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677 Onur Konuğu 
TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop’un 
Katılımıyla “İstiklal 
Marşı ve Mehmed 
Akif Ersoy 
Sempozyumu”

Özel Haber

14 OMÜ Kurumsal 
Akreditasyon 
Belgesi Alan İlk 
Üniversitelerden 
Biri Oldu

Özel Haber

18 Aşama Kaydeden 
Doktor Öğretim 
Üyeleri Biniş Giydi

Özel Haber

20 OMÜ, Türkiye’nin 
Girişimci ve Yenilikçi 
50 Üniversitesi 
Arasında 

Özel Haber

22 OMÜ’nün İnsan Hakları 
Konusundaki Girişimleri  
Çok Kıymetli

Özel Haber

24 Araştırma ve 
Uygulama 
Merkezleri Tek Çatı 
Altında Toplandı

Özel Haber

26 AR-GE Projeleri 
Pazarda 
Sergilendi, En İyiler 
Ödüllendirildi

Özel Haber

30 OMÜ, Proje Üreten Lisans Öğrencilerine İlk 
Defa BAP Bütçesinden Destek Sağlayacak

31 Öğrenci Projeleri Destek Programı 2021 – I 
Proje Çağrısı

TEKNOFEST

32 TEKNOFEST 2022’nin Hazırlıkları Başladı

33 TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam ile 
Kariyer Ufku

Etkinlikler / Akademik

36 Sağlığın Geleceğini Yönetmek Paneli Bakan 
Yardımcısının Katılımıyla Gerçekleşti

39 Anadolu’nun Üç Ulu Ereni Fen Edebiyat 
Fakültesinde Panelle Anıldı

40 “Uzaktan Eğitmen Sertifika Programı”nı 
Başarıyla Tamamladılar

41 Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Uluslararası ve 
Ulusal Ölçekte Birçok Başarıya İmza Attı

41 Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde 
OMÜ’den 8 Akademisyen Yer Aldı

42 OMÜ’de Geleceğin Diş Hekimleri Beyaz 
Önlüklerine Kavuştu

43 Kanser Erken Tanı ve Tarama  
Faaliyetleri Eğitimi

44 Dr. Aşan Bacak Mezun Olduğu OMÜ’de

45 Türk Kültürü, Sanatı ve Edebiyatında Hadisler 
Sempozyumu

46 OKTAM’dan Kadına Şiddeti Önlemeye Yönelik 
Farkındalık Paneli

46 Doç. Dr. Ali Gücükoğlu’na Uluslararası 
Kongrede En İyi Sözlü Bildiri Ödülü

47 TÜBİTAK Destekli İngilizce Dijital Ders Tasarımı 
Kursu

47 Ziraat Fakültesi Öğrencileri Fındık Fidanlarını 
Toprakla Buluşturdu

48 “Basınç Yaralanmasının Önlenmesinde, 
Hemşirelik Bakım Kalitesi Oldukça Önemli” 

48 OMÜ’nün Yeni Akademik Dergisi OMUJEST’in 
İlk Sayısı Yayımlandı
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49 “Kadın Ailenin İnşasında, Yönetiminde ve 
Korunmasında Başat Bir Varlık”

49 Akademik Dürüstlük Eğitimi 

50 Medyanın Kadın Dili Konuşuldu 

52 OMÜ’nün Ulusal ve Uluslararası Arenada 
Rekabet Edebilirliği Masaya Yatırıldı

54 UDEF’ten Samsun’a Teşekkür Ziyareti

55 Hedef Tıp Fakültesini Daha Yukarılara Taşımak

56 II. Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları 
Sempozyumu Yapıldı

Etkinlikler / Araştırma

58 OMÜ’de Avrupa Birliği Projesi Tanıtımı

58 OMÜ-TTO’nun Düzenlediği ARDEB 3005 
Programına Yoğun İlgi

59 OMÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim ve 
Uygulama Bahçesi”nde ilk Hasat

60 OMÜ, Bilimsel Araştırma Projelerine (BAP) 
Verilen Desteklerinde Büyük Artış Yaptı

61 Samsun Teknopark’ın Rehberliğinde 3 
Girişimciye Daha TÜBİTAK’tan Destek

61 OMÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Kuruldu 

62 Akademisyenler Arası Sektörel İş Birliği 
Buluşması

64 Doktora Öğrencisi Merve Genç’in Tez Projesine 
TÜBİTAK’tan Destek

64 “Atakum Engelli Atlası” Projesi TÜBİTAK’tan 
Destek Aldı

65 Eğitim Fakültesinden Hayata Dokunan Örnek 
Bir Proje

66 STEM Temelli “Geleceği Sorgulayan Girişimciler 
II” Projesi Hayata Geçirildi

66 Fen Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşıma 
TÜBİTAK’tan Destek

67 OMÜ; Tarım ve Hayvancılıkla ilgili Araştırma 
Merkezinin Paydaşı Oldu

68 Hücre Kültüründe Temel Uygulamalar 
Eğitimi’nin İlk Grup Uygulaması Gerçekleşti 

68 Bilimsel Araştırma Projeleri’nde KÖKMER 
Analiz Hizmetleri için Ek Maddi Destek

69 KÖKMER’in Desteklediği Önlisans Öğrencisinin 
Projesine TÜBİTAK’tan Destek 

69 OMÜ’de Patent Sayısı Artıyor

70 Kenevirin, Arı Katili “Varroa”dan Koruduğu 
Ortaya Çıktı

71 OMÜ Tıp Fakültesi’nden Uluslararası Başarı

71 OMÜ Akademisyenleri TÜBİTAK’tan Destek 
Almaya Devam Ediyor 

71 Tıp Fakültesi Öğrencisi Kaynak’ın TÜBİTAK 
Başarısı

72 OMÜ’ye Laboratuvar Hayvanları Bilimi 
Kongresinde Sözlü Bildiri Ödülü

72 Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz’e TALSAD’dan Jüri Özel 
Ödülü

73 TUSAŞ Tarafından Projeleri Kabul Edilen 
Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Gözü 
Yükseklerde

73 İlahiyat Fakültesinin TUBİTAK Yurt Dışı Doktora 
Araştırma Bursu Başarısı 

Etkinlikler / Sosyal

74 Afet Gönüllüleri Farklılıklarıyla  
Doğal Yaşam Kampında 

75 İlk 6 Ay Sadece Anne Sütü

75 Diyabetin Farkında mıyız? 

76 Rektör Yardımcısı Batuk, Dünya Engelliler 
Gününde Öğrencilerle Buluştu

77 Bağımlılıkla Mücadele Merkezinin Planladığı  
Faaliyetler Vali Dağlı ile Paylaşıldı

77 Rektör Ünal, Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü Etkinliklerinde

78 Çocuk Hakları Günü’nde Onlardan  
Mutlusu Yok!

80 Dünya Engelliler Günü Minik Sporcular 
Etkinliğinde Çocuklar Spor Yaparak Eğlendi

81 Başlama, Başladıysan Bırak, Bıraktıysan 
Başlama 

81 Akademisyenler OKTAM’ın Güçlenen Yapısında 
Yer Alıyor

82 OMÜ Erasmus Ofisi’nden Kitap Bağışı 
Seferberliği

83 Erasmus Ofisinden Anlamlı Faaliyet

84 Hemşirelik Bölümü Öğrencileri Organ 
Bağışının Önemine Dikkat Çekti

84 Hemşire Adayları Huzurevi Çalışanlarına Hasta 
Bakım Eğitimi Verdi

85 OMÜ Tıp Fakültesinden Organ Nakli Çağrısı: 
“Her Bağış Yeni Bir Hayat”

86 Türk Kızılayı’nın İş Birliğinde Bebeklere ve 
Çocuk Hastalara Büyük Destek

87 Kızılay Haftası Kutlandı 

88 OMÜ’nün Gönüllüleri Hastalara Moral Verdi

89 OMÜ’de Sağlık Gönüllüleri Ekibi Kuruldu

90 İletişim Fakültesinde Vize Öncesi Hamsi Şenliği
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90 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 
Öğrencileri Tanışma Pikniğindeler

91 Lösemili Çocuklar Haftasında Bir Dizi Etkinlik 
Düzenlendi

92 “Organ Bağışına Evet” Diyerek Hastalara Umut 
Olun

93 Vali Dağlı ile Rektör Ünal, Çocukların Tiyatro 
Heyecanına Ortak Oldu

94 Rektör Ünal İlahiyat Fakültesinde Öğrencilerle 
Bir Araya Geldi

95 Havza MYO Bin 111 Fidanla Geleceğe  
Nefes Veriyor

Etkinlikler / Kültür - Sanat

96 “Eskinin Anormallikleri, Şimdinin Normalleri” 
Bu Sergide

97 OMÜ’lü Tiyatrocular Kırsalda

97 2021 Yılında OMÜ’de En Çok Okunan  
Kitaplar Açıklandı

98 OMÜ; Türk Dünyasından Âşıkları Ağırladı

99 Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu 2021 Cevdet Kudret 
Edebiyat Ödülü’nün Sahibi Oldu

Etkinlikler / Öğrenci Topluluğu

100 Bu Festival Tam Gençlere Göre

101 Fotoğrafçılık Topluluğu Üyeleri Tanışma 
Kahvaltısında Buluştu

101 Yeni Öğrenciler Samsun’u Keşfediyor

102 FETÖ: Amerikan Modeli Bir Örgütün  
Tarihsel Kodları

103 OMÜ Öğrencilerinin 17 İlçeye 17 Kütüphane 
Projesinde 4. Halka da Tamam

103 Sınav Haftası Çorbasız Olmaz

Etkinlikler / Uluslararası Öğrenci

104 Karabağ Zaferi’nin Yıl Dönümü Kutlandı 

106 OMÜ’den Yurt Dışına Giden Erasmus 
Öğrencileri Deneyimlerini Anlattı

107 OMÜ ile Somali Benadir Üniversitesinden İş 
Birliğini Güçlendirme Toplantısı

108 Endonezya Biru Marmara Grup CEO’su OMÜ’yü 
Ziyaret Etti 

108 2022 OMÜ-YÖS  29 Mayıs’ta Yurt İçi ve Yurt Dışı 
Merkezlerde Yapılacak

109 Çek Öğrencilerle Düzenlenen Bilim Kampı 
Başarıyla Tamamlandı

109 Rektör Ünal, Avrupalı ERASMUS Öğrencileriyle 
Tanıştı

110 Rektör Ünal, YTB Öğrenci Akademisi Açılış 
Yemeğinde

Etkinlikler / Yeşil Üniversite

111 OMÜ UI GreenMetric Sıralamasında “Dünyanın 
En İyileri” Arasında

112 ÇEVSAM Söyleşileri

113 İklim Değişikliği ve Farkındalık Çalışmaları 
Öğretmen Eğitimi

113 Fotoğrafçılık Topluluğundan Sonbahara Veda 
Etkinliği

114 İklim Değişikliğinin Kızılırmak Deltasına 
Yönelik Etkileri ve Alınması Gereken Tedbirler  

115 Yeşil Bir Çevre için Meşe Palamutları Toprakla 
Buluşturuldu

OMÜ’den

116 Ulu Önder Atatürk, Ebediyete İntikalinin  
83. Yıl Dönümü Törenlerle Anıldı

117 Rektör Ünal, Avrupa İşletmeler Ağı Samsun 
Konferansı’na Katıldı

118 YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ÜNİ-DOKAP 
Üyeleri ile Buluştu 

119 Turizm İşletmeciliği Bölümünde Hedef 
Akreditasyonda İstikrar

120 OMÜ’de Yaklaşık 2 Yılın Ardından Yüz Yüze 
Eğitim Başladı

121 Samsun’da Her Okula 1 Hemşire

122 İlahiyat Fakültesi Dekanlığında Görev Değişimi

122 OMÜ ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
Yönetiminden İş Birliği Toplantısı

123 Tıp Fakültesi Hastanesi Koltukaltından Kalp 
Ameliyatına Başladı

123 İletişim Fakültesi Mezunu Kader İbici; 
Kariyerine TRT’de Başlayacak

124 ÇEVSAM; İklim Forumunda Gençlerle Buluştu

125 Rektör Ünal, Gaziantep’te Temaslarda Bulundu

126 Engelsiz Üniversite Yolunda İlerleyen OMÜ 14. 
Turuncu Bayrağını Aldı

126 Sağlık Ünitesi Hizmete Başladı

127 OMÜ’nün Planetaryumu Gökyüzü Meraklısı 
Öğrencileri Ağırlıyor

127 OMÜ, Mühendislik Alanında Dünya 
Sıralamasında

128 OMÜ’lü Öğrencileri Markalaştırdıkları 
Projelerini Rektör Ünal’la Paylaştı
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129 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Şampiyonu 
Goalball Kadın Millî Takımı ile On-Line Söyleşi

130 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile 
Kurumsal İş Birliği Protokolü İmzalandı

130 Sürgünün 77. Yılında Ahıska Türkleri  
OMÜ’de Anıldı

131 Öğrenciler Dünya Radyoloji Gününü Kutladı

131 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel 
Eğitimi Düzenlendi

132 Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kışla’nın 
Katılımıyla OMÜ’de Eğitime Destek Toplantısı

134 OMÜ Kampüs Kimya Bir Yılda Hedefini Aştı

134 İletişim Fakültesi Mezunu Atik’in Kısa Filmine 
Ödül

135 Türk Kızılay Samsun Şube Başkanlığı’ndan 
Teşekkür Belgesi

135 Prof. Dr. Tellioğlu TTK’da Yeniden Bilim Kurulu 
Üyesi Oldu

136 Türkiye’nin İlk Tescilli Kenevirinde Hasat 
Zamanı

138 Hastalığa ve Zararlılara Dayanıklı Kestanelerin 
Hasadı Yapıldı

140 Uygulamalı Eğitimde Hasat Zamanı

141 OMÜ; URAP Verilerine Göre Başarı Sıralamasını 
Yükseltti

141 OMÜ, 2022 THE Gelişmekte Olan Ekonomiler 
Üniversite Sıralaması’nda

142 OMÜSEM; Öğrenci ve Mezunları KPSS’ye 
Hazırlıyor

142 Öğrenci İşleri Çalışanlarına Yönelik Hizmet İçi 
Eğitimler Tamamlandı

143 “Küresel İklim Değişikliği, Kuşların Göç 
Takviminde de Bir Kaymaya Neden Oluyor”

144 Rektör Ünal Fatsa’daki Öğrencilerle Buluştu

146 OMÜ; SANTEK Otomotiv, Makine ve Metal 
Sektör Buluşması’nın Paydaşları Arasında

147 OMÜ Kütüphanesi; Kalitesini İki Sertifikayla 
Tescillendirdi

148 Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ve Rektör 
Ünal’dan Öğrencilere Hoş Geldin Etkinliği

150 Vakıflar Genel Müdürü Ersoy Mezun Olduğu 
İlahiyat Fakültesinde

151 Orta Karadeniz Kariyer Fuarının Paydaşları Bir 
Araya Geldi

151 Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar Konusunda  
En Temel Kaynak Artık Türkçe

Rektörlük

152 Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta Rektör 
Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı Ziyaret Etti

153 Rektör Ünal “Şehir Buluşmaları” Programına 
Katıldı

153 Rektör Ünal, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme 
Toplantısı’na Katıldı

154 Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü 
Karadağ’dan Nezaket Ziyareti

154 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yönetiminden Rektör 
Ünal’a Ziyaret

155 Rektör Ünal, Kilis’te Temaslarda Bulundu

155 2. Hukuk Dairesi Başkanı Sabri Semiz, Kitabını 
Rektör Ünal’a takdim etti

156 Rektör Ünal, Canik Kaymakamı Halal ile 
Görüştü

156 Rektör Ünal, Havza Kaymakamı Nayman ve 
Belediye Başkanı Özdemir ile Bir Araya Geldi

157 AK Parti Samsun İl Başkanı Aksu’dan Rektör 
Ünal’a Ziyaret.

157 İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit’ten Rektör Ünal’a 
Nezaket Ziyareti

158 Rektör Ünal, Ladik Kaymakamı Orhan ve 
Belediye Başkanı Yapıcı’yı Ağırladı

158 Deva Partisi’nden Rektör Ünal’a Ziyaret

159 Rektör Ünal, DOKAP Başkanı Gültekin’i  
Ziyaret Etti

159 Rektör Ünal, ATO Başkanı Baran’ı Ziyaret Etti

160 Rektör Ünal, T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam’ı 
Misafir Etti

160 Türkiye Görme Engelliler Spor 
Federasyonu’ndan Rektör Ünal’a Ziyaret

161 Rektör Ünal Genç MÜSİAD Başkanı ve Yönetim 
Kurulu Üyeleriyle Görüştü

161 Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanından 
Rektör Ünal’a Nezaket Ziyareti

162 Rektör Ünal Türkiye Diyanet Vakfı Temsilcilerini 
Kabul Etti

162 Rektör Ünal, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü 
Emre Topoğlu’nu Ziyaret Etti

163 OMÜ Vefa Topluluğundan Rektör Ünal’a 
Gençlik Buluşması Daveti

163 İnsani Yardım Vakfı Samsun Şubesinden 
Nezaket Ziyareti

162  Yükselme /Atama / Emeklilerimiz / 
Kaybettiklerimiz / 
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“İstiklal Marşı ve Mehmed Akif Ersoy Sempoz-
yumu”; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un onursal 
başkanlığında Ondokuz Mayıs Üniversitesin-
de gerçekleştirildi. İstiklâl Şairi Mehmed Âkif 
Ersoy’un 85. ölüm yıl dönümünde başlayan ve 
iki ayrı mekanda 2 gün süren sempozyumun 
açılış konferansını TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop verdi. OMÜ Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma 

ayrıca; Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Mil-
letvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun 
Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, 
Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal 
Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsav-
cısı Mehmet Sabri Kılıç, OMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yavuz Ünal, protokol üyeleri, davetliler, aka-
demisyenler ve öğrenciler katıldı.

Onur Konuğu TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop’un Katılımıyla 
“İstiklal Marşı ve Mehmed Akif 
Ersoy Sempozyumu”
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TBMM Başkanı Şentop: “Unutmak bir yana, 
neredeyse onu her gün hayatımızın tam 
içinde, tam ortasında yaşatıyoruz”

Programın onur konuğu TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, “İstiklal Marşı ve Mehmed 
Akif Ersoy Sempozyumu”nda yaptığı konuş-
mada Mehmed Akif Ersoy’un 27 Aralık 1936’da 
ebediyete intikal ettiğini hatırlatarak Asım’ın 
neslinin, büyük şairine vefat ettiği gün gibi bu-
gün de sahip çıktığını, gelecekte de onun de-
ğerini bilmeye devam edeceğini söyledi.

Mehmed Akif Ersoy’un derin tevazu sahibi ol-
duğunu, unutulup gitmeyi peşinen kabullense 
de her an anıldığını ifade eden Şentop “Ulusal 
ve uluslararası spor yarışlarında, 100 yıldır her 
okulda, her resmî törende aynı heyecan ve 
şerefle onun mısralarını terennüm ediyoruz. 
Unutmak bir yana, neredeyse onu her gün ha-
yatımızın tam içinde, tam ortasında yaşatıyo-
ruz.” diye konuştu.

Şentop, 2021’in “İstiklal Marşı” yılı ilan 
edildiğini anımsattı

“Bizzat teklifini hazırladığım ve ilk imza ile sun-
duğum 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olması ta-
lebimiz TBMM Genel Kurulunda ittifakla, ortak 
bir kararla kabul edilerek bu yıl, İstiklal Marşı 
yılı olarak kanun ile ilan edildi” diyen Şentop, 
TBMM Başkanlığı olarak İstiklal Şairi’ne yöne-
lik yaptıkları çalışmaları “Hürriyet ve istiklal 
aşkımızın tercümanı olan İstiklal Marşı’mıza ve 
onun şairi merhum Mehmed Akif Ersoy’a karşı 
duyduğumuz minnet ve muhabbeti ifade etme 
amacıyla yurt içinde ve yurt dışında düzenle-
nen etkinliklerde 7’den 70’e bütün milletimizin 
İstiklal Marşı sevgisinde kenetlenmesine şahit 
olduk. Milletimizin varlık ve tam bağımsızlık 
mücadelesinin sembolü olan İstiklal Marşı 

Şairi Mehmed Akif Ersoy’u; il, ilçe ve köyler-
de düzenlenen törenler, sergiler, paneller, 
sempozyumlar, şiir yarışmaları, kısa filmler ve 
özel birçok programla anmaya çalıştık. İstiklal 
Marşı’mızın kabul edilişinin 100. yılı vesilesiyle 
düzenlenen bu programlar, bir asır önce millî 
birlik ve beraberlik anlayışıyla şaha kalkan 
milletimizin sahip olduğu kültürel kodları ge-
lecek nesillere aktarmak bakımından çok bü-
yük bir kıymeti haizdir.” sözleriyle özetledi.

“2021 yılının son 100. yıl İstiklal Marşı 
programını, Millî Mücadele meşalesinin 
yakıldığı Samsun’da yaptık”

Başkan Şentop, 2021 yılının son 100. yıl İstiklal 
Marşı programını Millî Mücadele meşalesinin 
yakıldığı Samsun’da yaptıklarını belirterek 
“Farklı yönleri ve bakış açılarıyla ele alacağınız 
millî marşımız ve Mehmed Akif ile ilgili katkılar, 
sunacağınız yeni değerlendirme ve bilgiler için 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” şek-
linde konuştu.

İstiklal Marşı’nın; Millî Mücadele devam eder-
ken ordunun heyecanını yükseltmek, millî bir-
lik ve beraberlik ruhu içinde topyekûn vatan 
sathını harekete geçirmek arzusuyla bizzat 
Meclisin açtığı yarışma neticesinde kabul edil-
diğine atıfta bulunan Mustafa Şentop, yarış-
ma dönemindeki atmosferi ve Mehmed Akif 
Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazdığı süreci anlattı.

Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
İstiklal Marşı’nın kabulünden sonraki 
sözlerine değindi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de İstiklal 
Marşı’nın kabulünden sonraki “Bu marş bizim 
inkılabımızın ruhunu anlatır. İstiklal Marşı’nda, 
davamızı anlatması bakımından büyük mana-

“Bu programlar, 
bir asır önce 
millî
birlik ve 
beraberlik 
anlayışıyla 
şaha kalkan
milletimizin 
sahip olduğu 
kültürel 
kodları gelecek 
nesillere 
aktarmak 
bakımından 
çok büyük bir 
kıymeti haizdir.”
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sı olan mısralar vardır. En beğendiğim yeri şu 
mısralardır: Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın 
hürriyet/Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin is-
tiklal” sözlerini anımsatan Şentop, devamında 
“İstiklal Marşı; Mehmed Akif Ersoy’un ordu-
muza ithaf ettiği, milletimizin topyekûn bütün 
fertlerinin aynı şevk ve heyecanla terennüm 
ettiği, esasen şiir ve marş hüviyetinin de dı-
şında kalan bir metindir. Bestesi kendi içinde 
mevcuttur. Söz ile sözlerinin gücünü yüksel-
ten güçlü vurgular, onu şiirden marş havasına 
taşır. İstiklal Marşı’mızdaki büyük ifade gücü, 
Millî Mücadele sırasında insanımızda ortaya 
çıkan büyük ve gizli enerjinin coşkun hâlidir. 
Tıpkı Çanakkale Savaşı’nda yüzlerce kiloluk 
mermiyi sırtında taşıyan Seyit Onbaşı’nın 
savaştan sonra aynı mermiyi kaldırmaya 
teşebbüs ettiğinde bunu başaramaması 
gibi. Savaş meydanında iman dolu azimle 
devleşen insanımızın yapma ve söyleme 
enerjisinin taşma hâlidir. Kimileri bunu 
vecd hâli, kimileri iman gücü olarak tarif 
etse de biliriz ki yok edilmeye çalışılan 
bu milletin küllerinden doğduğu İstiklal 
Harbi’nin yüceliği kadar onun destanı olan 
marşı da çok büyük bir şiirdir. Şüphesiz bu 
marş, milletimizin her bir ferdinin ortak 
metnidir ve bizi millet yapan temel bileşe-
nimizdir.” değerlendirmesinde bulundu.

“İstiklal Marşı; tam bağımsız bir millet 
ve devlet olarak var olma irademizin 
toplumsal sözleşmesidir”

İstiklal Marşı’nın, Türkiye Cumhuriyeti dev-
letinin üzerinde kurulduğu kadim toprak-
ların savaşta tekrar vatan yapılmasının 
belgesi olduğunu ifade eden Şentop “Mar-
şımız, milletimizin ve vatanımızın dizele-
re dökülmüş tapusudur. Tam bağımsız bir 
millet ve devlet olarak var olma irademizin 
toplumsal sözleşmesidir. Devletin ve ana-
yasanın tek ideolojisidir. Sözden dokunmuş 
bayrağımızdır. Ölümsüz mısraların sahibi 
Mehmed Akif Ersoy, yaşadığı dönemde de 
günümüzde de bu milletin birlik ve bera-
berliğinin sembolüdür.” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal: “OMÜ, bölgenin 
en önemli aktörüdür”

Başkan Şentop’a katılımlarından dolayı şük-
ranlarını sunan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da 
konuşmasında “Türkiye’nin en köklü üniver-
siteleri arasında yer alan OMÜ, 1975 yılında 
kuruldu. Geçen zaman içerisinde gelişerek 19 
fakülte, 2 enstitü, 1 yüksekokul ve 12 meslek 
yüksekokuluyla eğitim ve araştırma geliştirme 
(AR-GE) üssü hâline gelmiştir. Bugün 120 ülke-
den 5 bin 500 uluslararası öğrencisiyle birlikte 
toplamda 52 bin öğrencisi, 2 bin 557 akademik 
ve 3 bin 957 idari personeliyle bölgenin en 
önemli aktörüdür. 

İzlemek için 
karekodu 
telefonunuza 
okutunuz
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Değişen dünyada Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğindeki ülkemiz uslu ço-
cuk rolüyle kendisine gösterilen yere oturma-
yı kabul etmemiş, aksine hem oyunları bozan 
hem de adil temsille hakkı yücelten onurlu bir 
duruş sergilemiştir. Dolayısıyla sadece kendi 
vatandaşları için değil, aynı zamanda dünya-
daki mazlum ve mağdurların da ümidi olmuş-
tur.” sözlerine yer verdi.

“Eğitim, AR-GE ve topluma hizmet olmak 
üzere 3 temel parametrede revizyon 
çalışması başlattık”

Ülkemizin oluşturduğu bu dinamik bağlamda 
üniversitelerin kendi bölgelerindeki misyonla-
rını gözden geçirip, imkânlarını zorlayarak ak-
tif rol almak zorunda olduklarını vurgulayan 
Rektör Ünal, şöyle konuştu: “Bu bilinçle biz 
OMÜ olarak eğitim, AR-GE ve topluma hizmet 
olmak üzere 3 temel parametrede revizyon 
çalışması başlattık. Hedeflerimizi netleştirdik 
ve sonuç alabilmek için mensuplarımız arasın-
da çatışmasızlık ilan ettik. Adaleti esas aldık 
ve ufuk kaynaşmasını temin edebilecek stra-
tejik adımlar attık. Dolayısıyla öncelikle revize 
edilen OMÜ’de eğitim ve laboratuvar altyapısı 
yenilendi. Sanayicilerimiz ile doğrudan ileti-
şimin önü açıldı. Toplumun diğer unsurlarıyla 
misyon odaklı birliktelikler tesis edildi.” 

“OMÜ eğitimde geleceğin teknolojisini 
üretecek ve istihdam alanlarının 
beklentisini fazlasıyla karşılayacak”

OMÜ’nün, eğitimde geleceğin teknolojisini 
üretmeyi ve istihdam alanlarının beklentisini 
fazlasıyla karşılayacak nesiller yetiştirmeyi 
hedef olarak belirlediğinin altını çizen Prof. 
Dr. Ünal: “Bunu gerçekleştirmek için prog-
ramlarımızın çıktılarını yeniledik. Müfredatı-
mız ile ölçme ve değerlendirme sistemini de 
güncelledik. OMÜ’nün yapacağı araştırmalar-
da katma değeri yüksek ürünleri elde etmeyi, 

dolayısıyla ülkemizin gücüne katkı sağlamayı 
amaçladık. Bu nedenle AR-GE’yi öncelikli alan 
olarak belirledik ve bütçesini tam 5 kat arttır-
dık. Bölgemize katkı sağlayacak temaları be-
lirleyip öncelikli alan ilan etmek suretiyle po-
tansiyelimizi harekete geçirdik. Sonuç olarak 
bir önceki yıla oranla proje sayımızı yaklaşık 
olarak yüzde 50 arttırdık. Saygıdeğer Başka-
nım, muhatabımız olan genç nesli, geleceğimi-
zin teminatı olarak görüyoruz. Onları nitelikli 
eğitimle donatarak tarihine saygılı, değerleri-
ne duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler 
olarak yetiştirmeyi arzulamaktayız. Bu vizyon-
la çok yönlü faaliyetlerini sürdüren OMÜ, Eylül 
2021’de kalitesini ispatlayarak Yükseköğretim 
Kalite Kurulundan (YÖKAK) Kurumsal Akredi-
tasyon Belgesi’ni almış ve Aralık 2021’de ise 
TÜBİTAK Girişimci Üniversiteler Listesi’ne gir-
miştir. 57 ülkede yüz yüze sınav yapacak ye-
tenekte olan OMÜ, yeşil üniversite, engelsiz 
üniversite, yetkin kütüphane sahibi gibi birçok 
unvanın da sahibidir.” bilgisini paylaştı.

“Mehmed Akif Ersoy gibi, zincirin geçmiş 
ile gelecek arasındaki en önemli halkasının 
bilinmesi ve anlaşılması; doğru yerde 
durmayı önemseyen şahsiyetli nesiller 
yetiştirmeye vesile olacaktır”

Sempozyuma dair düşünce ve izlenimlerini 
aktaran Rektör Ünal “Mehmed Akif Ersoy gibi, 
zincirin geçmiş ile gelecek arasındaki en önem-
li halkasının bilinmesi ve anlaşılması; doğru 
yerde durmayı önemseyen şahsiyetli nesiller 
yetiştirmeye vesile olacaktır. Zira o; cephe ge-
risinde, yorgun ve yoksul milletimizde sosyal 
duyarlılık oluşturmak, ümitleri diri tutmak, güç-
leri birleştirmek, bunu yaparken de yeniden 
inşayı mümkün kılacak öz eleştiri becerisini 
geliştirmek gibi zor bir misyonun sahibidir. Bu 
nedenle sempozyumu önemsiyoruz ve ayrıca 
sempozyumun TBMM himayelerinde olması ise 
bizim için ayrı bir onurdur” diyerek konuşmasını 
tamamladı.

“Gençleri 
nitelikli eğitimle 
donatarak 
tarihine saygılı, 
değerlerine 
duyarlı ve sosyal 
sorumluluk 
sahibi bireyler
olarak 
yetiştirmeyi 
arzulamaktayız”
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Vali Dağlı “Mehmed Akif Ersoy ve İstiklal 
Marşı yılı ilan edilen 2021’de böylesine 
önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan 
gurur duyuyoruz”

Konuşmasına “Sayın Başkanım öncelikle Sam-
sun’umuza, 19 Mayıs’ın ve ilkadımın şehrine hoş 
geldiniz, sefalar getirdiniz” diyerek başlayan 
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise 2021’in 
Cumhurbaşkanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 
İstiklal Marşı yılı olarak ilan edildiğini hatırlata-
rak “Bu yılın son haftasında böylesine önemli 
bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gerçekten 
gurur duyuyoruz. 2 gün boyunca dopdolu, bir-
birinden derin ilmî çalışmalar ve bildiriler sunu-
lacak. Dolayısıyla sempozyumumuzun hayırla-
ra vesile olmasını diliyorum.” dedi.

“Mehmet Akif; Asım’ın neslini ve kültürünü 
bizlere bıraktı, bunlar en önemli sadaka-i 
cariyedir”

İstiklal Şairi Mehmet Akif’in özellikleri ve mezi-
yetlerine değinen Vali Zülkif Dağlı, devamında 
“Tabii Mehmed Âkif Ersoy bir vakıf insanıydı. 
Bildiğiniz gibi 3 tür sadaka-i cariye (hayrı, se-
vabı daimî olan işler) var, Mehmed Akif Ersoy 
da bunlardan ilmini, milliyetçiliğini, maneviya-
tını, bayrak sevgisini, şiirlerini, Asım’ın neslini 
ve kültürünü bizlere bıraktı, bunlar en önemli 
sadaka-i cariyedir.” diye konuştu.

Prof. Dr. Çıkla: “Mehmed Akif Ersoy ve 
İstiklal Marşı Sempozyumu bu yılın son 
etkinliklerinden biri olacak”

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve 
OMÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Çıkla ise 
“2021 yılı, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı 
münasebetiyle Cumhurbaşkanlığımız tarafın-
dan ‘Mehmed Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Yılı’ 
ilan edilmiştir. Bu vesileyle ülkemizin dört bir 
köşesinde çok fazla etkinlik düzenlendi. Bugün 

burada başlayan Mehmed Akif Ersoy ve İstiklal 
Marşı Sempozyumu bu yılın son etkinliklerin-
den biri olacak.” açıklamasında bulundu.

“İstiklal Marşı’ndaki yaşatıcı değerler bizim 
kök ve gök değerlerimizdir”

Bugün Mehmed Akif Ersoy’un vefatının 85. 
yıl dönümü olduğunu belirten Prof. Dr. Çıkla, 
“Adından da anlaşılacağı gibi sempozyumun 
2 temel konusu var: İstiklal Marşı ve Mehmed 
Akif Ersoy. Bu 2 konuya bakışımı şu 2 soruya 
vereceğim cevaplarla ifade etmek isterim. 
İstiklal Marşı’mız nasıl bir metindir ve İstik-
lal Marşı’nın şairi nasıl bir kişidir? Her büyük 
milletin yaşatıcı değerleri vardır. İşte Mehmed 
Akif Ersoy, İstiklal Marşı’na bizi bugünlere ka-
dar yaşatan ve bugünden sonra da kıyamete 
kadar yaşatacak değerleri yerleştirmiştir. İs-
tiklal Marşı’ndaki yaşatıcı değerler; hak, millet, 
vatan, din, iman, istiklal, bayrak ve şehadettir. 
Bunlar bizim kök değerlerimizdir. Bu kök de-
ğerlerimiz aynı zamanda gök değerlerimizdir. 

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı

“İstiklal 
Marşı’ndaki 

yaşatıcı 
değerler; hak, 
millet, vatan, 

din, iman, 
istiklal,

bayrak ve 
şehadettir. 

Bunlar bizim kök
değerlerimizdir.”
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Bunlar köklerimiz ile göklerimiz arasındaki ir-
tibatı sağlar. İstiklal Marşı’mız manevi kimlik 
belgemizdir. Ruh iklimimizin haritasıdır. Kendi 
gök kıblemizdir. Köklerimizin temelleri de on-
dadır. Kılavuz metinlerimizden biridir. Yol gös-
tericidir. Aynı zamanda zemin metinlerimizden 
biridir. İçerdiği değerler bakımından kurucu-
dur, koruyucudur, kuşatıcıdır, kurtarıcıdır.” ifa-
delerini kullandı.

“Yazdıklarıyla bizi hakka ve hakikate 
çağırdı”

Prof. Dr. Çıkla, konuşmasında İstiklal Marşı 
Şairi’nin nasıl bir kişi olduğunu ise şu sözlerle 
tanımladı: “Mehmet Akif’i en sade ifadeyle ör-
nek bir şahsiyet olarak nitelendirebiliriz. Yaz-
dıklarıyla bizi hakka ve hakikate çağırdı. Her 
zaman ve her zeminde hakkı tutup kaldıran ve 
her türlü yanlışla savaşan bir kişiydi. Yalansız 
ve dolansız bir mümindi. Zalime düşman, maz-
luma dosttu, adildi, cömertti ve imanlıydı. Ah-
laklı ve fedakârdı. Onu birçok güzel vasıflarla 
nitelendirmek de mümkündür. Mehmed Akif Er-
soy, son yüzyılın örnek şahsiyetlerinden biridir. 
Umarım bizler, onu doğru anlar ve anlatırız.” 

Sempozyum sonunda Rektör Ünal, OMÜ öğ-
retim üyesi Doç. Dr. Tamer Arslan tarafından 
çizilen Şentop’a ait tabloyu TBMM Başkanı’na 
takdim etti. 

Sempozyumda 25 bilim insanı 2 gün boyun-
ca 8 oturumda İstiklal Marşı ve Mehmed Akif 
Ersoy’u konuşacak ve bildirilerini sunacak. 
Sempozyumun ikinci günü etkinlikleri ise 
Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat 
Merkezi’nde devam etti.

Prof. Dr. Selçuk Çıkla

“Mehmed Akif 
Ersoy, son 
yüzyılın örnek 
şahsiyetlerinden 
biridir. Umarım 
bizler, onu 
doğru anlar ve 
anlatırız.”

Odak
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Rektör Prof. Dr. Ünal, TBMM Başkanı 
Şentop’u  Makamında Ağırladı

TBMM Başkanı ise Rektör Ünal’a OMÜ 
Kütüphanesi’nde yer alması için Mehmet Akif 
Ersoy’un külliyatını içeren çalışmaları hediye 
etti. Şentop, programın ardından OMÜ Rek-
törü  Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret 
ederek OMÜ Şeref Defteri’ni imzaladı. Ziyare-
te Samsun milletvekilleri ve Samsun protokolü 
de eşlik etti. 

TBMM Başkanı Sempozyum Öncesi 
İstiklal Marşı Ve Mehmet Akif Ersoy 
Afiş Tasarım Sergisi’ni Ziyaret Etti

“İstiklal Marşı ve Mehmed Akif Ersoy Sempoz-
yumu” açılış töreni öncesinde, sempozyumun 
onur konuğu TBMM Başkanı Prof. Dr. Musta-
fa Şentop’un teşrifleriyle “100. Yılında İstiklal 
Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Davetli Afiş Tasa-
rımı Sergisi”, kapılarını sanatseverlere açtı.

Sempozyum öncesi Atatürk Kongre ve Kül-
tür Merkezi fuaye alanında açılan sergiyi zi-
yaret eden TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’a, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Ali Tomak, afiş tasarımları hakkında 
bilgi verdi. Başkan Şentop’un sergi ziyaretine; 
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun 
Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Fuat Kök-
taş, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve 

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da eşlik etti. Sergi 
hakkında bilgi veren Güzel Sanatlar Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Ali Tomak “Güzel Sanatlar 
Fakültesi olarak Türk milletinin karakterini 
ve ruhunu yansıtan, tam bağımsızlık müca-
delemizin bir simgesi ve millî bir mutabakat 
metni olan, Kurtuluş Savaşı’mızı en iyi şekil-
de ifade eden İstiklal Marşı’mızın kabulünün 
100. yıl dönümünde İstiklal Şairi Mehmet Akif 
Ersoy’u ‘100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet 
Akif Ersoy Davetli Afiş Tasarımı Sergisi’ ile ay-
rıca anmak istedik. Bu sergiyle; İstiklâl Şairi 
Mehmet Akif Ersoy’un ve kendisi tarafından 
kaleme alınan İstiklal Marşı’mızın özlü, güçlü, 
coşkulu dizelerindeki millî birlik ve beraberli-
ği yansıtan; onu anlayan, anlatan, yaşayan ve 
yaşatan bir anlayışla bu ruhun görünür kılın-
ması hedeflendi. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 
bu sergi kapsamında oluşturduğu Düzenleme 
Kurulu’nun daveti üzerine, sergiye 15 farklı 
üniversiteden 36 öğretim elemanı afiş tasa-
rımlarıyla destek vererek teşekkürlerini ve 
memnuniyetlerini dile getirdiler.” dedi.

İstiklal şairimizi 
“100. Yılında 

İstiklal Marşı 
ve Mehmet Akif 

Ersoy Davetli 
Afiş Tasarımı 

Sergisi’ ile 
ayrıca anmak 

istedik.”
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Akademik Yılı Açılış Töreni’nde YÖKAK Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer Elmas, ‘Kurumsal Akreditas-
yon Belgesi’ni OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz 
Ünal’a takdim etti.

Tören Atatürk Anıtında başladı

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki 
(AKM) törenden önce OMÜ Atatürk Anıtı’na açı-
lış töreni vesilesiyle çelenk sunuldu. Buradaki 
törene; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile 
Senato üyelerinin yanı sıra, Samsun Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.

Atatürk Anıtı’ndaki törenden sonra AKM’deki 
2021 – 2022 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne ge-
çildi. Sunuculuğunu Veteriner Fakültesi öğ-
retim üyesi Doç. Dr. Buğra Genç’in üstlendiği 
akademik açılış programında; Samsun Cum-
huriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, YÖKAK 
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun 
Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut 
Aydın, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 
OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep San-
cak, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Cengiz 

46 yıllık mazisiyle Türkiye’nin köklü üniversitelerinden olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 
2021 – 2022 Akademik Yılı Açılış Töreni’ni Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer Elmas’ın katılımıyla gerçekleştirdi.

OMÜ Kurumsal Akreditasyon 
Belgesi Alan İlk Üniversitelerden 
Biri Oldu

Özel Haber
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“Üniversitemizin 
kurumsal 

kalitesi
akredite 
edilerek 

tescillenmiş 
oldu.”

Batuk, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin 
Gençcelep, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah 
Karapıçak, fakülte dekanları, meslek yükseko-
kulu müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler 
yer aldı.

Açılış konuşmaları öncesinde OMÜ’nün kalite 
sürecini anlatan “Kalite Vizyonu” video göste-
risi katılımcılarla paylaşıldı.  

Rektör Ünal “Kaliteyi OMÜ’lü için 
yaşam tarzına çevirmeyi stratejik hedef 
olarak benimsemiş olan değerli çalışma 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”

2021 – 2022 Akademik Yılı Açılış Töreni Rek-
tör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın katılımcılara hitap 
etmesiyle başladı. Konuşmasında OMÜ’nün, 
2006’da başlayan kalite yolculuğunda bugün 
önemli bir durağa eriştiğine vurgu yapan Rek-
tör Ünal “Üniversitemizin kurumsal kalitesi 
akredite edilerek tescillenmiş oldu. İlk adım-
dan bugüne kadar kaliteyi önemseyen ve ger-
çekleştirmek için çaba sarf eden bütün rektör 
hocalarıma teşekkür ediyorum. Özellikle de 
kaliteyi, OMÜ’lü için yaşam tarzına çevirmeyi 
stratejik hedef olarak benimsemiş olan de-
ğerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyo-
rum. Zira göreve başladığımız günden itibaren 
ekip hâlinde gerekli yapısal dönüşümü büyük 
oranda gerçekleştirdik. Bu motivasyonla daha 
kaliteli, dolayısıyla marka değeri yüksek olan 
bir üniversite inşa etme hayalimize daha kısa 
sürede ulaşacağımızı ümit etmekteyiz. Zira 
yapılacak çok işimizin ve yürünecek çok yo-
lumuzun olduğunun farkındayız ama birlikte 
başaracağız.” ifadelerini kullandı.

“OMÜ; BAP bütçesini 5 katına çıkardı ve 25 
milyonu da nitelikli projeler için 
rezerve etti”

OMÜ’nün nitelikli eğitim ve araştırma geliştir-
meye (AR-GE) yönelik hamlelerinden bahse-
den OMÜ Rektörü, bu girişimleri şu sözlerle 
dile getirdi: “OMÜ; biri nitelikli eğitim, diğeri de 

üretime odaklanmış AR-GE olmak üzere 2 te-
mel parametre üzerinde kendi geleceğini inşa 
etmektedir. Bunun için Üniversitemiz; mezun 
yeterliliğini, istihdam alanının beklentisini faz-
lasıyla karşılayacak bir eğitim sürecini ve sis-
temini esas almıştır. Eğitim revizyonu olarak 
tanımladığımız bu hedef, varoluşumuzla iliş-
kilendirdiğimiz stratejik hedefimizdir. Bunun 
için gerekli eylemler belirlenmiş ve takvim-
lenmiştir. Arzumuz; bütün birimlerimizle bu 
süreci 2022 Eylül ayına kadar tamamlamaktır. 
OMÜ’nün geleceğinde etkin olacak ikinci pa-
rametre AR-GE faaliyetleridir. Araştırma üni-
versitesi olmayı bir hedef olarak benimsemiş 
olan OMÜ, bu bağlamda gerekli yapısal dönü-
şümü büyük oranda tamamlamıştır. Dış kay-
naklara yönelmiş, bilimsel araştırma projeleri 
(BAP) bütçesini bir önceki yıla göre 5 katına 
çıkarmış ve 25 milyon gibi bir rakamı, nitelikli 
projeleri desteklemek üzere rezerve etmiştir. 
Özel projeler için de paydaş arayışını sürdür-
mektedir. Araştırmayı bir kültüre dönüştürme 
arzusuyla bütün kademelerde proje verebil-
menin önü açılmış; ortak ve disiplinler arası 
çalışmalar teşvik edilmiş, lisans öğrencileri 
için fikrî projelendirme ve proje yazma eğitimi 
planlanmış ve onları 5 bin TL ile destekleme 
kararı almıştır.”

Başkan Demir “2022’de Teknofest için 2 
milyon civarında bir katılım bekliyoruz”

Ardından söz alan Samsun Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mustafa Demir ise 2022’de 
Samsun’da düzenlenecek Teknofest’e deği-
nerek “Teknofest babında 2022 yılı inşallah 
bizim bu konuda şimdiye kadar elde ettiğimiz 
ne varsa ortaya döktüğümüz bir yıl olacak. 
Kentin bütün kurum ve kuruluşları, sivil top-
lum örgütleri ve siyasi dinamikleriyle bir ara-
ya geleceğiz. Samsun’da Teknofest’ten sonra 
yani 2022 sonunda hiçbir şey eskisi gibi olma-
yacak. Teknofest’i başarıyla gerçekleştirmek 
durumundayız zira başka bir alternatifimiz 
yok. Samsun Teknofest için 2 milyon civarında 
bir katılım bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi 

15

O
M

ÜB
ÜL

TE
N

 
Ek

im
-A

ra
lık

 2
02

1
Sa

yı
 8

6



olarak 3 yıllık bir programı yürütüyoruz ve şu 
anda bu program doğrultusunda görevimizi 
icra ederken partner olduğumuz kurumların 
başında OMÜ ve SAMÜ geliyor. Öncelikle hep 
beraber imkân ve kabiliyetlerimizi bir araya 
getirmek suretiyle vizyonumuz gereği kentin 
bugünü ve yarınını şekillendirme noktasında 
çok büyük mesafe katettik.

“Bilgi ve teknoloji ile AR-GE’de 
Üniversitelerimiz ile sürekli iş birliği 
hâlindeyiz”

Konuşmasında bilgi ve teknoloji ile AR-GE’nin 
önemini vurgulayan Başkan Demir bu alanlar-
da OMÜ ve SAMÜ ile sürekli iş birliği hâlinde 
olduklarına işaret ederek “Samsun, Karadeniz 
Bölgesi’nin merkezi konumunda. Bu anlam-
da bölgeyle ilgili çok ciddi sorumluluklarımız 
var. Aynı zamanda bölgesel olarak ülkemizin 
geleceği hususunda da bir sorumluluğa sa-
hibiz. Bölgenin merkezi olarak yakın planda 
bir vizyon üstlenmek zorundayız. Bu bilinçle 

baktığımızda bütün çalışmalarımızı bambaşka 
bir noktaya kaydırmalıyız. Üniversite-şehir iş 
birliği noktasında iyi bir hesaplama ve verimli-
likle ‘ne yapacağım’ kararsızlığından kurtulup 
‘ne yapacağımızı’ önümüze koyarak geleceğe 
yürümek durumundayız.” dedi.

Müzik dinletisiyle devam eden törende, OMÜ 
Devlet Konservatuvarı akademisyenleri tara-
fından icra edilen Türk müziği ve Karadeniz 
müziği ezgileri, konuklara keyifli anlar yaşattı. 
Kanunda Öğr. Gör. Turgay Kerse, dilsiz kaval 
ve tulumda Öğr. Gör. Oğuz Yılmaz, piyanoda 
Arş. Gör. Emin Ersöz Yiğit, kemanda Arş. Gör. 
Naci Parlar ile ritim sazda Erhan Karahasar 
dinleyenlerden büyük beğeni topladı.

Müzik dinletisinin ardından da YÖKAK Başka-
nı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Yükseköğretim-
de Değişim ve Akreditasyon” üzerine açılış 
dersi verdi. 

Açılış dersi YÖKAK Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer Elmas’tan

Sunumunda YÖKAK’ın yapısı, amacı,  işleyişi ve 
değerlendirme sistemi hakkında bilgi veren 
YÖKAK Başkanı Muzaffer Elmas, teknolojinin 
gelişmesi ve yapay zekânın hayatın her alanı-
na hâkim olmasıyla, üniversitelerde yaşanan 
değişime dikkat çekerek bu değişime adapte 
olma sürecine dair görüşlerini bildirdi.

Teknolojinin ilerlemesi, akıllı sistemlerin ve 
yapay zekânın hayatımıza girmesiyle yaşa-
nan değişimin, özellikle 2010 yılından itibaren 
büyük ivme kaydettiğini ifade eden Prof. Dr. 
Elmas şöyle devam etti: “Amacımız, bu değişi-
min üniversiteler tarafından nasıl algılanıp yö-
netildiğini görerek bu durumun eğitime, araş-

Mustafa Demir

Özel Haber
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tırmaya, toplumla paylaşıma nasıl yansıdığını 
ölçmek. Her şey hızla değişirken kurumlar bu 
hıza yetişemedi. Bu nedenle tüm dünyanın 
derdi bu değişime adapte olarak açığı kapat-
mak. Bu açığı kapatmanın bir yolu herkese 
yetkinlik kazandırmaktır. Üniversite öğrenci-
leri ve çalışanlara hayat boyu öğrenme kap-
samında; analitik düşünme, inovasyon, dijital, 
karmaşık problem çözme ve etik değerler gibi 
yetkinlikler kazandırmak gerekiyor. Bunu ya-
pabilirsek ayakta kalabiliriz. Diğer bir adapte 
olma yolu da değişimi, bilişim destekli çevik 
liderlikle yönetmek. Eski mantaliteyle yönet-
mek artık mümkün değil.  Karmaşık dünyayı 
anlayacak, buna göre politika üretecek dönü-
şüm liderliği lazım.”

Prof. Dr. Elmas “Yetkinlik kazandıran üniver-
siteler öne geçecek”

Eğitim ve öğretimde de hızlı bir değişim ya-
şandığının altını çizen YÖKAK Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer Elmas “Bugün aldığımız diplomanın 
5 sene sonra geçerliliği olmayabilir. Hızla de-
ğişen bilgiyle sürekli kendimizi yenilememiz 

gerekiyor. Öğrencileri hazır ve belirlenmiş bil-
gilerle donatmak yerine, değişime hazır olarak 
yetiştirmemiz gerekiyor. Artık eğitim ve öğre-
tim disiplinler arası, yetkinlik ve beceri kazan-
dırma ağırlıklı olmalı. Günümüzde işverenler 
tarafından diplomadan çok, yetkinlik sorgula-
nıyor. Bu nedenle yetkinlik kazandıran üniver-
siteler öne geçecek. Üniversitelerin, çevresel 
koşullarını ve imkânlarını iyi analiz etmeleri ve 
buna göre kendilerini ileriye taşıyacak hedef-
ler koymaları lazım. Mezunları hemen iş bulu-
yorsa, dünyaya adapte olabiliyorsa, üniversite 
AR-GE’de üst sıralara çıkıyorsa akredite süreci 
başarılı olmuş demektir.” değerlendirmesinde 
bulundu.

OMÜ, Kurumsal Akreditasyon Belgesini alan 
ilk üniversiteler arasında

YÖKAK Başkanı Muzaffer Elmas, kurumsal ak-
redite sürecinde YÖKAK tarafından belirlenen 
10 aşamayı başarıyla geçerek kalite belgesi al-
maya hak kazanan OMÜ’yü de kutladı.

Sunumun sonunda verdiği faydalı bilgiler için 
konuğuna teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ya-
vuz Ünal, YÖKAK Başkanı Muzaffer Elmas’a 
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Doç. Dr. Tamer 
Aslan’ın eserini hediye etti. Başkan Muzaffer 
Elmas da OMÜ’nün hak kazandığı “Kurumsal 
Akreditasyon Belgesi”ni Rektör Prof. Dr. Yavuz 
Ünal’a teslim etti.

YÖKAK Başkanı Prof. Muzaffer Elmas ve Rek-
tör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın, kalite sürecindeki 
başarılarına istinaden OMÜ Kalite Komisyonu 
üyelerine teşekkür belgesi ve hediye takdim 
etmesinin ardından konuklara verilen ikramla 
OMÜ’nün 2021 – 2022 Akademik Yılı Açılış Tö-
reni sona erdi.

Muzaffer Elmas
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“Binişin verdiği sorumluluk ve taşınması 
gereken bir ağırlığı var”

Pandemi nedeniyle ara verilen geleneksel biniş 
giyme töreninde yeniden bir arada olmanın özel 
bir önemi olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. 
Yavuz Ünal “Aşama kaydeden akademisyenle-
rimiz, Üniversitemizin ufkunu geleceğe taşıya-
cak enerjiye sahipler. Binişin de hangi aşamada 
giyilirse giyilsin, maddi değerinin üzerinde bir 

anlamı; verdiği sorumluluğun üzerinde, giyenin 
taşıması gereken bir ağırlığı var.” dedi.

Gelişen teknoloji ve değişen dünyayla, toplu-
mun üniversitelerden beklentisinin de değiş-
tiğini ifade eden Rektör Ünal, bu beklentileri 
karşılamak ve mezun yeterliliğini sağlamak için 
yapılan eğitimde revizyon çalışmaları hakkın-
da bilgi verdi. Rektör Ünal; istihdam alanlarını, 
toplumun bütününü ve değerlerini ileriye taşı-

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin akademik 
aşama kaydeden doktor öğretim üyeleri, ge-
leneksel “Biniş Takdim Töreni”yle binişlerini 
(cübbe) giydi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçek-
leşen törene; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rek-
tör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. 
Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak, Genel 
Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, idari ve 

akademik personel ile biniş giyen öğretim 
üyeleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. 
Dr. Yavuz Ünal, Üniversitenin eğitim revizyo-
nu, AR-GE, öğrenci projeleri ve sosyal sorum-
luluk çalışmalarına ağırlık verdiğini belirterek 
aşama kaydederek öğretim üyeliği sistemine 
dâhil olan akademisyenlerden bu hususta 
destek ve öneri beklediklerini ifade etti.

Aşama Kaydeden Doktor 
Öğretim Üyeleri Biniş Giydi

Özel Haber
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“Gençlerimiz 
kendilerine 

imkân
verildiğinde 

dünyayı 
değiştirebilecek 

potansiyele 
sahip.”

yacak ve her yönüyle öğrenciyi merkeze alan 
bir eğitim revizyonu planladıklarını kaydetti.

“AR-GE’yle bilgiyi üretecek mekanizmayı 
güncellememiz gerekiyor”

Eğitim sisteminde köklü bir değişikliğe ihtiyaç 
olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yavuz 
Ünal “Bunun için de hızla değişen bilgiyi üre-
tecek mekanizmayı, güncellememiz gerekiyor. 
Bu nedenle revizyonla birlikte AR-GE’yle ala-
kalı çalışmalara da başladık. Çünkü AR-GE’nin; 
eğitimde kullanılan verinin, materyalin gün-
cellenmesini sağlayacak bir döngünün par-
çası olması şart. Bu noktada, beraber yürüt-
tüğümüz AR-GE ve revizyon çalışmalarında siz 
öğretim üyelerinin desteğini almak, daha kısa 
sürede yol alabilmemiz açısından önemli. AR-
GE çalışmalarıyla amacımız bilgi ve teknoloji 
üretmek ve toplumun refahına, barışına, istik-
laline katkı sunmak. Bunun için de elimizdeki 
tüm imkânlarla AR-GE’yi destekleyerek sefer-
berlik ilan ettiğimizi çok net söyledik. “ifade-
lerini kullandı.

“Toplumu imar ve inşa edecek, 
övüneceğiniz nesiller yetiştirmenizi 
diliyorum”

Toplumsal sorunların çözümünde sorumlu-
luk almaları ve özgüvenlerinin gelişmesi için 

lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencile-
re proje desteği verdiklerini de hatırlatan 
Rektör Ünal “Gençlerimiz kendilerine imkân 
verildiğinde dünyayı değiştirebilecek potan-
siyele sahip. Bu noktada öğrencilerimizin siz 
akademisyenlerin rehberliğine ihtiyacı var. 
Bunun yanında duruşunuz ve sahip oluğunuz 
değerlerinizle onlara örnek olmalı, üzeriniz-
de taşıdığınız binişin ağırlığını taşımalısınız.”                
şeklinde konuştu.

Öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesin-
de ve gelişmesinde, sorumluluk almalarında 
önemli yeri olan sosyal sorumluluk çalışmala-
rını ve öğrenci topluluklarını önemsediklerini 
ifade eden Rektör Ünal, bu konuda da akade-
misyenlerden gönüllülük esasıyla destek bek-
lediklerini belirtti.

Akademik aşama kaydeden akademisyenlere 
hayırlı olsun dileklerini sunan Rektör Ünal “Bir 
ömür boyu, bu toplumu imar ve inşa edecek, 
övüneceğiniz nesiller yetiştirmenizi diliyo-
rum.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmasının ardından 95 öğretim üye-
si, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın takdimiyle 
biniş giydi. Biniş Takdim Töreni, toplu fotoğraf 
çekimiyle sona erdi.
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Ondokuz Mayıs Üniversites; Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) 
oluşturulan ve Türkiye’deki 191 üniversitenin 
değerlendirmeye alındığı “2021 Yılı Girişimci 
ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sıralamasına 
göre ilk 50 üniversite arasına girerek 35.23 
puanla 46. sırada yer aldı. ‘Üniversitede ye-

nilikçiliğin ve girişimciliğin tetiklenmesi ama-
cıyla politika araçlarının geliştirilmesi’ kararı 
kapsamında Türkiye’de ilk kez 2012 yılında 
TÜBİTAK tarafından hazırlanan Girişimci ve 
Yenilikçi Üniversite Endeksi’nin 2021 yılı değer-
lendirmesi, 2020’nin endeks göstergelerine 
yönelik veriler esas alınarak yapıldı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2021 YILI GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ENDEKSİ ANALİZİ

ANA GÖSTERGELER ALT GÖSTERGELER Puanı Sıralama

1. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK 
ARAŞTIRMA YETKİNLİĞİ 

(Ağırlığı: %15)
1.1. BİLİMSEL YAYIN SAYISI 41.00 27

1.2. ATIF SAYISI 35.00 32
1.3. PROJE SAYISI 35.00 33
1.4. PROJELERDEN ELDE EDİLEN FON TUTARI 77.00 36
1.5. ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİM ÖDÜLÜ SAYISI 15.00 36
1.6. DOKTORA MEZUN SAYISI 43.00 23
Kategori Ağırlıklı Puanı 6.58 27

2. FİKRİ MÜLKİYET HAVUZU 
(Ağırlığı: %20)

2.1. ULUSAL PATENT BELGE SAYISI 20.00 46

2.2. ULUSAL FAYDALI MODEL BELGE SAYISI 39.00 22
2.3. ULUSLARARASI  PATENT BAŞVURU SAYISI 30.00 32
2.4.ULUSLARARASI PATENT BELGE SAYISI 12.00 40
Kategori Ağırlıklı Puanı 4.50 39

3. İŞBİRLİĞİ VE ETKİLEŞİM
(Ağırlığı: %25)

3.1. SANAYİ İŞBİRLİĞİYLE YAPILAN PROJE SAYISI 27.00 42

3.2. SANAYİ  İŞBİRLİĞİYLE YAPILAN PROJELERDEN ELDE EDİLEN FON TUTARI 63.00 44
3.3. ULUSLARARASI  İŞBİRLİĞİYLE YAPILAN PROJE SAYISI 12.00 49
3.4. ULUSLARARASI  İŞBİRLİĞİYLE YAPILAN PROJELERDEN ELDE EDİLEN FON TUTARI 56.00 46
3.5. DOLAŞIMDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI / ÖĞRENCİ SAYISI 35.00 31
3.6. SANAYİ DOKTORA PROGRAMINA KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI 0.00 41
Kategori Ağırlıklı Puanı 6.61 47

4. EKONOMİK VE 
TOPLUMSAL KATKI

(Ağırlığı: %40)
4.1. AKADEMİSYEN FİRMA SAYISI 29.00 36

4.2. ÖĞRENCİ / MEZUN FİRMA SAYISI 18.00 45
4.3. AKADEMİSYEN FİRMALARIN NET SATIŞ GELİRİ 73.00 39
4.4. ÖĞRENCİ/MEZUN ÖĞRENCİ/MEZUN FİRMALARININ NET SATIŞ GELİRİ 36.00 44
4.5. LİSANSLANAN PATENT / FAYDALI MODEL /ENDÜSTRİYEL TASARIM SAYISI 0.00 44

OMÜ, Türkiye’nin Girişimci ve Yenilikçi 50 Üniversitesi Arasında 

Özel Haber
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OMÜ 7 yıl aradan sonra endekste

Endeksin 21 Aralık 2021 tarihinde açıklanan 
2021 yılı puanlama ve sıralama sonuçları doğ-
rultusunda OMÜ, araştırmaya konu olan 191 
üniversite bazında Türkiye’deki ilk 50 üniver-
site arasına 35.23 puanlık performansıyla 46. 
sıradan girdi. Endekste 2013 yılında 44’üncü, 
2014 yılında ise 50’inci sırada olan, sonraki yıl-
larda ise endekse giremeyen OMÜ, böylelikle 
7 yıl sonra 46. sıraya yerleşti. OMÜ, istatistiki 
bölge birimleri sınıflaması birinci düzeye göre 
sıralandığında ise bölgesinde ilk sırada yer 
alıyor. Gelecek hedefini, araştırma üniversi-
tesi olarak çizen OMÜ’nün; Yükseköğretim 
Kalite Kurulundan (YÖKAK) aldığı “Kurumsal 
Akreditasyon”un ardından 7 yıl sonra yeniden 
“Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sıra-
lamasına girmesinin bu yoldaki ilk aşama ola-
rak önemi vurgulanırken gelecek açısından da 
umut verici olduğu ifade ediliyor.  

Endekste 4 boyut ve 23 gösterge var

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde; 
“Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği”, 
“Fikrî Mülkiyet Havuzu”, İş Birliği ve Etkileşim” 
ve “Ekonomik ve Toplumsal Katkı” başlıklarıyla 
4 boyut mevcutken 23 de gösterge bulunuyor. 
Buna göre her boyutta alınan toplam puana 
göre OMÜ; “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Yetkinliği” boyutunda 27’inci, “Fikrî Mülkiyet 
Havuzu” boyutunda 39’uncu, “İş Birliği ve Et-
kileşim” boyutunda 47’inci, “Ekonomik ve Top-
lumsal Katkı” boyutunda da 42. sırada yer alıyor.

OMÜ’nün en iyi derecesi 27’incilikle 
“Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği” 
boyutunda 

OMÜ’nün 191 üniversite arasında ilk 50’ye gi-
ren üniversitelere göre boyutlar içerisinde sı-
ralamadaki en iyi derecesi, 27. sırada yer aldığı 
“Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği”. 
Aynı boyut içerisinde sıralamadaki en iyi yeri 
de 23’üncülükle “Doktora Mezun Sayısı” gös-
tergesinde gerçekleşti.

OMÜ’nün “Fikrî Mülkiyet Havuzu” boyutu içe-
risinde sıralamadaki en iyi yeri, “Ulusal Faydalı 
Model Belge Sayısı” göstergesindeki 22’in-
cilik oldu. Bir diğer boyut olan “İş birliği ve 
Etkileşim”deki sıralamada da OMÜ, “Dolaşım-
daki Öğretim Elemanı / Öğrenci Sayısı” göster-
gesinde 31. sırayı aldı. “Ekonomik ve Toplum-
sal Katkı” boyutu kapsamındaki sıralamada 
ise OMÜ en iyi yere, 12. sırada olduğu “4004 
– 4005 Proje Sayısı” göstergesinde ulaştı.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi; üni-
versitelerin bilimsel ve teknolojik araştırma 
yetkinliğine, iş birliği ve etkileşim aktivitesi-
ne, fikrî mülkiyet etkinliğine, girişimcilik ve 
yenilikçilik kültürüne ve ekonomik katkı ile 
ticarileşme potansiyeline bağlı olarak değer-
lendirme yapıyor. Endeks ayrıca, üniversiteleri 
girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına 
göre sıralayarak, üniversiteler arası girişimci-
lik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasına 
ve girişimcilik çabalarının gelişmesine katkı 
sağlamayı hedeflemekte.

OMÜ, 
“Ekonomik ve 

Toplumsal
Katkı” 

boyutunda 
Türkiye’de 12. 

sırada

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-2021-girisimci-ve-yenilikci-universite-endeksi
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“Türkiye TİHEK’i kurarak insan haklarını 
uygulama konusundaki özgüvenini ve iyi 
niyetini beyan etti”

Panelin selamlama konuşmasını yapan Rektör 
Prof. Dr. Yavuz Ünal, düzenlenen etkinlikle hak 
kavramı hususunda bir farkındalık yaratmayı 
amaçladıklarını belirterek şöyle devam etti 
“Hak, kişinin kendini güvende hissetmesini 
sağlayan ve başkasına karşı sınırının nerede 
başlayıp nerede biteceğini öğreten, dayatan 
bir kavram. Dünya genelinde insan hakları 
üzerinden gidildiğinde ise 1948 yılında İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi imzalanıyor 
ve Türkiye de bunun bir tarafı. Ancak hakim 
güçler, yaptıkları ekonomik müdahaleler gibi, 
insan hakları kavramını da hukuk üzerinden 
mağdur ülkelere karşı bir müdahale aracına 
dönüştürebiliyor. Türkiye ise insan hakları ko-

nusunda, icrasını bağımsız bir kuruma denet-
tirmek amacıyla TİHEK’i kurdu. Bu bir devletin 
insan haklarını uygulama konusundaki özgü-
venini ifade eden, süreçleri iyileştirme nokta-
sında iyi niyetini beyan eden bir adımdır. Bu 
nedenle bu süreçle ilgili farkındalık oluşması 
bizim için çok önemli. “

TİHEK’le yapılan protokol kapsamında bir dizi 
etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydeden Rektör 
Ünal, 2022 yılı içerisinde yapılması planlanan 
şiddet konulu kongrenin sonucunu da bir ra-
porla beyan ederek süreci sürdüreceklerini 
ifade etti.

“OMÜ’nün insan hakları konusundaki 
girişimleri çok kıymetli”

OMÜ ve TİHEK’i, insan hakları konusunda 
farkındalık yaratma çabasından dolayı teb-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  ile Türkiye İnsan 
Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) iş birliğinde 
düzenlenen, “Şiddet Sarmalında Hak Olgu-
su” konulu panel, Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezinde gerçekleşti.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın moderatörlü-
ğünde AK Parti İnsan Hakları’ndan sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Millet-
vekili Dr. Leyla Şahin Usta, TİHEK Kurul Üye-
si Av. Zennure Ber ve Prof. Dr. Mustafa Said 
Kurşunoğlu’nun panelist olarak yer aldığı 

panele; Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif  Dağ-
lı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet 
Sabri Kılıç, Samsun AK Parti İl Başkanı Ersan 
Aksu, akademisyenler ve    öğrenciler katıldı. 
Panelistlerin, panelin konusuyla ilgili görüş-
ler ve önerilerini bildirerek katılımcılardan 
gelen soruları yanıtladığı etkinliğin sonunda 
ise 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde, 
OMÜ ve Türkiye TİHEK iş birliğinde OMÜ öğ-
rencilerine yönelik yapılan bilgi yarışmasın-
da başarılı olan öğrencilere para ödülleri 
takdim edildi.

OMÜ’nün İnsan Hakları 
Konusundaki Girişimleri  
Çok Kıymetli

Özel Haber
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rik eden AK Parti İnsan Hakları Başkanı ve 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da “Ayrı-
ca OMÜ’nün bu konuda bir enstitü ile İnsan 
Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi kur-
ma gayreti içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu 
Üniversiteniz için çok kıymetli olacaktır; çünkü 
Türkiye’nin sayılı üniversitesinde insan hakla-
rı konusunda çalışma yapılıyor ve bunların da 
bir kısmı aktif değil. Bu nedenle OMÜ’nün bu 
girişimlerinin ayrıca değerli olduğunu düşü-
nerek davetinize memnuniyetle katıldık.” dedi. 

“OMÜ insan hakları konusunda düzenlediği 
faaliyetlerle şehrimize ışık saçacak”

OMÜ’nün TİHEK’le yaptığını insan hakları pro-
tokolünün çok önemli olduğunun altını çizen 
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da “Böyle-
ce Üniversitemiz, bu konudaki etkinliklerini 
sürdürerek şehrimize ışık saçacak. TİHEK de 
yenilenmiş bir yapıyla faaliyetlerini arttırarak 
devam eden bir kurumumuz. İnşallah önü-
müzdeki süreçte de TİHEK’le Samsun’da ortak 
faaliyetler gerçekleştirebiliriz. Böylece kuru-
mumuzun faaliyetleri, kamuoyu tarafından 
daha da çok tanınmış olur. Bildiğiniz üzere, 
Samsun Valiliğimizde ve ilçe kaymakamlıkla-
rımızda da insan hakları kurulları mevcut. Bu 
kurullarda kamu kurumlarının ilgili temsilcile-
ri, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerden 
oluşan güzel bir yapı var. Onlar da cezaevleri, 
hastaneler, kadın sığınma evleri, çocuk yuva-
ları gibi birimleri insan haklarına aykırı bir du-
ruma karşı denetleyerek farkındalık oluşturu-
yor, buralarda aksayan yönlerin düzeltilmesi 
için çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.

“Şiddet maalesef son zamanların en önemli 
konusu”

Panelin konusu olan şiddet olgusuna da deği-
nen Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı “Şiddet maalesef 
son zamanların en önemli konusu haline geldi. 
Basında ve sosyal medyada tanık olduğumuz ve 
Cumhuriyet Başsavcımızla mücadele ettiğimiz 
bir konu. Şiddete karşı yapılması gerekenlerin 
de bu panelde en ayrıntılı şekilde ele alınarak 

çözümü için en iyi fikirlerin ortaya çıkacağından 
eminiz. Biz de Valilik olarak şiddetle mücadele 
için Kadın Çocuk ve Aile Koordinasyon Kurulu 
oluşturduk. Yine ilgili kamu kurumları ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla 3 ayda bir toplanarak ak-
tif olarak neler yapılabileceğini görüşüyoruz. 
Aile odaklı yaptığımız bu toplantılarda; kadının 
ekonomiye katılması, kendini ifade edebilmesi 
ve çocukların korunması için neler yapabile-
ceklerimiz hususunda konuşarak faaliyetlerde 
bulunuyoruz. İnşallah sonuçlarını kısa sürede 
alacağız.” diye konuştu.

Selamlama konuşmalarının ardından Rektör 
Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın moderatörlüğünde pa-
nelistler, panelin temel konuları olan hak ve 
şiddet kavramlarını, birbiriyle ilişkisini aka-
demik ve hukuki açıdan ele alarak şiddetin ve 
ayrımcılığın önlenmesi, insan haklarının ko-
runması için çözüm önerilerini ve görüşlerini 
paylaştı.  Çocuk ve kadına şiddet panelistlerin 
özellikle üzerinde durduğu konular oldu.  

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Ödüllü 
Bilgi Yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

Katılımcılardan gelen soruların yanıtlanma-
sıyla devam eden panelin sonunda 10 Aralık 
Dünya İnsan Hakları Günü Ödüllü Bilgi Yarış-
masının kazananları açıklanarak ödülleri tak-
dim edildi.  1010 kişinin katıldığı yarışmanın 
birincisi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi öğ-
rencisi Zeynep Anay’a 1000 TL’lik para ödü-
lünü Ak Parti İnsan Hakları Başkanı ve Konya 
Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta takdim etti. 
750 TL’lik ikincilik ödülünü kazanan Ali Fuad 
Başgil Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Faruk 
Asanoğlu’a ödülü TİHEK Kurul Üyesi Av. Zen-
nure Ber tarafından verirken yarışmanın üçün-
cüsü Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi öğrencisi 
Fatoş Yalçındağ’a 500 TL’lik para ödülü Rektör 
Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından verildi.

Yarışmaya katılarak dereceye giren öğrenci-
lere de hediyeleri, protokol üyeleri tarafından 
takdim edildi. 

Çocuk ve 
kadına şiddet 

panelistlerin
özellikle 
üzerinde 
durduğu 

konular oldu.

İzlemek için 
karekodu 
telefonunuza 
okutunuz

Dr. Leyla Şahin Usta
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“Amacımız Araştırma ve uygulama 
merkezlerini yeniden yapılandırarak onlara 
ruh üflemek”

Araştırma Uygulama Merkezleri Koordinatör-
lüğü ile Üniversitenin çalışmaları ve hedefle-
ri hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Yavuz 
Ünal da  “Üniversitelerin bünyesinde yer alan 
araştırma ve uygulama merkezleri faaliyetle-
rinde zamanla, aktif ya da pasif hale dönüşe-
biliyorlar. Bizim isteğimiz bu alanda bir yeni-
den yapılandırma çalışması yaparak araştırma 
ve uygulama merkezlerimize ruh üflemek. 

Onları yoran ya da hantallaştıran, üzerlerin-
deki bürokratik yükü azaltmak ve ekonomik 
problemlerini de olabildiğince ortadan kaldır-
mak istiyoruz. Kısacası bu Koordinatörlükle, 
araştırma ve uygulama merkezlerini doğru bir 
şekilde yönetmeyi ve yönlendirmeyi arzu edi-
yoruz.” ifadelerini kullandı.

“Artık pasif araştırma ve uygulama merkezi 
istemiyoruz”

Araştırma ve uygulama merkezlerini bünye-
sinde toplayan Koordinatörlüğün, OMÜ’nün 

Üniversite bünyesinde dağınık halde faaliyet 
gösteren araştırma ve uygulama merkezlerini 
tek bir çatı altında toplayarak etkinliklerini 
arttırmak amacıyla OMÜ Rektörlüğü tarafın-
dan kurulan Araştırma Uygulama Merkezleri 
Koordinatörlüğünün binası, düzenlenen tö-
renle hizmete açıldı.

Kurupelit Kampüsünde hazırlanan binada 
yerini alan Koordinatörlükte gerçekleşen 
açılış törenine; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. 
Dr. Cengiz Batuk ile Prof. Dr. Recep Sancak, 
Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, 
OMÜ Senato üyeleri, Araştırma ve Uygulama 

Merkezlerinin Müdürleri, Bilimsel Araştırma 
Projeleri Komisyon üyeleri, idari personel ve 
akademisyenler katıldı. Törenin açılış konuş-
masını yapan Araştırma ve Uygulama Mer-
kezleri Koordinatörü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz 
“Koordinatörlük; araştırma ve uygulama 
merkezlerinin proje çalışmalarını birlikte yü-
rütmesi, etkinlik ve yetkinliklerinin artması 
ve merkezlerin ortak bir sinerji yaratmaları 
hedefiyle kuruldu. Rektörlüğümüzün, çok cid-
di çalışmalar yaparak merkezleri tek bir çatı 
altında topladığı Koordinatörlükte amacımız; 
merkezlerin AR-GE ekosistemine güç katması-
nı sağlamak ve özellikle OMÜ’nün girişimcilik 
indeksini daha da yukarı taşıyarak Üniversi-
temize katkı sunmak.” dedi.

Araştırma ve 
Uygulama 
Merkezleri Tek 
Çatı Altında 
Toplandı

Özel Haber
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“Merkezleri 
dinamik kılmak, 

birbirlerinin 
imkânlarını 

kullanabilmelerini 
ve pozitif 

enerjileriyle 
birbirlerini 

güçlendirmelerini 
arzu ediyoruz.”

KALEM sisteminde tanımlanarak bu merkez-
lerle iletişimin, bu sistem üzerinden sağla-
nacağını ve Koordinatörlüğün kendine ait bir 
bütçesi olacağını kaydeden Rektör Ünal “Tek 
bir kişi üzerinden kurulan merkezler, bir süre 
sonra çeşitli sebeplerle pasifleşebiliyor. Artık 
pasif araştırma ve uygulama merkezi istemi-
yoruz. Bu nedenle bu merkezleri dinamik kıl-
mayı,, birbirlerinin imkânlarını kullanabilmele-
rini sağlamayı, pozitif enerjileriyle birbirlerini 
güçlendirmelerini arzu ediyoruz.” diye konuş-
tu. İlk etapta 10 araştırma ve uygulama mer-
kezinin Koordinatörlüğe dâhil edildiğini belir-
ten Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Her merkezin 
Koordinatörlükte bir ofisi mevcut. Bu ofisler 
üzerinden taleplerinizi ve önerilerinizi bildire-
bilirsiniz.” dedi.

“2023 yılının stratejik hedefi, araştırma 
üniversitesi olmak”

2023 yılının stratejik hedefini, araştırma üni-
versitesi olmak olarak açıklayan Rektör Ünal 
“Mümkün olduğunca yüklerinden kurtulmuş 
ve idari, akademik tüm çalışanının bu hedefi 
paylaştığı bir yapı arzu ediyoruz. Bu doğrul-
tuda elimizdeki en güçlü kart da araştırma ve 
uygulama merkezleri. Onları güçlendirerek 

Üniversitenin ufkunu ve tercih puanını yüksel-
terek nitelikli öğrenciyi kazanmamız gereki-
yor. Nitelikli öğrenciyi de el birliğiyle, paydaş-
larımızı ikna ederek kazanmalıyız.” sözlerine 
yer verdi.

Diş Hekimliği, bağımlılık ve afet yönetimiyle 
ilgili 3 yeni merkez kurulduğunu kaydeden 
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, 2 merkezin Yük-
seköğretim Kurulundan (YÖK) onay beklediği-
ni, 3 merkezin de Senato gündemine gelmeyi 
beklediğini belirtti. 

“Yeni bir vizyonla Üniversitenin alt 
yapısında ciddi bir değişikliğe gittik”

Üniversite yönetiminin AR-GE ve eğitimde 
yaptığı revizyon çalışmalarına da değinen 
Rektör Ünal “Bu konuda Üniversitenin alt ya-
pısında ciddi bir değişikliğe gittik ve gerekli 
düzenlemeleri yaptık. Bu çalışmaların tamam-
lanması için önümüze koyduğumuz tarih de 
2022 yılının Eylül ayı.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. 
Dr. Yavuz Ünal ve beraberindekiler, Koordi-
natörlük içerisinde yer alan merkez ofislerini 
gezerek çalışanlardan bilgi aldı.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Pazarı ve 
AR-GE Buluşmaları, bu yıl farklı bir vizyon 
ve bakış açısıyla Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. OMÜ’nün son bir 
yıldır araştırma geliştirme (AR-GE) ekosistemi-
ni geliştirme çabalarının sonuç verdiğinin göz-
lendiği Proje Pazarı ve AR-GE Buluşmaları’na 
araştırmacılar, sektör temsilcileri ve öğrenci-
lerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Projelerle birlik-
te geliştirilen ürünlerin sergilendiği etkinlikte 
düzenlenen yarışmada ilk 10’a giren projelerin 

sahipleri sunumlarını yaparken, dereceye gi-
ren projeler de ödüllendirildi. Ayrıca gün boyu 
düzenlenen panellerle de uzman görüşleri ka-
tılımcılarla paylaşıldı.  

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal; Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Cengiz 
Batuk ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. 
Hüseyin Gençcelep ile birlikte etkinliğin açı-
lışına katıldı. Açılışta akademisyenler, sektör 
temsilcileri ve öğrenciler yer aldı.

AR-GE Projeleri Pazarda 
Sergilendi, En İyiler 
Ödüllendirildi

Özel Haber
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Rektör Prof. Dr. Ünal “OMÜ, vizyon ve 
misyonunu değiştiriyor”

Paydaşları arasında Samsun Teknopark ve OMÜ 
Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) bulunduğu 
“OMÜ Proje Pazarı ve AR-GE Buluşmaları”nın 
açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, 
Üniversitenin vizyon ve misyonunun değiştiği-
ni ifade ederek şu sözlere yer verdi: “AR-GE ve 
eğitimle alakalı sadece Üniversitenin vizyonu-
nu anlatmak noktasında bir döngü oluşturul-
du. Söz konusu döngüde eğitim revize edilmeli 
ve ayrıca AR-GE ve bilgi güncellenmeli. AR-GE 
ile üretilen bilgi, eğitimle muhataplarının is-
tifadesine sunulmalı ve yetişen muhataplar, 
yeniden AR-GE sürecine hayat vererek bilgi 
üretimini sürdürmeli. Nitekim bilgi, yaşadığımız 
çağda çok hızlı değişiyor.”

OMÜ’nün, Türkiye’nin güçlü ve köklü üniver-
sitelerinden biri olduğunu vurgulayan Rektör 
Ünal “Üniversitemizin akademik kadrosu ol-
dukça değerli ama bir kültür meselesi var. Söz 
konusu meselede, Türkiye’nin AR-GE’ye ya-
tırımında ya da araştırmacının AR-GE ve pro-
jeyle ilişkisi arasında bir açık bulunmakta. Bu 
nedenle bu açığın kapatılması önem taşıyor. 
Türkiye’nin ve OMÜ’nün içerisinde bulunduğu 
pozisyon ekseninde AR-GE ve proje alanının 
güçlendirilmesi ve yenilenmesi gerekmekte. 
Üniversite özelinde özellikle alt düzlemde bu-
lunan ön lisans ve lisans öğrencileri piramidal 
yapıya eklenmeli ve yukarıya doğru nitelikli 
unsurların yerleşimlerinin yapılması zorunlu-
luk arz etmektedir.”

“Yaşadığınız dünyayı ve ekosistemi 
tanımlayabiliyor ve çözümleyebiliyorsanız 
birçok proje üretebilirsiniz”

Prof. Dr. Yavuz Ünal, akademik projelerin öne-
mine dikkat çekerek OMÜ Bilimsel Araştırma 
Projeleri Birimince (BAP) desteklenen proje-
lerin yıllar içinde azaldığını ve ivmeyi yeniden 
yukarı çevirmek için önemli kararlar aldıklarını 
ve bunun da meyvelerini görmeye başladık-

larını ifade etti. Çözüm yaratacak kültürün 
yayılmasının elzem olduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Ünal, “Söz konusu kültürü yayabilmek 
için Proje Destek Ofisi kurduk. Proje Destek 
Ofisi’nin temel taşlarında; düşüncesi olana 
proje yazma, yönetme ve raporlanma süreçle-
rini aktarabilmek bulunmaktadır. Proje Destek 
Ofisi’nin kurulmasıyla birlikte bu yıl içerisinde 
bin gibi bir başvuru rakamı hedeflerken gelen 
talepler bin 500 seviyelerine ulaştı. Bir kişinin 
düşüncesini üretebilmesi için öncelikle akran-
larının neler yaptığını bilmesi gerekmektedir. 
Öyle ki yaşadığınız dünyayı ve ekosistemi ta-
nımlayabiliyor ve çözümleyebiliyorsanız bir-
çok proje üretebilirsiniz.”

“Bölgeye özgü değerlerin AR-
GE çalışmalarıyla sanayi ürününe 
dönüştürülmesini arzuluyoruz”

Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversite-şehir ve bölge 
bütünleşmesinin önemine vurgu yapıp, “Böl-
geye özgü değerlerin AR-GE çalışmalarıyla 
sanayi ürününe dönüştürülmesini arzuluyo-
ruz” diyerek 3 aşamalı planlarını şöyle açıkla-
dı: “Birinci aşamada; lisansa dönük farkındalık 
ve kültür oluşturmak ve akabinde Üniversite 
olarak lisans düzeyindeki öğrencilerimize 
proje yazma eğitimi vermek var. Böylelikle 
proje yazma eğitimi alan arkadaşlarımızı des-
teklemek suretiyle onları proje yazmaya ce-

“Proje Destek 
Ofisi’nin 

kurulmasıyla 
birlikte bu 

yıl içerisinde 
başvuru 

sayısı bin 500 
seviyelerine 

ulaştı.”
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saretlendirmek ve öz güven kazanmalarını 
sağlamak istiyoruz. İkinci aşamada da Proje 
Destek Ofisi’mizle sadece akademisyen ve 
öğrencilere değil, yatırımcılara da destek ve-
rerek onların da proje yazmalarını sağlayarak 
yatırımlarını daha kolay gerçekleştirecekleri 
bir yapı oluşturmak var. Üçüncü aşamada ise 
Samsun’un ve Türkiye’nin öncelenecek de-
ğerlerinin fark edilmesini sağlamayı amaçlı-
yoruz. Samsun özelinde hayvansal ürünler, 
lifli bitkiler, kenevir ve keten ile ilgili bölgeye 
özgü yapılacak AR-GE çalışmaları sayesinde 
bu değerlerin sanayi ürününe dönüştürülme-
sini arzuluyoruz. Bu doğrultuda farkındalık 
oluşturmak için bizim ilk çağrımız, lifli bitkiler 
üzerine olmuştu. Bundan sonra da içinde bu-
lunduğumuz coğrafyayı düşünmek için belirli 
zamanlarda, belirli çağrılara çıkmayı planlıyo-
ruz. Bu çağrılarla sadece Üniversite içerisinde 
değil, dışarıdaki paydaşlarımızla da çalışmayı 
hedefliyoruz.”

OMÜ’nün Samsun’un en önemli markalarının 
başında geldiğini ve Samsun’un yatırımlarında 
Üniversite olarak her zaman bulunduklarını 
ifade eden Rektör Ünal, kentin kendisine bir 
ihtisas alanı seçmesi halinde sanayicinin de bu 
alana odaklanabileceğini dile getirdi. Rektör 
Ünal, sonrasında “Bizler de OMÜ olarak proje 
desteklerini bir ön analiz ve çalışmayla ilişki-
lendirmek istiyoruz. Sonrasında ‘mega proje’ 
diye isimlendirdiğimiz, alt kırılımlardan oluşan 
ama temelde tek bir noktaya hedeflenmiş bir 
proje yapısını öngördük.” dedi. 

“Ekonomik olarak güçlü olmanız, katma 
değeri yüksek maddeleri üretmenize bağlı”

Türkiye’nin kaybedecek zamanı olmadığına 
işaret eden Rektör Ünal, devamında teknolo-
jik üretimin önemine değinerek şöyle konuştu: 
“Ülkemizde teknoloji transferi gelişmiş ülkele-
re göre birkaç basamak geriden geliyor; çünkü 
yeni teknoloji üretildiğinde bunun transferine 
imkân veriliyor. Siz teknoloji transfer ediyor-
sunuz ama hâlâ bağımlılığınızı sürdürüyor-
sunuz. Bu da ülkemizin hem istiklali hem  de 
istikbali açısından bir tehdit olarak görülüyor. 
Ekonomik olarak güçlüyseniz o kadar bağım-
sızsınız ve ekonominizin güçlü olması da kat-
ma değeri yüksek maddeleri üretmenize bağlı. 
Bazı ürünleri de bu anlamda hayati olarak gör-
mek lazım. Projeler desteklenirken de bunu o 
gözle değerlendirmeliyiz. Ürünün maliyeti 
yüksek olabilir, miktarı az alabilir lakin üretti-
ğiniz hayati bir üründür.” 

“Projeler artık ürüne dönüşmeli”

Üretilen projelerin yayın olarak kalmaması ge-
rektiğini ifade eden Prof. Dr. Yavuz Ünal, proje-
lerin ürüne dönüşmesi gerekliliğini vurguladı. 
Rektör Ünal “Üretiminiz eğer yatırımcı ve alıcı 
bulmuyorsa sürdürülebilir olma şansı da kal-
mıyor. Bu nedenle ürünün de pazara girme, ya-
tırımcı bulma fırsatı ve şansının olması önem 
taşıyor. Dolayısıyla şu an içinde bulunduğumuz 
atmosfer çok değerli. Bu anlamda kurgulanan 
projenin bir şekilde arz edilmesi gerekiyor. Bu 
arz, aslında projenin ayaklarının yere basması-
nı sağlayacak bir süreci başlatacaktır. Burada 
önemli olan nokta öğrenci, araştırmacı, akade-
misyen fark etmeksizin ilgililerin böyle ortam-
lara çekilmesidir. Sanayiciler açısından da ilgi 
duyanların buraya gelmesi gerekiyor. Projeler 
artık yayına değil, ürüne dönüşmeli.”

Prof. Dr. Yazıcı “AR-GE gerçekten son 
yılların en önemli konularından biri”

Rektör Yardımcısı ve OMÜ-TTO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ise çok hızlı 
gelişen ve dönüşen bir dünyada yaşadığımızı 
belirterek konuşmasında gelişen teknolojinin 
insan hayatındaki önemine odaklandı. Prof. 
Dr. Yazıcı, “Dünyaya ne kadar uyum sağlarsak 
ülke olarak o kadar gelişmişliğimiz, refahımız 
ve rahatımız artacaktır. Bunu başarabilmek 
için yürümek kesinlikle önemli değil, koşma-
mız gerekiyor. Bu nedenle AR-GE gerçekten 
son yılların en önemli konularından biri. Dün-
yada bu alanda büyük bir ticaret masası var 
ve ülkeler büyük paralar kazanabiliyor. Bazı 
ülkeler AR-GE çalışmalarında geliştirmiş ol-
dukları sistemler sayesinde bu pozisyonlarını 
asla bırakmak istemiyorlar.” dedi. AR-GE bu-
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luşmaları ve patent haklarının önemine işaret 
eden Yazıcı, buralarda geliştirilecek projelere 
tüm kamu kuruluşlarının da destek vermesini 
beklerini dile getirdi.  

AR-GE Buluşmaları panellerle devam etti

Açılış törenin ardından Proje Pazarı ve AR-GE 
Buluşmaları’nda OMÜ-TTO Ticarileştirme ve 
Pazarlama Uzmanı Sinan Tosun’un modera-
törlüğünde Prof. Dr. Selim Aytaç ve Prof. Dr. 
Ali Kemal Ayan’ın panelist olarak katıldığı 
“Karadeniz’in Saklı Değeri; Lif Bitkileri” konulu 
panele yer verildi.

OMÜ-TTO Girişimcilik ve Şirketleşme Uzmanı 
Betül Aras’ın moderatörlüğündeki panele ise 
Adapha Yapay Zeka Kurucusu Öğr. Gör. Sema 
Gül Türk, Lebleby Games Kurucusu Ercan Ka-
rabulut ve İlbeyli Mühendislik Kurucusu Ab-
durrahman İlbeyli panelist olarak katıldı. “Tek-
nogirişimde İnovasyonun Rolü” adını taşıyan 
panelde konuşmacılar tecrübe ve birikimlerini 
paylaştı. “Literatürden Pazara Bilginin Ticari-
leşmesi” başlıklı panelse OMÜ-TTO Patent Ve-
kili Öğr. Gör. Çağla Koyuncu’nun moderatörlü-
ğünde gerçekleştirilirken panelistler Mertech 

İleri Teknoloji Kurucusu Doç. Dr. Mevlüt Gür-
büz ve Sampa Otomotiv Patent ve Marka Ve-
kili Erdem Şahinkaya, sektör ve pazardaki sü-
rece dair izlenimlerini aktardı.

Dereceye giren projelere ödülleri verildi

Proje yarışmasında dereceye girenlerin 
ödülleri, günün sonunda düzenlenen tören-
le sahiplerine sunuldu. Jüri değerlendirmesi 
sonucunda Gazi Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesinden Ertuğrul Furkan Savaştaer “Biyo-
lojik İşaret Ölçüm Cihazı ve Arayüz Yazılımı” 
projesiyle birinci olarak 5 bin TL ödülün sahibi 
oldu. OMÜ Mühendislik Fakültesinden Abdur-
rahman İlbeyli “Kablo Kesme ve Yüksükleme 
Makinesi” adlı projesiyle ikinci olarak 3 bin TL 
ödül kazanırken üçüncülüğü Sinop Üniversite-
sinden Öğr. Gör. Ahmet Karaoğlu “Diş Hekim-
liğinde Elde Edilen Görüntülerin Yapay Zeka 
Destekli Otomatik Analizi” projesiyle aldı ve 
bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Birçok proje stantlarda sergilendi

OMÜ Proje Pazarı ve AR-GE Buluşmaları’nda 
biribirinden farklı birçok proje katılımcılara ve 
öğrencilere tanıtıldı.

İzlemek için 
karekodu 
telefonunuza 
okutunuz
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğünün başlattığı “1914 
Kodlu Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Programı Projeleri” sayesinde, lisans düzeyinde öğrenim gören 
öğrenciler, yaptıkları araştırma ve projeler için ilk defa Üniversitenin BAP bütçesinden destek alabilecek.

OMÜ, Proje Üreten Lisans 
Öğrencilerine İlk Defa BAP 
Bütçesinden Destek Sağlayacak

“Öğrencilere proje deneyimi kazandırıyor”

1914 Kodlu Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştır-
ma Projeleri kapsamında BAP bütçesinden 
öğrencilere sağlayacağı destekle OMÜ, öğ-
rencilerin araştırma kültürü ve proje deneyimi 
kazanmasını ve bilimsel faaliyetlerde bulun-
masını hedefliyor.

“12 ayla sınırlı 5 bin TL destek”

OMÜ’nün 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düze-
yinde öğretim veren birimlerinin örgün öğ-
retim programlarına kayıtlı öğrencilerine 

hitap eden, bilimsel araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerini içeren ve tek disiplinli yahut di-
siplinler arası projeler olan “1914 Kodlu Lisans 
Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri”nin her 
birine, BAP bütçesinden 12 ayla sınırlı 5 bin TL 
destek verilecek.

En az bir, en fazla 5 lisans öğrencisinin araş-
tırmacı olarak yer alabileceği projelerin yürü-
tücülüğünü ise OMÜ’nün öğretim üyeleriyle; 
Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde 
uzmanlığını tamamlayan, Güzel Sanatlar Fa-
kültesinde de yeterlilik eğitimini bitirmiş OMÜ 
mensubu araştırmacılar yapabilecek.

Özel Haber
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Öğrenci projelerine destek programı başlatan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2021 – I  kodlu genel çağrı açtı.  
Öğrencilerin açılan 6 başlıkta (Gönüllülük Esaslı Sosyal Hizmet, Eğitim, Kültür ve Sanat, Sağlık ve Spor, 
Araştırma Geliştirme ve Yenilikçi Fikirler, Çevre Bilinci, Türkçe’nin Etkin Kullanımı) başvuracağı projelere 5 
bin Türk Lirası kadar hibe desteği sağlanacak. 

Öğrenci Projeleri Destek Programı 
2021 – I Proje Çağrısı

Konuyla ilgili OMÜ Proje Ofisi tarafından ya-
pılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin topluluklar 
üzerinden yürüttüğü faaliyetlerin sürdürüle-
bilir ve planlı bir şekilde yürümesini sağlamak, 
toplulukların çalışmalarını aktif bir şekilde 
yürütmesini sağlamak, üniversite öğrencileri-
nin proje kültürlerini desteklemek, üniversite 
öğrencileri ya da toplumun diğer kesimleri 
için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar 
sağlamak, öğrencilerimizin kişisel ve sosyal 
gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini 

gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, ha-
yatın her alanına etkin katılımlarını artırmak 
gibi amaçlar doğrultusunda yürütülen Öğ-
renci Projeleri Destek Programı çerçevesinde 
proje çağrısına (2021–I Genel Çağrı) çıkılmıştır.” 
Program Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci 
Topluluklarını da kapsıyor.  Proje teklif çağrı-
sının kapsamı, kimlerin başvuru yapabileceği, 
proje desteğinin alt ve üst limitleri, talep edi-
len belgeler ve programa ilişkin diğer husus-
lar ilgili web adresinde yayınlanan program 
kılavuzunda yer aldı. 
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Gelecek yıl Samsun’da düzenlenecek olan 
dünyanın en büyük havacılık festivali TEK-
NOFEST 2022’nin hazırlıkları başladı. Samsun 
Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ın başkanlığında-
ki TEKNOFEST Karadeniz’in ilk toplantısına; 
Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı 
Mustafa Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Rektör Prof. 
Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve protokol 
üyelerinin yanı sıra T3 Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı. 

TEKNOFEST 
2022’nin 
Hazırlıkları 
Başladı

“TEKNOFEST 2022’yi, Çarşamba 
Havalimanı’nda yapmayı düşünüyoruz”

Beraberindeki heyetle TEKNOFEST’in yapılaca-
ğı havalimanını ve kuleyi inceleyerek  açıklama-
da bulunan Selçuk Bayraktar, “TEKNOFEST’i ha-
valimanında yapmayı düşünüyoruz. Yerleşimi, 
girişleri, çıkışları ve etkinlikleri konuşmak üzere 
buradayız. TEKNOFEST 2021 bittiği gün, TEKNO-
FEST 2022’nin hazırlıkları başlamıştı. Onlar da 
yoğun bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.

“Tüm gayretlerimiz gençlerin geleceği için”

Festivalde yapılacak çalışmalardan da bah-
seden Bayraktar, “Şimdiden sürprizleri söy-
lemem mümkün değil. Zamanı gelince onları 
kamuoyu ile paylaşırız. TEKNOFEST’e geçen 
yıl 200 bin gencimiz başvurdu. 50 bin takımın 

başvurusu oldu. Buradan yetişen öğrenciler 
sadece İHA’lar ve SİHA’larla değil, teknolojinin 
tüm diğer sivil alanlarında yarışıyor. Teknoloji 
yarışmalarının yüzde 90’ı, neredeyse diğer si-
vil alanlarda. Biyomedikalden yapay zekâya, 
akıllı ulaşımdan insanlık yararına teknolojile-
re kadar çok geniş bir yelpazede bu yarışma-
lar yapılıyor. O yarışmalarda genç kardeşleri-
mizin çok daha büyük eserler yapacaklarını 
göreceğiz Biz de şimdiden TEKNOFEST 2022 
için kocaman bir ekip olarak, aile olarak çalı-
şıyoruz. Tüm gayretlerimiz gençlerimizin ge-
leceği için” şeklinde konuştu. Sanayi ve Tek-
noloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır 
ve Selçuk Bayraktar, havalimanındaki incele-
melerin ardından şehrin yöneticileri ile Ömer 
Halis Demir Çok Amaçlı Salonda düzenlenen 
toplantıya katılarak karşılıklı fikir ve görüş 
alışverişinde bulundu.

TEKNOFEST
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Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulunun (SAN-
TEK) Otomotiv, Makine ve Metal Sektörü 
Buluşmaları için Samsun’da bulunan Türkiye 
Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Müdürü ve 
TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam, 
“TEKNOFEST Karadeniz 2022 Kariyer Buluş-
ması” adlı konferansıyla Ondokuz Mayıs Üni-
versitesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Samsun merkezli düzenlenecek TEKNOFEST 
Karadeniz 2022’nin paydaşlarından OMÜ’nün 
TEKNOFEST bilgilendirme ve hazırlık faaliyet-
leri doğrultusunda gerçekleştirdiği etkinliğe 
OMÜ Mühendislik Fakültesi ev sahipliği yaptı. 
Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda-
ki kariyer buluşmasına; Rektör Prof. Dr. Yavuz 
Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, 
Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin 
Gençcelep, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Yıldıray Topcu, Samsun Sanayi ve Teknolo-
ji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, OMÜ Senato 
üyeleri, akademisyenler ile çoğunluğu Mühen-
dislik Fakültesinden olmak üzere kalabalık bir 
öğrenci kitlesi katıldı.

Konferans öncesinde söz alan Rektör Prof. Dr. 
Yavuz Ünal, konuk Ömer Kökçam’a davete te-
veccühünden ötürü teşekkür ederek TEKNO-
FEST 2022’in Samsun ve bölge için verimli ge-
çeceğine ve OMÜ’nün de bu organizasyondan 
ciddi kazanımlar elde edeceğine inandıklarını 
söyledi.

TEKNOFEST Genel Sekreteri 
Ömer Kökçam ile Kariyer Ufku
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Rektör Ünal “AR-GE ile üretilen bilgi 
sayesinde verilen eğitim ve bu bilgi 
ışığında yetişecek öğrencilerle bir döngüyü 
sağlamak en büyük arzumuz”

OMÜ’nün bir yıl önce başlattığı revizyon ça-
lışmalarından bahseden Rektör Ünal, bu de-
ğişimdeki temel amacı “Gittiğimiz revizyon 
doğrultusunda istihdam alanının beklentisini 
büyük oranda karşılayacak, bünyesindeki ku-
rumun yükünü sırtlanacak ve bu kurumu ge-
leceğe taşıyacak bir mezun profili öngördük. 
Buna bağlı olarak müfredat ve içeriğinin, ölç-
me ve değerlendirme yönteminin bütünüyle 
gözden geçirilmesi gerekiyordu. İkinci adımda 
ise standart bir OMÜ kültürü oluşturmak adına 
bir vizyon değişikliği oldu. Her ikisinin de sür-
dürülebilmesi için mutlaka araştırma geliştir-
me (AR-GE) ayağının güçlendirilmesi zorunlu-
luk arz ediyor. Zira AR-GE ile desteklenmeyen 
bir eğitimin, yaşam şansı bulsa bile sürdürü-
lebilme imkânının olmadığını biliyoruz. AR-GE 
ile üretilen bilgi sayesinde verilen eğitim ve bu 
bilgi ışığında yetişecek öğrencilerle bir döngü-
yü sağlamak en büyük arzumuz. Bunun için de 
Üniversitenin AR-GE’ye yönelik bütçesini tam 
5 katına çıkardık. Yeni araştırmacıların bu sü-
rece katılmasını engelleyen düzenlemeleri de 
ortadan kaldırdık.” sözleriyle özetledi.

“TEKNOFEST’i Truva Atı olarak kullanmak 
istiyoruz yani zihinsel değişim ve 
dönüşümün altyapısı olarak görüyoruz”

TEKNOFEST 2022’ye dair düşüncelerini ak-
taran Rektör Ünal, bu organizasyon süreci 
hakkında “Biz Türkiye’nin en eski ve en dina-
mik üniversitelerinden biriyiz, bu gücün ve 
potansiyelin farkındayız. TEKNOFEST’in fes-
tival tarafıyla değil, teknik tarafıyla ilgileni-
yoruz; çünkü TEKNOFEST’i ‘Truva Atı’ olarak 

kullanmak istiyoruz yani bir zihinsel değişim 
ve dönüşümün altyapısı olarak görüyoruz. 
TEKNOFEST ülkemiz ve şehrimiz adına çok çok 
önemli. Zira bu organizasyonun; her şeyden 
önce bizim öz güvenimizi yeniden kazanma-
mızı, geleceğe daha emin bakmamızı ve tam 
bağımsızlığımızı sağlayacak en güçlü argü-
man ve enstrüman olduğunun bilincindeyiz. 
TEKNOFEST’i gerçekten önemsiyoruz ama bu-
nun festival tarafının geçici olduğunun farkın-
dayız, bizim için esas olan TEKNOFEST’in tek-
nik yönü. Özellikle Mühendislik Fakültesinin; 
bu anlamda sadece kendi projeleriyle değil, 
Üniversitenin diğer fakülte ve birimleriyle bir 
araya gelmek suretiyle motor gücü üstlenme-
sini bekliyoruz. Mühendislik Fakültesi sahada 
görünür olmalı, buna dair bir kimlik kazanmalı 
ve kendine özgü bir kültür oluşturmalı.” dedi.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam 
“Üniversitelerimiz, AR-GE ve tasarım 
merkezlerimizle çok önemli bir ekosisteme 
sahibiz”

Ardından konferansını veren Türkiye Tekno-
loji Takımı Vakfı Müdürü ve TEKNOFEST Genel 
Sekreteri Ömer Kökçam, temel hedeflerinin 
teknoloji üreten bir Türkiye ve Millî Teknoloji 
Hamlesi’ni bir kültür hâline getirmek olduğunu 
dile getirdi.

Millî Teknoloji Hamlesi’nin önemi ve hayatiliği-
ni vurgulayan Kökçam ‘’Siz ne kadar bir şeyler 
yapmak isteseniz de önemli olan husus, ülke-
nizde de bir ekosistemin varlığı. Siz ne kadar 
akademik çalışma yapmak isterseniz isteyin, 
üniversitenizde bu altyapı yoksa burada da 
eksik kalırsınız. Bugün aslında Türkiye’de çok 
önemli bir ekosistemimizin olduğunu görü-
yoruz. 207 üniversitemiz, bin 500’ün üzerin-
de AR-GE ve tasarım merkezimiz var. 10-15 yıl 

TEKNOFEST

34

O
M

ÜB
ÜL

TE
N

 
Ek

im
-A

ra
lık

 2
02

1
Sa

yı
 8

6



“Biz 
‘Deneyap’ları 

bu ülkenin 
geleceğindeki 

mühendislik 
tabanlı insan 

kaynağının 
en önemli 

limanı olarak 
görüyoruz.”

önce iki elin parmağını geçmeyen teknopark 
sayımız şu anda 89’a ulaştı ve henüz kurulma 
aşamasında olan birçok teknoparkımız var. 
Yanı sıra, hem devam eden hem de üretilen 
proje sayımız yüksek. Grafikler, yükselen bir 
AR-GE kapasitesine sahip olduğumuzu göste-
riyor. İnsan kaynağımızın sektörel dağılımında 
da her geçen gün artan bir grafik görüyoruz. 
84 milyonluk nüfusumuzun ortalama yaşı 32 
ve bu bizim en büyük gücümüz. Bize düşen de 
mücadele etmek, çok çalışmak ve bu çalışma-
lara katkı sunmak.” diye konuştu.

“Teknofest, dünyanın en büyük 
organizasyonu hâline geldi”

TEKNOFEST’e başvurunun 200 bine yükseldi-
ğine dikkat çeken Kökçam, devamında “TEK-
NOFEST açıkçası bizim için bir hayalin gerçeğe 
dönüşmesiydi. Gerçekten bu millete ‘ben de 
yapabilirim’ cümlesini düşündürten bir orga-
nizasyon olduğunu düşünüyorum. Geçen sene 
5 milyon TL üzerinde ödül verildi ve 12 milyon 
TL’nin üzerinde malzeme desteği sunduk. İlk 
festivalde 550 bin ziyaretçi, 20 bin başvuru ve 
toplamda 2 bin finalistle beraber dünyanın 2. 
büyük festivali olduk. Dolayısıyla 20 binle baş-
layan serüvenimiz bugün 200 bine çıktı. TEK-
NOFEST, bugün açık ara dünyanın en büyük 
organizasyonu hâline geldi.” diye konuştu.

81 ilde 100 Deneyap projesi

T3 Vakfı bünyesindeki burs programları, pro-
jeler ve girişim merkezlerine dair detaylar 
paylaşan T3 Vakfı Müdürü Kökçam, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Girişim merkezleri, staj ve 
eğitim programları, teknik geziler, TEKNOFEST 
Kariyer destek programları ile girişimci genç-
lerimize ofis imkânı, yatırım desteği ve burs-
lar sağlayarak girişimciliği üreticiliğe taşıma 

gayretindeyiz. Girişim merkezlerinde otonom 
teknolojiler, yapay zekâ ve eğitim teknolojileri 
öncelikli alanlarımız olarak öne çıkıyor. Örne-
ğin, Türkiye’de eğitim teknolojileri konusunda 
çok ciddi bir eksiğimiz var. Herkes distribütör 
ve bir şey istediğinizde herkes buluyor. Ama 
onu üretme noktasında maalesef çok zayıfız. 
Bu yüzden Deneyap merkezlerimizdeki bütün 
eğitim ekipmanlarımızı yerli ve millî yapma 
gayreti içindeyiz. 

2022’nin sonunda Deneyap merkezlerini 81 ilin 
tamamında kurmayı planlıyoruz. 2017 yılında 
İstanbul’da başlattığımız, 2018 yılı itibarıy-
la Cumhurbaşkanlığımızın 100 günlük eylem 
planına dâhil edilen, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TÜBİTAK 
paydaşlığında 81 ili kapsayan 100 ‘Deneyap’ 
projesi olgunlaştı. Biz ‘Deneyap’ları bu ülkenin 
geleceğindeki mühendislik tabanlı insan kay-
nağının en önemli limanı olarak görüyoruz. 
Zira bu merkezlerde yapay zekâ, siber güven-
lik, nanoteknoloji, enerji teknolojileri, havacı-
lık ve uzay gibi 11 farklı alanda teknoloji eğitimi 
veriyoruz.

Ortaokul 4. ve 5. sınıf ile lise 8. ve 9. sınıf öğ-
rencilerimizi sınava alıyoruz ve sınav sonu-
cunda aldığımız öğrenciler, bir uygulama sına-
vıyla beraber 3 yıl boyunca bu eğitimleri alma 
hakkı kazanıyor. Şu anda toplam 55 ilde bu 
merkezleri açtık ve inşallah 2022 yılının sonu-
na geldiğimizde 81 ilin tamamında bu atölyeler 
kurulmuş olacak.”

Konferans bitiminde konuk Ömer Kökçam; 
Rektör Prof. Dr. Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Yazıcı ve Genel Sekreter Prof. Dr. Gençcelep’in 
eşliğinde 2021 TEKNOFEST’te OMÜ’yü zirveye 
çıkaran çalışmaları yakından inceleyerek bu 
başarıyı yakalayan takımların akademik da-
nışmanları ve öğrencileriyle sohbet etti.
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Sağlığın Geleceğini Yönetmek Paneli Bakan 
Yardımcısının Katılımıyla Gerçekleşti
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Bi-
rinci ile OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yöne-
timi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Dikmetaş Yardan’ın 
konuşmacı olarak yer aldığı “Sağlığın Geleceğini Yö-
netmek” konulu panel, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz 
Ünal’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

Sağlık Yöneticileri Günü sebebiyle Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezinde düzenlenen panele; Samsun mil-
letvekili Orhan Kırcalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Cengiz Batuk ile Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, OMÜ Tıp Fa-
kültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, fa-
külte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

“Geleceği ile ilgili bir plan oluşturulamadan 
sağlığı yönetmek mümkün değil”

Selamlama konuşmalarıyla başlayan etkinlikte söz 
alan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, geleceği ile ilgili 
bir plan ve öngörü oluşturulamadığı takdirde sağ-
lığı yönetmenin mümkün olmadığına işaret ederek 
“Doğru alınmış bir kararın işe yaraması için doğru 
zamanda yapılması gerekiyor. Aksi takdirde doğru-
luktan doğacak katma değer kaybedilir. Bu neden-
le bu etkinliğin, sağlığın geleceğine felsefi açıdan 
bakma fırsatı sunduğu için son derece önemli oldu-
ğunu düşünüyorum.” dedi.

Öğrencileri kırmayarak etkinliğe katılan Sağlık 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’ye 
teşekkür eden Rektör Ünal “OMÜ; akademik kad-
rosuyla, konumuyla, imkânlarıyla, öğrenci potan-
siyeliyle Türkiye’nin saygın üniversitelerinden biri. 
Tüm yoğunluğuna rağmen etkinliğimize katılan 

Sayın Bakan Yardımcımız Dr. Şuayip Birinci de Üni-
versitemizin Tıp Fakültesi mezunu ve OMÜ ailesinin 
bir mensubu. Bakan Yardımcımızın, ailenin yeni ye-
tişen diğer fertlerine kendi tecrübelerini anlatması, 
gelecekle ilgili ümitleri, fırsatları işaret etmesi son 
derece önemli. Gelecekle alakalı çözüm önerilerinin 
geldiği bir konumda olması da bize ve sağlık sektö-
ründe çalışacak arkadaşlarımıza aktaracağı tecrü-
beleri daha da önemli kılıyor.” dedi.

D
r. 

Şu
ay

ip
 B

iri
nc

i

Etkinlikler    Akademik

36

O
M

ÜB
ÜL

TE
N

 
Ek

im
-A

ra
lık

 2
02

1
Sa

yı
 8

6



“Girişimci üniversiteler sıralamasına girmek 
araştırma üniversitesi olma yolunda bizi 
ümitlendiren bir gelişme”

OMÜ’nün gelecek hedefini, araştırma üniversitesi 
olma yolunda çizdiğine dikkat çeken Rektör Ünal 
“Bu yolda ilk aşama olarak, OMÜ’nün son 7 yıldır 
giremediği TUBİTAK’ın girişimci üniversiteler sıra-
lamasına girmesi, bizim için onur verici ve gelecek 
açısından ümitlendiren bir gelişme. Doğru yolda 
olduğumuzu görerek bu tempoyla hedeflediğimiz 
stratejik hedefe ulaşacağımızı düşünüyoruz. OMÜ, 
Türkiye sıralamasında ilk 10’u hak eden bir üniver-
sitedir. Arkamızdaki talebe ve iradeye baktığımızda 
da bunu gerçekleştirme yükümlülüğündeyiz. Bunun 
yanında kalite sürecini de kurumsallaştırarak ya-
şam kültürüne dönüştürmemiz sonucunda YÖKAK 
tarafından akredite olan 5 üniversiten biri olduk. 
Öğrencilerimizin geleceğin ihtiyaçlarını karşılaya-
cak yeterliliğe sahip olmak için, kendilerini geliştir-
mek için daha talepkâr olmaları gerekiyor.  Çünkü 
değişen dünyayla gelecek daha acımasız olacak.” 
ifadelerini kullandı.  

“Dünyada aşı üreten 9 ülkeden biri olmak onur ve 
gurur verici”

Samsun milletvekili Orhan Kırcalı da üniversitelerin 
gelişimi ve sosyal imkânlarının geliştirilmesi için 
Üniversite yönetimi ve akademisyenlerle istişare 
içinde olduklarını kaydederek “Gençlik bizim için 
en değerli unsurlardan bir tanesi ve değerlerimize 
sahip çıkmak için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında özellik-
le sağlık sistemindeki alt yapının sağlam temellere 
dayandırılmasının bir sonucu olarak da dünya dev-
letleri içerisinde pandemiyi en rahat atlatan ülke-
lerden biriyiz.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığının çalışmala-
rı sonucunda, Türkiye’nin geliştirdiği COVİD-19 aşısı 
Türkovac’ın seri üretime başladığını ifade eden Or-
han Kırcalı “Dünyada aşı üreten 9 ülkeden biri ol-
mak onur ve gurur verici.” dedi.

Selamlama konuşmalarının ardından Sağlık Bakan-
lığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ile OMÜ Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Elif Dikmetaş Yardan, Rektör Prof. Dr. Yavuz 
Ünal’ın moderatörlüğünde sağlık yönetimi husu-
sunda bilgi, görüş ve önerilerini paylaşarak katılım-
cılardan gelen soruları yanıtladı. 

“Hastanelerimiz dijitalleşme anlamında dünyada 
ikinci sırada”

Konuşmasında Sağlık Yönetimi Bölümünün kuruluş 
süreci, imkânları ve akademik alt yapısı hakkında 
bilgi veren Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Elif Dikmetaş Yardan, “Sağlıkla ilgili ortaya koyulan 
hedeflere ulaşmak, sağlık hizmetlerinin maksimum 
seviyede sunulması ve sağlık kurumlarındaki ve-
rimliliğin artması için tüm sağlık kurumlarında, sağ-
lık yöneticiliği bölümü olması için çabaladık. Genel 
anlamda amacımız bunu sağlamak.” dedi.

Sağlık yönetiminde; hasta ve sağlık çalışanının gü-
venliği, hakkaniyet gibi kaliteyi arttıran konuların 
çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yardan 
“Pandemi döneminde ise dijital anlamda bilgi ve 
iletişim teknolojisiyle tıbbın birleştirilmesinin ge-
rekliliği görüldü. Ülkemiz bu konuda iyi durumda. 
Hastanelerimiz dijitalleşme anlamında dünyada 
ikinci sırada. E-nabız, HES kodu gibi uygulamalar 
da normal vatandaşın sağlık sistemine katılımını 
ve ulaşımını kolaylaştırdı. Bu önemli bir gelişme.” 
diye konuştu.
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Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarından; pandemi 
gibi dönemlerde stratejik ve etkin kriz yönetimi-
ne sahip olmaları, veri girişi ve istatistikte yetkin 
olmaları, sadece finansal çıktılara değil toplumsal 
çıktılara dayalı bakış açısına sahip olmalarını bekle-
diklerini söyleyen Dikmetaş, Sağlık Bakanlığının da 
bu konuda ulusal ve uluslararası standartları oldu-
ğunu belirtti. 

“Türkiye sağlıkta çok ciddi mesafeler kat etti”

Sağlığın geçmişten günümüze kadarki süreci ve bu 
konuda gelecekte bizi nelerin beklediği hususunda 
bilgi, tecrübe ve öngörülerini paylaşan bir sunum 
yapan T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şu-
ayip Birinci de “Türkiye sağlıkta çok ciddi mesafeler 
kat etti. Öncelikle sağlık altyapısında ciddi bir de-
ğişim yaşandı. Geçmişte olmayan hizmet kalemleri 
bugün var. Hastanelerin yatak sayısı, yoğun bakım 
ünitesi sayısının artışının yanında ciddi bir insan 
kaynağı da yetişti. Pandemi sürecinde ise 100 yılda 
yapılan toplam yoğun bakım yatak sayısının 5 katı 
kadar yatak yapıldı. Bu durum Türkiye’nin zor dö-
nemlerde ne kadar dinamik davrandığını, olağanüs-
tü bir sağlık hizmeti kapasitesine sahip olduğunu 
gösteriyor.” dedi.

“Pandemide sağlık çalışanlarımız ve sağlık 
sistemimiz müthiş bir vizyonla davrandı”

Doktor ve hemşire sayısındaki artışa da değinen 
Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci “Pandemi dö-
neminde, sağlık çalışanlarımız ve sağlık sistemimiz 
sanki yıllardır böyle bir döneme hazırlıklıymışız gibi 
müthiş bir vizyonla davrandı. Bunun yanında insan-
larımızın yaşam sürelerinin de uzadığını görüyoruz. 

Özellikle diğer ülkelere kıyasla bebek ölümleri hızla 
azalıyor.” şeklinde konuştu.

“Gelecekte hekim ihtiyacı olacağı açık”

Sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının sorunla-
rına değinerek sağlığın geleceğini değerlendiren 
Bakan Yardımcısı Dr. Birinci “Sağlık sistemimizdeki 
hekim ve hemşire sayısındaki büyük artışa rağmen 
hala ihtiyaç olduğu hepimizin ortak kanaati. Gele-
cekte de hekim ihtiyacı olacağı açık. Hekimlik çok 
saygın bir meslek olsa da salgın dönemlerinde daha 
çok fark edildiği üzere, ağır çalışma koşulları olma-
sı, tüm dünyada mesleğin gençler tarafından tercih 
edilebilirliğini azalttı. Gençlerim sorumluluk almayı 
özgürlük kısıtlayıcı bir aşama olarak değerlendir-
mesi, daha çok yaşam konforu kültürüne sahip ol-
ması hekimlik gibi fedakârlık isteyen bir mesleğin 
tercihini azaltıyor. Önümüzdeki risklerden biri de 
bu.” ifadelerini kullandı.

“Doğrularla uygunları yan yana getiren ülkeler 
başarıya ulaşıyor”

“Neyim var” uygulaması gibi hastayı doğru polikli-
niğe yönlendiren Sağlık Bakanlığının çözüm odaklı 
uygulamaları hakkında da bilgi veren Birinci konuş-
masının sonunda öğrencilere hitap ederek “Her doğ-
ru her yerde uygun olmayabiliyor. Bir durumda sizin 
doğrunuz seçilmediğinde bunu yanlış bir karar ola-
rak değerlendirmeyin. Çünkü kurumsal doğrularla 
uygunluklar arasında fark var. Doğrularla uygunları 
yan yana getiren ülkeler başarıya ulaşıyor. Son yıllar-
da Bakanlık olarak bunu yaptığımızı söyleyebilirim.” 
sözlerine yer verdi. Panel katılımcılardan gelen soru-
ların cevaplanmasının ardından sona erdi. 

İzlemek için 
karekodu 

telefonunuza 
okutunuz

Etkinlikler    Akademik
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Anadolu’nun Üç Ulu Ereni Fen Edebiyat 
Fakültesinde Panelle Anıldı
UNESCO tarafından 2021 yılının “Yunus Emre, Hacı 
Bektaş Veli ve Ahi Evran Anma Yılı” olarak kabul 
edilmesi münasebetiyle bu üç şahsiyet Fen Edebiyat 
Fakültesi Fevzi Köksal Konferans Salonu’nda düzen-
lenen bir panelle anıldı. Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştır-
maları Topluluğu tarafından düzenlenen ve Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çıkla’nın 
yönettiği panele konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. 
Bekir Şişman, “Yunus Gönüllü Olmak”; Doç. Dr. Ca-
fer Özdemir, “Hacı Bektaş Veli’nin Hayatı, Eserleri ve 
Söylemi”; Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç, “Ahilikte Esnaf 
Ahlakı” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdiler.

“Bu üç şahsiyet, Anadolu’nun mayalanmasında 
ve Türk yurdu olmasında çok değerli katkılarda 
bulunmuştur” 

Paneli yöneten Prof. Dr. Çıkla, yaptığı açılış konuşma-
sında 2021 yılının Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. 
yılına, Yunus Emre’nin vefatının 700. yılına ve Ahi 
Evran’ın doğumunun 850. yılına tekabül ettiğini ve 
bu nedenle UNESCO tarafından bu yılın, bu üç önemli 
şahsiyeti anma ve kutlama yılı olarak ilan edildiğini 
belirtti. Prof. Dr. Çıkla, erenlere dair “Bu üç şahsiyetin 
ortak yönü; Anadolu’nun mayalanmasında ve Türk 
yurdu olmasında çok değerli katkılarda bulunmuş ve 
izlerinin günümüze kadar ulaşmış olmasıdır.” dedi.

Panelistlerden Prof. Dr. Bekir Şişman yaptığı ko-
nuşmada ulu Türkistan’da Yusuf Hamedani, Arslan 
Baba ve Ahmet Yesevi ile başlayan ve Lokman-ı Pa-
rende, İshak Baba ve Hacı Bektaş Veli ile Anadolu’ya 
ulaşan Türk tasavvuf anlayışının en önemli halka-
larından birinin de Yunus Emre olduğunu; Yunus 
Emre’nin de aynı Ahmet Yesevi gibi şiirlerini Türkçe 
söyleyerek İslam’ın evrenselliğine ve cihanşümul 
oluşuna katkı sunduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. Cafer Özdemir ise Hacı Bektaş Veli’nin ha-
yatı, Anadolu’ya geliş serüveni, Ahmet Yesevi ile 
ilişkisi üzerinde durdu. Özdemir, Horasan tasavvuf 
kültürünün Anadolu’ya taşınmasında ve Anadolu’da 
hem tasavvuf kültürünün yerleşmesi hem de bu 
coğrafyanın İslamlaşmasında büyük etkisi olduğu-
nu vurguladı.  

Türk-İslam tarihinde baskın ve önemli bir yere sa-
hip Ahilik kurumundan ve Ahi Evran’dan söz eden 
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç da “Ahilik için Türklüğün 
sahip olduğu değerlerle İslam’ın yüce öğretisini bü-
tünleştiren örnek bir müessesedir, denilebilir. Türk 
milletinin Anadolu’daki bin küsur yıllık tarihiyle ne-
redeyse eş değer bir geçmişi olan Ahilik, aynı za-
manda bu yüce milletin ahlak kurallarını şekillendi-
ren en köklü kurumlardan birisi olmuştur.” dedi.
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“Uzaktan Eğitmen Sertifika Programı”nı 
Başarıyla Tamamladılar
Uzaktan Eğitim Merkezinin (UZEM) düzenlediği 
“Uzaktan Eğitmen Sertifika Programı”nı başarıyla 
tamamlayan akademisyenlere belgelerini Rektör 
Prof. Dr. Yavuz Ünal takdim etti. Covid-19 pande-
misi nedeniyle uzaktan eğitimin sürdürülebilir hâle 
gelmesine öncülük etmeye devam eden UZEM ile 
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi (BÖTE) Bölümü paydaşlığında organize edi-
len “Uzaktan Eğitmen Sertifika Programı”nda aka-
demisyenlere uzaktan eğitim ile öğretim tasarım 
becerilerinin kazandırılması hedeflendi.

Rektörlük Senato Salonu’ndaki takdim programına; 
UZEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız başta ol-
mak üzere, eğitmenler ile sertifika almaya hak ka-
zanan akademisyenler ve UZEM içerik ekibi katıldı.

Takdim töreninden önce, program eğitmenlerinden 
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Polat Şendu-
rur, “Uzaktan Eğitmen Sertifika Programı”nın amacı 
ve içeriği ile program kapsamındaki canlı etkinlik-
ler, etkileşimli videolar, ödevler ve bitirme projeleri 
hakkında bilgiler verdi. Ardından sertifikaya layık 
görülen akademisyenler, Rektör Prof. Dr. Ünal’a 
program hakkında geri bildirimlerde bulunurken di-
ğer yandan program boyunca edindikleri deneyim-
leri paylaştı.

Sık aralıklarla tekrarlanacak olan “Uzaktan Eğitmen 
Sertifika Programı”, 10 haftalık ders modüllerinin ol-
duğu bir formatta gerçekleştiriliyor.

Etkinlikler    Akademik
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Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Uluslararası ve 
Ulusal Ölçekte Birçok Başarıya İmza Attı
Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, Antalya’da düzenle-
nen kurultaylarda uluslararası ve ulusal ölçekte 
birçok başarıya imza attı. Antalya’da 550’nin üze-
rinde Plastik Cerrahın katılımıyla gerçekleştirilen 
43. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Derneği Ulusal Kurultayında Tıp Fakültesi öğretim 
üyeleri Prof. Dr. Ahmet Demir, Prof. Dr. Lütfi Eroğlu, 
Prof. Dr. Tekin Şimşek, Dr. Öğr. Üyesi Kamil Yıldırım, 
oturum, panel başkanlıkları ve sunumlarıyla Arş. 
Gör. Dr. Emre Kıymık, Arş. Gör. Dr. İlker Altundağ ve 
Arş. Gör. Cihan Gençtürk, sözel ve poster bildiri ka-
tılımlarıyla Üniversiteyi başarıyla temsil etti. Plastik 
Cerrahi Anabilim Dalı uzmanlığı alan Op. Dr. Hakan 

Aktaş da ‘Kliniğimizde Kutanöz Malign Melanom 
Nedeniyle Tedavi Edilen Hastaların Retrospektif 
Değerlendirilmesi’ başlıklı tez çalışmasıyla “Asistan 
Bildiri Yarışması Klinik Kategorisinde” birincilik ödü-
lü kazandı. 1000 katılımcının 300 bildiriyle katıldığı 
12. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi’nde ise 
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Prof. Dr. Koray Karabekiroğlu ve çalışma ar-
kadaşları tarafından sunulan “Digital Video Analy-
sis of Emotional Facial Movements of The Children 
with Attention Deficit Hyperactivity Disorder” baş-
lıklı çalışma ‘Sıradışı Araştırma Ödülü’ (Outstanding 
Research Award) kategorisinde ikinci oldu.

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde 
OMÜ’den 8 Akademisyen Yer Aldı
Stanford Üniversitesi’nden bilim insanlarının her yıl 
gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının 
sıralandığı son liste; bilimsel, teknik ve tıbbi içerik 
konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayın-
cılık şirketi Elsevier tarafından yayımlandı.

Stanford Üniversitesi’nden bilim insanlarının her yıl 
gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanları-
nın sıralandığı listede Türkiye’den 1.150 bilim insanı 
yer alırken, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden 8 isim 
listeye girdi. Listede Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
öğretim üyeleri Prof. Dr. Feryal Akbal, Prof. Dr. Birol 
Elevli, Prof. Dr. Turgay Partal, Prof. Dr. Sezgin Güneş, 
Prof. Dr. Derya Oktay, Prof. Dr. Erdem Koç, Doç. Dr. 
Cengiz Kaya ile Doç. Dr. Selim Ceylan yer aldı.

Sıralama, “Kariyer boyu etki” ve “Yıllık etki” olarak 
iki kategoride listelendi. Listenin oluşturulmasında; 

nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin 
etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, 
hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve 
yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçüt-
ler kullanıldı.

2020 yılına ait yayınların bu kriterlere göre sıra-
landığı listede, “Yıllık etki” kategorisinde 190 bin 
63 bilim insanı değerlendirildi. Dünyanın en etkili 
bilim insanlarının sıralandığı listeye Türkiye’den 
1.150 bilim insanı dâhil olurken Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’nden 8 isim girdi. Kariyer analizinin ya-
pıldığı ve son beş yıllık yayınların atıf etkisine göre 
dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı “ka-
riyer boyu etki” kategorisinde ise değerlendirmeye 
alınan toplam 186 bin 177 kişi arasında Üniversite-
den 3 bilim insanı listeye dahil oldu.
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OMÜ’de Geleceğin Diş Hekimleri Beyaz 
Önlüklerine Kavuştu
Diş Hekimliği Fakültesinde ikinci sınıf öğrencileri, 
düzenlenen 2021 – 2022 Önlük Takdim Töreni’nde 
meslekleriyle özdeşleşen beyaz önlüklerini giydi.

Diş Hekimliği Fakültesini geçen yıl kazanan ancak 
pandemi şartları nedeniyle bu akademik gelenek-
ten mahrum kalan 103 ikinci sınıf öğrencisi, aileleri-
nin huzurunda beyaz önlüğe sahip olmanın sevinci-
ni ve onurunu yaşadı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki törende; 
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Recep Sancak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nilüfer Özkan, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. 
Emine Şen Tunç ve Prof. Dr. Mehmet Cihan Bereket, 
Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Samsun Diş Hekim-
leri Odası Başkanı Alper Dilek, akademisyenler ile 
veliler, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Dekan Özkan “Kutsal mesleğin ahlaki ve etik 
değerlerine hepimiz sahip çıkacağız.”

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Öz-
kan, sınavda yüzde 1’lik dilimle Fakülteyi kazanan 
öğrencileri ve bu başarıda emeği olan aileleri kut-
layarak “Bugün beyaz önlüklerinizi giyerek yeni 
bir hayata başlayacaksınız. Beyaz önlük hekimlik 
mesleği için dürüstlüğün, ahlaklı olmanın, sırdaş 
olmanın, aydınlığın, asaletin, saflığın, alçak gönül-
lü olmanın, sorumluluğun ve din, dil, ırk ayrımcılığı 
yapmadan tüm insanlara hizmet aşkının bir sembo-
lüdür. Bu önlüğü bugün giyeceksiniz, bundan sonra 
yaşam biçiminizle, tavır ve davranışlarınızla, iletişim 
biçiminizle beyaz önlüklerin temsil ettiği vicdani, 
ahlaki ve insani değerlere bağlı kalma sorumlulu-
ğunu daha fazla hissedeceksiniz. Kutsal mesleğin 
ahlaki ve etik değerlerine hepimiz sahip çıkacağız. 
Alanlarında çok yetkin ve donanımlı hocalara sa-
hipsiniz. Diş hekimliği eğitimi bir yönüyle usta-çırak 
ilişkisidir. Hocalarınızın deneyim ve birikimlerinden 

en iyi şekilde yararlanmanız, daima istekli olmanı-
za bağlı. Sizin için bildiklerini fedakârlıkla sizlere 
aktaracak, hekimlik sanatını öğretecek hocalarını-
za ömür boyu saygı ve sevginizi göstermeyi sakın 
ihmal etmeyin. Meslektaşlarınızı, onların ailelerini 
kendiniz gibi, kendi aileniz gibi kabul edin.” sözle-
rine yer verdi.

Rektör Prof. Dr. Ünal “Araştırması, eğitimi ve 
mezununun niteliğiyle Türkiye’de ilk sıralarda yer 
alan bir fakülteyi kazandınız”

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal beyaz önlüğün önemi ve 
sembolik anlamına değinerek “Bu önlüğü giymeye 
başladıktan itibaren artık bir hekim sorumluluğuyla 
hareket edeceksiniz ve bir temsil pozisyonunuz var. 
Saygın bir mesleğin mensubusunuz. Diş Hekimliği 
Fakültemiz Türkiye’deki birkaç saygın fakülteden 
biri konumunda. Fakültemizin güçlü ekibi ve gele-
neği var ve gurur duyduğumuz fakültelerden biri. 
Dolayısıyla araştırması, eğitimi ve mezununun nite-
liğiyle Türkiye’de ilk sıralarda yer alan bir fakülteyi 
kazandınız.” diye konuştu.

Emektar akademisyenler plaketle taltif edildi

Konuşmalar sonrasında mesleklerine uzun yıllar 
hizmet eden Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyele-
ri Prof. Dr. Peruze Çelenk ile Prof. Dr. Fikret Yılmaz, 
plaketlerle taltif edildi. Mesleğinde 40. yılını doldu-
ran Prof. Dr. Peruze Çelenk’e plaketini Rektör Prof. 
Dr. Yavuz Ünal takdim ederken, 30. yılını geride 
bırakan Prof. Dr. Fikret Yılmaz ise plaketini Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak’tan aldı.

Törenin finalinde ise Diş Hekimliği Fakültesini bi-
rincilikle kazanan Meryem Talak’a beyaz önlüğünü 
Rektör Ünal giydirdi. Diğer genç diş hekimi adayları 
da beyaz önlük mutluluğunu akademisyenlerin tak-
dimiyle yaşadı.

Etkinlikler    Akademik
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Kanser Erken Tanı ve Tarama  
Faaliyetleri Eğitimi
Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü öğretim üyeleri 
Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, Doç. Dr. Birsen Altay, Dr. 
Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu, Arş. Gör. Dr. Özge Öz 
Yıldırım ve Arş. Gör. Mesiya Aydın tarafından Kanser 
Erken Tanı ve Tarama Faaliyetlerine ilişkin eğitim 
düzenlendi.

Programın açılışında Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, öğ-
rencilerin toplumsal konulara duyarlı olmalarını ve 
kanser haftasında bu duyarlılığı arttırmak için far-
kındalık çalışmalarının önemli olduğunu belirtti.

Eğitim Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Kayıt Bi-
rim sorumlusu Dr. Elif Özkaya tarafından verildi. Dr. 
Elif Özkaya, eğitimde kanserin tanımı, kanser nasıl 
önlenebilir, kanser taraması, tarama programında 
olan kanser türleri, kanser taramalarının yapıldığı 
birimlerin faaliyetlerine değindi. 

Programın kapanışında Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, 
Dr. Özkaya’ya teşekkür ederek, kanserin Türk top-
lumu ve dünya için oldukça önemli bir sağlık so-
runu olduğunu, ülkemizde kanserden korunmaya 
yönelik ücretsiz tarama faaliyetlerinin etkin olarak 
yürütüldüğünü ve bu alanda eğitim alan tüm sağlık 
çalışanlarının toplumun kanser taramalarına yöne-
lik farkındalıklarını arttırmaya yönelik sorumluluk-
larının olduğunu ifade etti.

Meme Kanserinden Korunmaya Dikkat Çekildi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğ-
rencileri, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında 
meme kanserinden korunmaya dikkat çekmek ama-
cıyla etkinlik düzenledi. Kurupelit Kampüsü’ndeki 
Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte; meme 
kanserinin erken tanısı, korunma yolları, meme 
kanseri taramaları ile ilgili bilgilendirmelerle birlik-
te Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri 
(KETEM) hakkında bilgiler verildi.

Etkinliğe katılan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Murat Terzi, meme kanserinin kadınlarda 
en sık görülen kanser olduğunu ve bu kansere yö-
nelik farkındalığın artmasının erken tanı dolayısıyla 
da tedavi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Etkinlikte 480 öğrenci farkındalıkla ilgili eğitim alır-
ken kurulan stantta çok sayıda el broşürü ve pembe 
maske dağıtıldı. Meme kanseri farkındalığına yöne-
lik etkinlik, uluslararası öğrenciler tarafından da 
dikkat çekti ve etkinlikte çeşitli ülkelerden OMÜ’de 
okuyan öğrencilere bilgilendirme de yapıldı.
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OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünün da-
vetlisi olarak mezun olduğu OMÜ’ye gelen Dr. Aşan 
Bacak, düzenlenen “Atmosfer ve Evren” konulu 
seminerde genç fizikçilerle buluştu. Fen-Edebiyat 
Fakültesi Konferans Salonu’ndaki seminerde; Ku-
zey ve Güney Kutupları’nda araştırmalar yapan 
OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü mezunu 
akademisyen Dr. Aşan Bacak, yaşadığımız çağı, ik-
lim değişikliği çağı olarak değerlendirirken evrenin 
temel çalışma prensiplerinin dünya atmosferi ve 
hayat ile olan ilişkilerini irdeledi. Etkinliği; Fizik Bö-
lümü Başkanı Prof. Dr. Muharrem Dinçer, akademis-
yenler ve öğrenciler takip etti.

TÜBİTAK 2232 programı ile Türkiye’ye davet edildi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-
nun (TÜBİTAK) 2232 Uluslararası Lider Aaraştırmacı-
lar Burs Programı kapsamında, çalıştığı Manchester 
Üniversitesinden (The University of Manchester) 
Türkiye’ye davet edilen Dr. Aşan Bacak, seminerin-
de atmosferdeki gaz fazı reaksiyonlarının şehirler-
deki hava kirliliği, iklim değişiklikleri, toplum sağlığı, 
güvenlik, savunma üzerindeki etkilerini ve insanlı-
ğın yaşanabilir yeni gezegen arama çabalarını ‘re-
aksiyon kinetikçisi’ gözü ile bakarak değerlendirdi 
ve fikirlerini dinleyiciler ile paylaştı.

Dr. Bacak “Manchester Üniversitesinde kurulu 
Reaksiyon Kinetiği Laboratuvarlarımı Türkiye’ye 
taşıdık”

Sunumunda, dünyanın en büyük deneylerini yapa-
rak evrenin sırlarını çözmeye çalışan İsviçre’deki 
CERN’e (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) de de-
ğinen Dr. Aşan Bacak “Görev yaptığım Manchester 
Üniversitesinde kurulu Reaksiyon Kinetiği Labora-
tuvarlarımı Türkiye’ye taşıdık. Ankara Üniversitesi 
Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsünde misafir araş-
tırmacıyım; Ulusal Parçacık Hızlandırıcısı ve Işınım 
Laboratuvarı’nda, kısaltılmış adıyla TARLA’da, at-
mosfer ve çevre kimyası alanında araştırmalar yürü-

teceğimiz 2 adet Spektroskopi Laboratuvarı kuruyo-
ruz. Kütle Spektroskopi Laboratuvarı’mız kuruldu ve 
pek yakında da Elektron Spektroskopisi Laboratu-
varı’mızın kuruluşuna başlayacağız. AECL (Atmosfer 
ve Çevre Kimyası Laboratuvarları) olarak atomik ve 
moleküler reaksiyonları, spektroskopik yöntemler 
ve hızlandırıcı kaynaklı ışık kullanarak inceleyebilen 
dünyadaki 2 laboratuvardan birisi olacağız.” dedi.

“Başka bir gezegene gidecek isek 
atmosferimizin mekanizmalarını detayları ile 
anlamlandırabilmeliyiz”

Maddenin temel yapısından bahseden başarılı 
araştırmacı, devamında “Dünya atmosferinin meka-
nizmalarını detayları ile anlayabilmemiz, molekül-
lerin birbirleri ile olan ilişkilerini çözmemize bağlı. 
Atmosferimiz, şu an insanlığın anlamaya çalıştığı en 
karmaşık sistem. Bu nedenle sistemin çalışmasında 
temel rol oynayan parçaların sırlarını keşfetmek 
zorundayız.” değerlendirmesinde bulundu. 

Kuzey ve Güney Kutupları ile Amazon 
ormanlarındaki tecrübelerini paylaştı

Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde küresel iklim 
değişiklikleri, küresel iklim modelleri, uydu ve küre-
sel konumlandırma sistemleri, canlı hayatı gibi ko-
nulardan söz eden Dr. Aşan Bacak, saha deneyleri 
esnasında görev yaptığı Kuzey ve Güney Kutupları, 
Amazon yağmur ormanları, araştırma istasyonları, 
gemileri ve uçaklarında yaşadığı deneyimlerini katı-
lımcılarla paylaştı. İklim değişikliği üzerine çalışma-
ları nedeniyle 2021 yılı Nobel Fizik Ödülü alan araş-
tırmacılara atıfta bulunan konuk Dr. Aşan Bacak’ın 
araştırma konuları ve akademik deneyimleri, ken-
disini dinleyen öğrencilerin yoğun ilgisini çekti. Dr. 
Aşan Bacak sunumu sonrasında öğrencilerin merak 
ettiği noktalara ilişkin soruları da cevapladı.

Dr. Aşan Bacak Mezun Olduğu OMÜ’de

Etkinlikler    Akademik
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Türk Kültürü, Sanatı ve Edebiyatında 
Hadisler Sempozyumu
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Meridyen Derneği ça-
tısı altında faaliyetlerini sürdüren Hadis ve Siyer 
Araştırmaları Merkezinin Kültür ve Turizm Bakanlığı 
desteğiyle hayata geçirdiği “Türk Kültürü, Sanatı ve 
Edebiyatında Hadisler Sempozyumu”na katıldı. Çev-
rimiçi düzenlenen sempozyumda hadislerin Türk 
kültürü ve edebiyatı, Türk-İslam sanatları ve tasav-
vuf gibi alanlardaki görünümlerini ve kurucu katkı-
larını ele alan bildiriler yer aldı. 

“Medeniyetimizde etkili olan hadislerin iz 
düşümü yapılacak”

Sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. 
Yavuz Ünal, böyle bir projenin hayata geçirilmesin-
den dolayı son derece memnun olduğunu belirte-
rek tüm katılımcıları tebrik etti. Rektör Ünal, 2 gün 

süren sempozyumun ardından oluşturulan çalış-
tayda, bildirilerden yola çıkılarak medeniyetimizde 
etkili olan hadislerin iz düşümünün yapılacağına 
dikkat çekti.

“Değişimin önünün açılması gerekiyor”

Geleceğimize ışık tutan geçmişteki tez, makale, bil-
diri gibi hadis çalışmaları için bu alanda çalışan ho-
calara şükranlarını sunan Rektör Ünal “Başkalaşım 
kavramının kontrol altına alınabilmesi ve değişimin 
önünün açılması gerekiyor. Ama bunu gerçekleştirir-
ken kendi değerlerini yıpratmadan kurucu metinleri 
yeniden gözden geçirmek önem arz etmekte. Etkisiz 
metinlerin etkin olabilmesi; kültür, edebiyat ve sos-
yal hayatın değişkenliğiyle birlikte medeniyetimizde 
yer almasına bağlı.” değerlendirmesinde bulundu.
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OKTAM’dan Kadına Şiddeti Önlemeye 
Yönelik Farkındalık Paneli
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Uluslararası Müca-
dele Günü dolayısıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(OKTAM) tarafından  “Kadına Şiddeti Durdurma ve 
Önlemede Farkındalık ve Müdahaleler” başlıklı pa-
nel düzenlendi.

Panele; OKTAM Müdürü Prof. Dr. Hatice Kumcağız, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psiko-
loji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Abbas Türnüklü, 
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim 
Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabi-
lim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Meral Atıcı ve Avukat 
Arabulucu Nur Özden, akademisyenler ve öğrenci-
ler katıldı.

“Ailede şiddet ortamında yetişen çocuklar yaşam 
boyu olumsuz etkileniyor”

OKTAM Müdürü Prof. Dr. Hatice Kumcağız; “Kadına 
yönelik aile içi şiddet sadece kadınları olumsuz et-
kilemekle kalmaz aynı zamanda o ailede yaşayan 
çocuklar üzerinde de yaşamları boyunca etkisi al-
tında kalacakları olumsuzluklara yol açar. Ailesinde 
şiddet ortamında yetişen, şiddetin tanığı olan ço-
cukların ihmal ve istismar nedeniyle psikolojik des-
teğe daha çok gereksinim duymaları, eğitimde daha 
az başarılı olmaları ve buna bağlı olarak yüksek ge-
lir getiren işlerde çalışma olasılıklarının daha düşük 
olması söz konusu olabilir” dedi. 

“Temel amacımız aile içi anlaşmazlıkların nasıl 
yönetileceğini ve dönüştürüleceğini keşfetmek”

Aile içi anlaşmazlıkların yapıcı yönetiminde yüz yüze 
müzakerenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Abbas 
Türnüklü de eşler arası anlaşmazlıklar yaşanmaya 
başladığında etkileşimler yapıcı yönetilmez ve dö-
nüştürülmezse sıklıkla olumsuz ve yıkıcı bir yöne-
lim gösterebilmektedir. Dolayısıyla aile yaşamında, 
eşler arası anlaşmazlıkların doğal ve kaçınılmaz 
olduğu söylenebilir. Aile içi anlaşmazlıklardan do-
ğan fiziki, duygusal, ekonomik ve maddi sonuçlar 
nedeniyle aile bireyleri daima farklılıklarını yapıcı-

barışçıl bir şekilde, uzlaşarak yönetmenin yollarını 
aramışlardır. Bu panelle temel amacımız da eşler 
arasındaki sözlü etkileşimin basit anlaşmazlıklar-
la başlayıp, psikolojik, sözlü ya da fiziksel şiddete 
ulaşmaması için aile içi anlaşmazlıkların nasıl yöne-
tileceğini ve dönüştürüleceğini keşfetmektir.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim 
Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) 
Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Meral Atıcı da 
Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve ÇÜ 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı iş-
birliğiyle, eşine şiddet uygulayan erkeklere yönelik 
koruyucu, önleyici psiko-eğitim uygulaması plan-
landıklarını belirtti. Prof. Dr. Meral Atıcı, denetimli 
serbestlikten yararlanan ve elektronik kelepçe ta-
kılan erkeklerin, eşine yeniden şiddet uygulamasını 
önlenmek için ÇÜ PDR anabilim dalı tarafından yapı-
lan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Avukat Arabulucu Nur Özden’in ise şiddete ilişkin 
yasal mevzuatlara ilişkin bilgiler verdiği panel ge-
nel bir değerlendirmenin ardından sona erdi.

Doç. Dr. Ali Gücükoğlu’na Uluslararası 
Kongrede En İyi Sözlü Bildiri Ödülü
“IX. Ulusal - III. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni 
Kongresi’nde Veteriner Fakültesi akademisyeni Doç. 
Dr. Ali Gücükoğlu, “En İyi Sözlü Bildiri” ödülüne de-
ğer görüldü. Erciyes Üniversitesi ve Veteriner Gıda 
Hijyenistleri Derneği paydaşlığında 4 – 7 Kasım 2021 
tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen kongre-
ye; Türkiye’den 30’a yakın Veteriner Fakültesinin 

yanı sıra, hayvansal gıdalarla ilgili sektör temsilcile-
ri iştirak etti. Kongrede “En İyi Sözlü Bildiri” ödülüne 
‘’Manda Sütü ve Ürünlerinde Genişlemiş Spektrumlu 
Beta-Laktamaz (GSBL) Üreten E. Coli Varlığının Araş-
tırılması’’ konulu çalışmasıyla OMÜ Veteriner Fakülte-
si Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim 
üyesi Doç. Dr. Ali Gücükoğlu ulaştı.

Etkinlikler    Akademik
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TÜBİTAK Destekli İngilizce Dijital Ders 
Tasarımı Kursu
“İngilizce Öğretmeni Adaylarına Yönelik İngilizce 
Dijital Ders Tasarımı Kursu”, Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi 
Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim 
üyesi Doç. Dr. Emrah Ekmekçi yürütücülüğünde 
çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2237-A 
Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı 2021/1 
Çağrısı kapsamında desteklenen ve 3 gün süren 
etkinliğe; Türkiye’deki 27 farklı devlet ve vakıf üni-
versitelerinin İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Ede-
biyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim-
Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dil Bilimi, Çeviri Bilim 
(İngilizce) ve İngiliz Dili ve Kültürü bölümlerinin 3. ve 
4. sınıflarında lisans eğitimi alan 50 öğrenci katıl-
dı. Etkinlikte eğitici olarak; Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesinden Prof. Dr. İsmail Çakır, Gazi Üniver-
sitesinden Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen, İstanbul 
Medeniyet Üniversitesinden Prof. Dr. Selami Aydın, 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Doç. Dr. 

Arif Bakla, İzmir Demokrasi Üniversitesinden Dr. 
Öğr. Üyesi T. Elif Toprak Yıldız, Ondokuz Mayıs Üni-
versitesinden Doç. Dr. İsmail Yaman ve Dr. Öğr. Üye-
si Müfit Şenel yer aldı.

Etkinlik kapsamında; İngilizce dijital ders tasarımın-
da temel ilkeler, dijital ders tasarımının tarihsel sü-
reci, güncel uygulamalar; İngilizce öğretiminde tek-
noloji destekli dinleme, konuşma, okuma ve yazma 
becerilerinin geliştirilmesi; İngilizce dil becerilerinin 
tümleşik öğretiminde bilgi ve iletişim araçlarından 
yararlanma; telaffuz ve dil bilgisi öğretiminde tek-
noloji kullanımı ve İngilizce öğretiminde dijital ölç-
me ve değerlendirme araçlarının kullanımı konula-
rında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.  Yabancı 
dil öğretiminde teknoloji kullanımı alanında yetkin 
akademisyenlerin yer aldığı etkinlikte, İngilizce di-
jital bir dersin; planlama aşamasından hedefleri ve 
kazanımları doğrultusunda ölçme ve değerlendir-
me aşamasına kadar tüm boyutları ele alındı.

Ziraat Fakültesi Öğrencileri Fındık 
Fidanlarını Toprakla Buluşturdu
Ziraat Fakültesi öğrencileri uygulama eğitim kap-
samında “Yomra ve Çakıldak” çeşidi fındık fidanla-
rını toprakla buluşturdu. Atakum ilçesi Kaya Güney 
Mahallesindeki Üniversiteye ait Ali Nihat Gökyiğit 
Araştırma İstasyonu, Ziraat Fakültesi öğrencilerinin 
uygulamalı eğitim yapması için birçok imkânı bün-
yesinde bulunduruyor. Zaman zaman hasat etkinli-
ği yapan öğrenciler elleri toprağa değerek dersleri 
doğa ortamında işliyor. Bu kapsamda araziye çıkan 
Ziraat Fakültesi 1’nci sınıf öğrencileri, Ziraat Fakülte-
si Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Ser-
dar öncülüğünde fındık fidanı dikti. Fındıkta anaç ıs-
lahı için yapılan çalışmada “corylus colurna” denilen 
Türk fındığı üzerine “Yomra ve Çakıldak” çeşitleri 
aşılandı. Aşılı fidanlar öğrencilerin gayretli çalışma-
sıyla toprakla buluştu.
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OMÜ’nün Yeni Akademik Dergisi OMUJEST’in 
İlk Sayısı Yayımlandı
Mühendislik Fakültesi, 2021 yılında bilim dünyasına 
“OMÜ Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Dergisi 
(OMUJEST)” adında yeni bir akademik dergi kazan-
dırdı. OMUJEST’in ilk sayısında farklı mühendislik 
dallarından 5 araştırma makalesi yer alıyor. 6 ayda 
bir (eylül-mart) çıkan uluslararası hakemli mühen-
dislik dergisi olan OMUJEST’te mühendislik bilimi ve 
teknolojisi alanında hem teorik hem de deneysel ol-
mak üzere yüksek kaliteli ve orijinal araştırma ma-
kaleleri yayımlanıyor. OMUJEST, farklı mühendislik 
alanlarında üretilen çalışmaların, bilimsel yayıncı-
lık ilkesiyle uluslararası boyutta görünürlüğünü ve 
erişilebilirliğini sağlayarak bilim dünyasına katkıda 
bulunmayı hedefliyor. Elektronik erişimli, ücretsiz 
ve hakemli olan ve Türkçe ya da İngilizce dillerin-
den biriyle yılda 2 kez yayımlanması planlanan der-
gi, mühendislik alanlarında yürütülen araştırmalara 
açık olacak. OMUJEST 2022 yılı Mart dönemi ikinci 
sayısı için yayın kabulüne başlandı.

Çalışmalarınızı göndermek için  
https://ojs.omu.edu.tr/jest/  adresini ziyaret edebi-
lirsiniz.

Sayıyı indirmek  
için karekodu 
telefonunuza 

okutunuz

“Basınç Yaralanmasının Önlenmesinde, 
Hemşirelik Bakım Kalitesi Oldukça Önemli” 
Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği ve 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğre-
tim elemanları Dr. Öğretim Üyesi Seval Ağaçdiken 
Alkan, Öğr. Gör. Dr. Zeynep Sağlam, Öğr. Gör. Can-
sev Bal ve Arş. Gör. Tuğba Kavalalı Erdoğan iş bir-
liği ile “Dünya Basınç Yaralanmasını Önleme Günü” 
farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Konferans Salonunda düzenlen etkinliğe; 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. 
Mehtap Ünlü Söğüt ve Dr. Öğr. Üyesi Afitap Özdeli-
kara, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Ay-
dın Avci ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasında Hemşirelik Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, basınç yaralanmasının 
önlenmesinde, hemşirelik bakım kalitesinin önem-
li olduğunu vurguladı. Avci, basınç yaralanmasının 
hem bireyi hem de primer bakım vericisinin yaşam 
kalitesini ve konforunu olumsuz yönde etkilediği, 
bu yüzden hastane, toplum sağlığı birimleri, evde 
sağlık hizmetleri gibi sağlık bakım hizmeti sunulan 
her basamakta görev alan hemşirelerin basınç ya-
ralanmalarının önlemede sorumluluklarının olduk-
ça fazla olduğunu söyledi. 

Etkinlikler    Akademik
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“Kadın Ailenin İnşasında, Yönetiminde ve 
Korunmasında Başat Bir Varlık”
Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi-
nin (OKTAM), Samsun Valiliğinin desteğiyle düzen-
lediği “Pandemi Sürecinde Kadın ve Aile” ana temalı 
“Uluslararası Kadın ve Aile Sempozyumu”, çevrimiçi 
platformda gerçekleştirildi.  

İki gün boyunca devam eden sempozyumun açılış 
oturumuna: Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Yükseköğ-
retim Kurulu (YÖK) Başkan Danışmanı ve Avrupa 
Üniversiteler Birliği Araştırma ve İnovasyon Konse-
yi Seçilmiş Üyesi Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu, Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Mü-
dürü Gülser Ustaoğlu, OKTAM Müdürü ve OMÜ öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Hatice Kumcağız, kamu kurum 
yetkilileri ile yurtiçi ve yurtdışından akademisyenler 
ve araştırmacılar katıldı.

Farklı disiplinlerde uzman araştırmacılarla birlikte 
pandemi sürecinde kadın ve aile konularının aka-
demik düzeyde tartışılması, güncel araştırmaların 
paylaşılması, araştırma sonuçlarının yaygınlaştırıl-
ması ve alana katkı sunulması hedefiyle düzenle-
nen sempozyum, açılış konuşmalarıyla başladı.

“Kadın ailenin inşasında, yönetiminde ve 
korunmasında başat bir varlık”

Sempozyum konusunun; milletin, değerlerin ve in-
sanlığın geleceği açısından son derece hassas ve 
önemli olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Yavuz 
Ünal “Kadına şiddeti tartışırken kadın ile erkeği te-
melde birbirine düşman ya da birbirinin rakibi ola-
rak sunmak, sorunun çözülmesini sağlamadığı gibi 
doğru tanımlanmasını da zorlaştırıyor. Kadını zayıf 
bir varlık olarak göstermek yerine onu, bir milletin 
geleceğinin temel unsuru olan aileyi inşa eden ve 
koruyan unsur olarak tanımlamak gerekiyor. Yüce 
Allah ayetinde, kadın ile erkek arasındaki sevgi ve 

merhameti kudretinin bir delili olarak zikreder. Aile 
olmadan önce iki farklı birey olan kadın ve erkek as-
lında birbirinin bir parçasıdır. Hangisi daha zayıf ya 
da daha önemli gibi bir ayrım yapmak, teorik olarak 
konuşulabilecek bir şey değil. Çünkü biri olmadan 
diğeriyle bir bütün oluşturulamaz. Dolayısıyla bir 
ailenin kurulma aşamasında, kuran, süreci yöneten 
ve onu koruyan kadın başat bir varlık olarak ortaya 
çıkıyor. Bu misyonuyla kadının etkin gücü dikkate 
alınmalı.” dedi.

Akademik Dürüstlük Eğitimi 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği 
Programı 2021/1 Çağrısı kapsamında desteklenen 
“İngiliz Dili Eğitimi Alanında Lisansüstü Eğitim Alan 
Öğrencilere Yönelik Akademik Dürüstlük Eğitimi”, 
çevrim içi gerçekleştirildi. Eğitim Fakültesi Yabancı 
Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim 
Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Yaman yürütücü-
lüğünde 3 gün süren etkinliğe, Türkiye’deki farklı 
üniversitelerde İngiliz Dili Eğitimi alanında lisansüs-
tü eğitim alan toplam 50 öğrenci katıldı.  

Etkinlikte Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Kemal Sinan Özmen, Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Salim Razı, Ankara 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. 
Arif Bakla, İzmir Demokrasi Üniversitesi Dr. Öğr. 
Üyesi T. Elif Toprak Yıldız, Sinop Üniversitesi Dr. Öğr. 
Üyesi Mustafa Yıldız ile OMÜ’den Doç. Dr. Emrah Ek-
mekçi ve Dr. Öğr. Üyesi Müfit Şenel yer aldı. 

Etkinlik kapsamında; akademik dürüstlük ile ilgili 
temel kavramlar, akademik dürüstlüğü ihlal eden 
davranışlar ve etken faktörler, intihal kavramı ve 
intihalden kaçınma stratejileri, akademik dürüstlük 
üzerine yapılan nitelikli araştırmalar ve akademik 
dürüstlük kültürünün oluşması bağlamında eğitim-
cilere düşen sorumluluklar hakkında kuramsal ve 
uygulamalı eğitimler verildi.
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Medyanın Kadın Dili Konuşuldu 
İletişim Fakültesi ile Tüm İletişim ve Medya Fede-
rasyonunun (TİMEF) iş birliğinde, Ankara Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulre-
zak Altun’un davetli konuşmacı olarak yer aldığı, 
“Medya’nın Kadın Dili” konulu konferans düzenlendi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kap-
samından düzenlenen konferans öncesinde İletişim 
Fakültesi akademisyenleri, Prof. Dr. Abdulrezak Al-
tun ile akreditasyon süreciyle ilgili bilgi almak için 
toplandı. Etkinliğe katılan bir öğrenciye de Eras-
mus+ ile yurt dışında eğitim imkânı sunuldu.

İletişim Fakültesi Konferans salonunda gerçekleşen 
konferansa,  İletişim Fakültesi Dekanı Niyazi Usta, 
Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) Başka-
nı Şakir Güreli, dekan yardımcıları, bölüm başkanla-
rı, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Amacımız medyada kadına karşı kullanılan 
ayrımcı dili azaltmak”

TİMEF Başkanı Şakir Güreli, Medya’nın Kadın Dili 
Projesi’nin amacını “Medyada kadına karşı kullanı-
lan ayrımcı dili azaltmak” sözleriyle açıkladı. Güreli 
“Yaptığımız tüm projelerde meslektaşlarımızı, ge-
nel bilgi ve deneyimlerinin artması için yurt dışına 
gönderdik. Bu konferansa katılan arkadaşlarımızın 
arasından belirlenecek bir kişiyi de TİMEF’in spon-
sorluğunda Erasmus projemizle yurt dışına gönde-
receğiz.” dedi.

“Kadınların toplumsal düzeyinin geliştirilmesine 
katkı sağlamayı amaçlıyoruz”

“Medya Okuryazarlığı Perspektifinden Medyanın 
Kadın Dili ve Medya Profesyonellerinin Sorumlulu-
ğu” başlıklı sunumunu yapan Ankara Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulrezak Altun 
da “İnsanlığın yarısını oluşturan ancak bugüne ka-
dar çeşitli olumsuz uygulamalarla, sadece cinsiyeti 
nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kalan kadınların 
toplumsal düzeyinin geliştirilmesi konusundaki ça-
balara katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu aslında sa-
dece kadınların sorumluluğu değil, erkek bireylerin 
de sorumluluğudur.” şeklinde konuştu.

“Kadını ikinci plana iten anlayışla mücadelede 
sorumluluk medya çalışanlarındadır”

Medya okuryazarlığını; medyanın içeriğini oluştu-
ran her unsurun oluşturduğu mesajlarda sunulan 
anlamların ve bunlarda yer verilen temsillerin arka 
planına bakabilme becerisi olarak tanımlayan Prof. 
Dr. Altun “Medya okuryazarlığı, medya profesyonel-
leri ve medyada çalışmak üzere yetişen öğrencile-
rin edinmesi gereken bir beceridir. Kadını toplumsal 
olarak ikinci plana iten anlayışla mücadelede so-
rumluluk, içeriği ve anlamı üretenler olarak öncelik-
le medya çalışanlarındadır.” diye konuştu.
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Ayrımcı dilin önüne geçebilmek için neler yapılabi-
leceğinden de bahseden Prof. Dr. Altun “Haber ya-
zarken gelişigüzel yazmak yerine yazdığınız ya da 
ürettiğiniz her sözcüğün yan anlamları üzerine de 
düşünebilmek önemli. Çünkü medya okuryazarlığı, 
konuyla görsel arasındaki veya konuyu anlatırken 
seçilen sözcüklerdeki yan anlamlar üzerine düşüne-
bilme becerisine yoğunlaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Niyazi Usta, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Abdulrezak Altun’a katılımlarından 
ötürü teşekkür belgesi; TİMEF Başkanı Şakir Güreli 
de Prof. Dr. Niyazi Usta’ya ve Prof. Dr. Abdulrezak 
Altun’a teşekkür plaketi takdim etti. Konferansa ka-
tılan öğrenciler arasında çekilen kura ile TİMEF’in 
sponsorluğunda Erasmus programıyla yurt dışında 
eğitim almaya hak kazanan bir öğrenci belirlendi.

İletişim Fakültesinin akredite süreci görüşüldü

Konferans öncesinde İletişim Fakültesi akademis-
yenleri, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Abdulrezak Altun ile akreditasyon süre-
ciyle ilgili bilgi almak için toplandı.

İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Ku-
rulunun (İLEDAK) yönetiminde de bir süre görev 
alan Prof. Dr. Abdulrezak Altun, Türkiye’deki üni-
versitelerdeki akreditasyon sürecini değerlendirip, 
Türkiye’nin üç bölümüyle akredite olan ilk fakültesi 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin akreditas-
yon süreciyle ilgili bilgi vererek deneyimlerini ak-
tardı. Altun; yeterli öğretim üyesi sayısı, müfredatın 
güncelliği, AKTS hesaplamalarının doğruluğu gibi 
konuların, üniversite akreditasyonuyla ilgili önemli 
ayrıntılar olduğunu vurguladı.

Kurumsal akreditasyon ile fakültelerdeki bölümle-
rin akredite olmasının farklı şeyler olduğunu söy-
leyen Prof. Dr. Abdulrezak Altun “Bu süreç yoğun 
çalışma gerektiriyor. Biz 1 buçuk yıllık bir çalışmanın 
sonunda, 2 yıl süreyle akredite edildik.” dedi.

Kurumsal Akreditasyon almaya hak kazanan 
OMÜ’de akredite bölüm ve birimler çoğalırken İle-
tişim Fakültesi de bünyesindeki bölümlerin en kısa 
sürede akredite programlar arasına katılması için 
çalışmalarını hızla sürdürüyor.
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Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun 
(UDEF); Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Sam-
sun Üniversitesi (SAMÜ) iş birliğiyle düzenlediği “7. 
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu”na bu yıl Sam-
sun ev sahipliği yaptı.

2 gün süren sempozyumda Türkiye’nin farklı üniver-
sitelerinde lisansüstü eğitimlerine devam eden 45 
ülkeden 180 öğrenci, toplam 190 bildiri sundu. Yurt 
dışından 10 araştırmacının da katıldığı ve “Karadeniz 
Bölgesel Kalkınma ve İş Birliği” özel temasıyla dü-
zenlenen sempozyumda “sosyal ve beşerî bilimler”, 
“fen ve mühendislik bilimleri” ile “uluslararası öğren-
cilik” gibi çalışma alanlarında sunumlara yer verildi.

Sempozyumun açılış programı OMÜ Atatürk Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde düzenlenirken programa; 
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyük-
şehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, OMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mahmut Aydın, Atakum Belediye Başkanı Cemil De-
veci, OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Ba-
tuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak, 
OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, 
SAMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin, UDEF 
Başkanı Doç. Dr. Osman Akgül, OMÜ’lü dekanlar, 
meslek yüksekokulu müdürleri, akademisyenler, 
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Ka-
sapoğlu, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mu-
hammet Ali Oruç, sivil toplum kuruluşları yetkilileri, 
yerli ve uluslararası öğrenciler katıldı.

“Sempozyumlarla ülkemizi nitelikli bir eğitim 
üssü hâline getirmeye çalışıyoruz”

“UDEF Başkanı Doç. Dr. Osman Akgül Organize 
ettikleri sempozyum serisinin en önemli amaçla-
rından birinin, uluslararası öğrencilik literatürüne 
katkı sunmak olduğunu vurgulayan Başkan Akgül 
“Bunun yanında öğrencilerimizin akademik kabili-
yet ve başarılarını arttırmak için sunum, tez ve bil-
diri sunumları, makale yazımı, kitap ve kitap bölümü 
yazımı gibi çeşitli faaliyetlere yer veriyoruz. Bunla-
rın yanı sıra ülkemizi nitelikli bir eğitim üssü hâline 
getirmek adına çaba sarf ediyoruz. Toplamda 37 
oturumla gerçekleştirmeyi planladığımız bu sem-
pozyumumuz, UDEF açısından en önemli etkinlik-
lerden birisi olmuş durumda. Bu da bizi ziyadesiyle 
mutlu etti.” diye konuştu.

SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın “Batı ülkelerine 
giden öğrencileri Türkiye’ye çekmemiz lazım”

SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da konuş-
masında Batı’ya giden uluslararası öğrencilerin 
Türkiye’yi de tercih etmesi gerektiği üzerinde dura-
rak “Tabii ki ülkemizdeki uluslararası öğrencilerimizin 
hepsi kıymetli. Ancak eğitimimizi daha nitelikli hâle 
getirerek özellikle Batı ülkelerine giden öğrencileri 
Türkiye’ye çekmemiz lazım. Yani ne olursa olsun bu 
sayıyı arttıralım mantığından ziyade kendi eğitimimi-
zin kalitesini arttırarak nitelikli uluslararası öğrenci-
leri bünyemize katabilmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

OMÜ’nün Ulusal ve Uluslararası Arenada 
Rekabet Edebilirliği Masaya Yatırıldı
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OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal “İçinde olduğunuz 
bu süreci, hayatınızın bir kampı olarak 
değerlendirmeniz gerekiyor”

Uluslararası öğrencileri Samsun’un bütün bileşen-
leriyle birlikte çok değerli gördüklerinin altını çizen 
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise uluslararası 
öğrencilere hitap ederek “İçinde olduğunuz bu sü-
reci, hayatınızın bir kampı olarak değerlendirmeniz 
gerekiyor. Yaşadığımız dünyada bilgi çok çabuk tü-
keniyor ve eskiyor. Diplomayı almak için belki bilgiyi 
hazmetmek ve içselleştirmek zorundasınız ancak 
asıl zorunluluk, öğrenmeyi öğrenmenizdir. Sadece 
ders çalışmaktan ve sınavlara girmekten bahset-
miyoruz, bunun yanında öğreniminizde bilgi tek-
nolojisini kullanma, kaynakları yönetme ve bunlara 
erişimi kolaylaştırma da olmalı. O nedenle en azın-
dan bir kısmınızın, lisansı doktora ile taçlandırması-
nı istiyoruz ama asıl arzu ettiğimiz; ülkenize yahut 
farklı bir ülkeye gittiğinizde insani sorumluluğunu-
zu unutmamanız.” sözlerine yer verdi.

“OMÜ mevcut hâliyle uluslararasılaşma sürecine 
ciddi katkı sunuyor”

OMÜ’nün uluslararasılaşma sürecinden söz eden 
Rektör Ünal, devamında şöyle konuştu: “Üniversite-
mizde 114 ülkeden yaklaşık 6 bin civarında öğrenci 

var. OMÜ bu hâliyle nitelik açısından uluslararası-
laşma sürecine ciddi katkı sunuyor. Bu noktada 2 
üniversitesi ve diğer aktörleriyle Samsun, ulusla-
rarasılaşmada son derece heveskâr. Tabii sadece 
öğrenci sayısıyla değil, nitelikli eğitim ve nitelikli 
öğrenciyle anılmak istiyoruz.”

Ardından konuşan Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun’u tercih eden 
uluslararası öğrencilere en güzel şekilde ev sahip-
liği yapmayı hedeflediklerini belirterek Büyükşehir 
Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevi layıkıyla 
yerine getirmek arzusunda olduklarını kaydetti.

Vali Zülkif Dağlı “Nitelikli uluslararası öğrencileri 
Samsun’a kazandırmalıyız”

Son olarak düşüncelerini paylaşan Samsun Valisi 
Doç. Dr. Zülkif Dağlı, uluslararası öğrencileri önem-
sediklerine ve bu öğrencilerin öğrenim gördükleri 
şehir için birer kazanım olduğuna dikkat çekerek 
“Uluslararası öğrenciler, bilgiyi alıp götüren öğ-
renciler olmamalı. Nitelikli uluslararası öğrencileri 
ilimize kazandırmak zorundayız. Gönderdiğimiz 
öğrencilerimizin çoğunluğu bilgiyi götürenler oldu 
ancak bilgiyi daha çok buraya transfer eden öğren-
cileri motive etmemiz gerekiyor.” dedi.
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UDEF’ten Samsun’a Teşekkür Ziyareti
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) 
Başkanı Doç. Dr. Osman Akgül, beraberindeki heyet-
le birlikte “7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu”na 
ev sahipliği yapan Samsun’a teşekkür ziyaretinde 
bulundu. Samsun’da düzenlenen “7. Uluslararası Öğ-
renci Sempozyumu”nun hayata geçirilmesinde des-
teği bulunan kurumlara teşekkür etmek amacıyla 
Samsun’a gelen UDEF Başkanı Doç. Dr. Osman Akgül 
ve beraberindekiler, sempozyuma destek veren ku-
rum yetkilileri tarafından konuk edildi.

Bu kapsamda UDEF Başkanı Doç. Dr. Osman Akgül 
ve Başkan Yardımcısı Muhammed Malik Taylan; 
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsun 
Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu 
ile bir araya geldi. Ziyarete; UDEF Samsun İl Tem-
silcisi Doç. Dr. Yener Aksoy ile Samsun Uluslararası 
Öğrenci Derneği Yöneticisi Kerami Gün de eşlik etti.

Sempozyumda oturum başkanlığı yapan OMÜ ve 
Samsun Üniversitesi öğretim üyeleri ile görev alan 
uluslararası öğrenciler de ziyarette hazır bulundu.

“Uluslararasılaşma hamleleri, OMÜ’nün AR-GE 
kabiliyeti ile kurumsal imajına önemli girdiler 
sağlayacaktır”

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal “Biz bu çalışma-
lara önem veren ve bu emeklerin kıymetini bilen 

kişileriz. Böylesi bir çalışma için başta Sayın Vali-
mize ve UDEF’e teşekkür ediyoruz. İlk günden son 
güne kadar koordineli bir şekilde çalıştık ve istişa-
re hâlinde hareket ettik. İnşallah bunun gibi birçok 
etkinlikte beraber olacağız. Uluslararası öğrenciye 
önem veren bir üniversiteyiz. Öyle ki 5 bin 500’e ya-
kın uluslararası öğrencimizle Türkiye’de iddialı bir 
konumdayız. Uluslararasılaşmayı, bütün kurumların 
eşliğinde sahiplenmeli, bu hususu akademik, kül-
türel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla stratejik bir 
düzlemde ele almalıyız.”

Sempozyumun başarılı bir şekilde düzenlenmesin-
de desteklerinden dolayı kurumlara şükranlarını 
sunan UDEF Başkanı Doç. Dr. Osman Akgül de “Va-
limize, rektör hocalarıma, Büyükşehir Belediye Baş-
kanımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, yanımızda 
olan akademisyen hocalarıma, görev alan öğrenci 
kardeşlerime çok teşekkür ederim. Uluslararası öğ-
rencilerimize hizmet için durmadan çalışacağız ve 
sizlerle daima beraber olacağız.” diye konuştu.

1 – 3 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan 7. Uluslararası 
Öğrenci Sempozyumu’nda; 37 oturumda “sosyal ve 
beşerî bilimler, fen ve mühendislik bilimleri ile ulusla-
rarası öğrencilik” alanlarında bildiri sunumlarına yer 
verildi. Toplam 37 oturumda gerçekleştirilen sem-
pozyuma söz konusu alanlardan 510 başvuru yapıldı.
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Hedef Tıp Fakültesini Daha Yukarılara 
Taşımak
Tüm birimlerde eğitim revizyonu başlatan OMÜ yö-
netimi, revizyon çalışmalarında Tıp Fakültesinin gel-
diği aşamayı değerlendirdi. Rektör Prof. Dr. Yavuz 
Ünal’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya; Rek-
tör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Feh-
mi Yazıcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çok-
luk, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gamze Alaylı, Prof. 
Dr. Ahmet Tevfik Sünter, Hastane Başhekimi Prof. Dr. 
Fatih Özkan ile Tıp Fakültesi öğretim üyeleri katıldı.

“AR-GE ve eğitimde kullanılacak bilgi bir 
döngünün içerisinde buluşturulmalı”

Üniversitenin genelinde yürürlüğe koydukları eği-
timde revizyon çalışmaları hakkında bilgi veren Rek-
tör Prof. Dr. Yavuz Ünal bu sürece dair şunları söyle-
di: “Buradaki temel felsefemiz; araştırma geliştirme 
(AR-GE) ile eğitimde kullanılacak bilginin bir döngü-
nün içerisinde buluşturulması. Yani AR-GE ile eğitimi 
desteklemek ve bu eğitim ışığında yetişen genç nes-
lin AR-GE ile bu döngüyü güçlendirerek sürdürmesi-
ni istiyoruz. Üniversitede AR-GE babında bir önceki 
yıla göre yüzde 50 civarında bir sıçrama gerçekleşti. 
Amacımız AR-GE’nin bir kültüre dönüştürülerek li-
sans düzeyine indirilmesiydi. Ön görülen yapılanma-
yı kısa sürede gerçekleştirmek için de Proje Destek 
Ofisi’ni kurduk. Bu yolda da ciddi bir aşama kat ettik. 
Zira lisans düzeyinde bin 500’e ulaşan proje rakamı-
na ulaştık.  Düşündüğümüz bin civarındaydı, buna 
karşılık bu sayı bin 500’e ulaştı. Ayrıca önümüzde 
TEKNOFEST var ve bu organizasyonu dikkate almak 
suretiyle OMÜ olarak sosyal hizmet sorumluluğuna 
yönelik ‘Eğitici Eğitimi’ adı altında öğrencilere proje 
yazma eğitimi verdik.”

“Öncelikli alan şeklinde tanımladığımız proje 
alanları, disiplinler arası çalışmaları kapsıyor”

İlgi uyandırmak ve ilgilileri bir çatı altında buluştur-
mak maksadıyla ‘Öncelikli Alan’ adı altında da ya-
pılanma hedeflediklerine dikkat çeken Rektör Ünal, 
devamında “Tanımlamamızı ‘Öncelikli Alan’ şeklin-
de yaparak proje alanlarını belirledik. Yapılanma, 

kenevir başta olmak üzere lifli bitkiler üzerine ön-
celikli alan ilan ettiğimiz disiplinler arası çalışmaları 
kapsıyor. Amacımız; bir kişinin tek başına bir projeyi 
hazırlayıp yürütmesi değil aynı anda birden çok di-
siplinden bireyin buluşarak ortak çalışma kültürü 
oluşturmasına destek vermek. Bu süreçte 2022’nin 
Ocak ayı içinde hayvansal ürünlerle ilgili bir ön çağ-
rımız olacak. Arkasından da sağlık bilimleriyle ala-
kalı bir ön proje alma düşüncemiz var. Bu çerçevede 
örneğin, Mühendislik Fakültesi ile Tıp Fakültesinin 
bir araya gelmesi gerekiyor. Çalışma barışının güç-
lendiği, birbirimizin eksiğini tamamladığımız bir at-
mosfer oluşmalı ki önümüzde süreçte daha hızlı ve 
daha güçlü yürüyelim.” dedi.

“Önemli olan; OMÜ Tıp Fakültesinin, emsalleri 
arasındaki pozisyonu”

Revizyon çalışmalarının eğitim-öğretim boyutuna 
değinen Prof. Dr. Ünal, “En güçlü olduğumuz alan-
lardan biri de Tıp ve sizlerin görüşü bizler için çok 
değerli. Zira Tıp Fakültesi hem dışarıya bakan yü-
zümüz hem de akademik kadro açısından en güçlü 
olduğumuz fakültelerden biri. Ama burada önemli 
olan; OMÜ Tıp Fakültesinin, emsalleri arasındaki po-
zisyonu. Önümüzde rakamsal gerçeklikler var ve bu 
verilere bakıp ne yapmamız gerektiğini kararlaştır-
malıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

“Kendimize bir hedef koymalıyız ve bu 
doğrultuda çalışmalıyız”

Gelen öğrencilerin tercih sıralamasındaki oranın ve 
mezun yeterliliklerinin eğitim kalitesini değiştirece-
ğine dikkat çeken Rektör Ünal,  “Fakülteyi kazanan 
öğrencilerin ne kadarı ilk üç tercihte OMÜ’yü yazdı ve 
mezunlarımızın bizler için geriye dönük nasıl değer-
lendirmelerde bulunuyor? Bu alanlar eğitim kalitesi-
ni artırmada önemli noktalardır.” ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesinin genel durumu, yeterlilikleri ve ders 
programı içeriklerinin değerlendirildiği toplantı; 
katılımcıların öneri, talep ve fikirlerini sunmasıyla 
son buldu.
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II. Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları 
Sempozyumu Yapıldı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Top-
lumu Güçlendirme Derneğinin iş birliğinde çevrimiçi 
düzenlenen “II. Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları 
Sempozyumu”, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın katılı-
mıyla gerçekleştirildi.

Hemşirelik alanında yapılan akademik çalışmaların, 
güncel gelişmelerin ve deneyimlerin paylaşıldığı, 
Hemşirelik Bölümü lisansüstü öğrencilerinin bilim-
sel çalışmalarını sunacağı sempozyuma; Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, Hem-
şirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, 
Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi ve Sempozyum 
Başkanı Doç. Dr. Birsen Altay, sempozyum düzen-
leme kurulu üyeleri, çeşitli üniversitelerden akade-
misyenler, mezunlar ve öğrenciler katıldı.

“Lisansüstü çalışmaları nitelik ve nicelik olarak 
arttırmayı hedefliyoruz”

Doç. Dr. Birsen Altay “Sempozyumla ülkemizdeki 
hemşirelik biliminin gelişimine katkı sunmayı amaç-
lıyoruz. Mezunlarımızı bir araya getirerek bilgi ve 
tecrübelerini paylaşmalarına imkân sunmak ama-
cıyla düzenlediğimiz bu sempozyum, lisansüstü 
çalışmaları nitelik ve nicelik olarak arttırmayı he-
defleyen bilimsel bir etkinliktir. Sunulacak bilimsel 

nitelikteki lisansüstü çalışmalar, yurtiçi ve yurtdışı 
platformlara da taşınacaktır.” dedi. Doç. Dr. Birsen 
Altay ”Ülkemizde hemşirelik bölümlerinin lisansüs-
tü programları hızla artıyor. Böylece bu alanda ken-
di bilimimizi üreterek, uygulamada kendi bilimimizi 
kullanarak hemşireliği daha profesyonel bir sevi-
yeye getirebiliriz. Bu durum kaliteyi de beraberinde 
getiriyor. Lisans programında akredite olan Bölü-
mümüzün, lisansüstü eğitimde de akredite olması 
düşüncesindeyiz.” ifadelerini kullandı.

OMÜ ve diğer üniversitelerden Hemşirelik Bölümü 
akademisyenlerinin katkı sunacağı sempozyumda, 
öğrencilerin bilgi ve becerilerinin artmasına yönelik 
kursların da dâhil edildiğini belirten Doç. Dr. Altay, 
hakemlerce seçilen lisansüstü öğrencilere ait 60 
akademik bildirinin sunulacağını kaydetti. 

“Hemşirelik Bölümü lisansüstü ve doktora 
eğitimini en iyi şekilde devam ettiriyor”

İki gün devam edecek sempozyumda, bilgi aktarımı-
nın en üst düzeyde olacağına inandığını ifade eden 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi 
de “Lisans programı akredite olan Hemşirelik Bölü-
mü, lisansüstü programda da akredite edilmesi gere-
ken öncelikli alanlardan bir tanesi. Çünkü Hemşirelik 

Etkinlikler    Akademik
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Bölümü, lisans eğitimine verdiği önem kadar, lisan-
süstü eğitime de önem veren bir Bölümümüz. Cerra-
hi, doğum, çocuk, psikiyatri hemşireliği gibi alanlarda 
lisansüstü ve doktora eğitimini en iyi şekilde devam 
ettiriyorlar. Bu sempozyum da bunun bir göstergesi. 
Bu bağlamda sempozyumun, geçen sene olduğu gibi 
bu sene de Türkiye’nin hemşirelik lisansüstü eğitimi-
ne katkısı olacaktır” şeklinde konuştu.

“Sempozyum sektöre ve bilim dünyasına ciddi 
katkı sağlayacaktır”

Sempozyum programına dâhil edilen atölye çalış-
malarının, öğrencilerin doğrudan kendilerini gelişti-
rebilmeleri açısından çok değerli olduğunu dile ge-
tiren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Sağlık sektörünün 
en ağır yükünü çeken katman olarak görülen hem-
şirelerin, sağlığımız için ne kadar değerli olduğunu 
biliyoruz. Tecrübe paylaşımı ve sorunların doğru-
dan bu sempozyumda dile getirilebilmesi, literatüre 
girecek şekilde metne dökülmesi son derece önem-
li bir çıkıştır. Mesleki anlamda özgüveninizi arttıra-
cağı gibi sektöre ve bilim dünyasına da ciddi katkı 
sağlayacaktır. Aksi takdirde hemşirelik gibi önemli 
bir alan, kendi alanında bilgi üretemez ve bu durum-
da ciddi bir zafiyet geçirmesi kaçınılmaz olur. Bilgi 
üretme ve üretilen bilginin sunulması konusunda 
özel bir çaba ortaya koyulması çok değerlidir ve 
geleceğe ciddi katkılar sağlayacaktır.” 

“Hemşireler sağlık sektörünün sosyolojisini ve 
psikolojisini de yönetiyor”

Hemşirelerin teknik uygulamalarının yanı sıra sek-
törün sosyolojisini ve psikolojisini de yönettiğine 
dikkat çeken Rektör Ünal “Mesleki tecrübelerin ve 
uygulamaların yeni mezun hemşirelere iyi bir şe-
kilde sunulması gerekiyor. Bu iletişim kanalı açık 
tutulabilirse çalışanların daha huzurlu bir çalışma 
ortamı olacağı gibi hasta ve yakınları da daha ve-
rimli, daha insan onuruna yakışan hizmet alacaklar-
dır. Son zamanlarda sağlık çalışanlarına uygulanan 

şiddetteki artışı görüyoruz. Bu noktada en ağır yük, 
gerginliğe ve strese neden olan tıkanıkların önünü 
açabilme potansiyelleri bakımından hemşire arka-
daşlarımıza düşüyor.” dedi.

“Öğrencilerimizi lisans döneminde doktora 
eğitimine yönlendireceğiz”

OMÜ yönetiminin lisans ve lisansüstü eğitime yö-
nelik yaptığı çalışmaları da aktaran Rektör Prof. Dr. 
Yavuz Ünal “Önümüzdeki süreçte seçmeli dersle-
ri kategorilendirerek ayırmayı planlıyoruz. Sosyal 
seçmeli olarak tanımladığımız derslerle öğrencileri-
mizin sosyal etkinliklere katılmasının önünü açma-
yı hedefliyoruz. Bunun yanında mesleki yeterliliği 
güçlendirecek seçmeli dersler ve ihtisas alanı ola-
rak tanımlanacak seçmeli dersler koyacağız. İhtisas 
alanı seçmeli dersi aracılığıyla, doktora yapabilecek 
öğrenciyi henüz lisans dönemindeyken yetiştirmeyi 
hedefliyoruz. Çünkü doktora eğitimini çok önemsi-
yoruz. Öğrencilerimizin bilim insanı olmayı tercih 
etmesini sağlamak, onları buna özendirmek istiyo-
ruz. Bu noktada akademisyenlerimizden, öğrenci-
lerindeki potansiyeli fark ederek onlar için uyarıcı 
olmalarını bekliyoruz. Kısacası genç arkadaşlarımı-
zı, güçlü ve parlak beyinleri bilime yönlendirmemiz 
gerekiyor.” sözlerine yer verdi.

Azalarak devam eden pandemi sürecindeki insa-
nüstü gayretleri için tüm sağlık çalışanlarına teşek-
kür eden ve hayatını kaybedenlere rahmet dileyen 
Rektör Ünal, bu süreçte ortaya koyduğu iradeyle 
Türkiye’nin pandemiyi en iyi şekilde yönettiğinin 
altını çizdi. 

Açılış konuşmalarının ardından OMÜ Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur 
Aydın Avci’nin moderatörlüğünde, Lokman Hekim 
Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Belgin Akın  “Randomize Kontrollü Deneylerde 
Sık Yapılan Hatalar ve Öneriler” konulu sunumuyla 
sempozyumun ilk oturumunu gerçekleştirdi.
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OMÜ’de Avrupa Birliği Projesi Tanıtımı

OMÜ-TTO’nun Düzenlediği ARDEB 3005 
Programına Yoğun İlgi

Türkiye ortağı Ondokuz Mayıs Üniversitesi olan 
“Green Human Growth Project for Action” başlık-
lı Avrupa Birliği projesinin ve genel olarak Avrupa 
Dayanışma Programı’nın tanıtımı ile ilgili OMÜ İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) konferans 
verildi.

Söz konusu proje, 2020 yılı teklif çağrısı dönemi 
“Avrupa Dayanışma Programı Gönüllülük Projesi” 
kapsamında yer alıyor. Konferansta Proje Yürütücü-
sü İİBF İktisat Bölümü Öğr. Gör. Hiroko Kawamorita, 
yürürlükte olan proje ile ilgili detaylar aktardı. 

Proje kapsamında OMÜ’de gönüllü olarak bulunan 
Fransa vatandaşı Marion Cohadon kendi proje ve 
gönüllülük deneyimini paylaştı. Projenin uygulan-

masına gönüllü olarak katılan öğrenciler Alara Öz-
türk, Ebru Nur Aslan, Esad Sünnetçi, Manar Noser, 
Mukkaram Ejaz ve Nouha Laffet ise Avrupa Daya-
nışma Programı ile ilgili tanıtım sunumu gerçekleş-
tirdi. Konferansta ayrıca, OMÜ öğrencisi Axel Ceron, 
ülkesi Meksika’daki gençlik projelerine ilişkin dene-
yimlerinden bahsetti.

Uluslararası İlişkiler Birimi ESC Sorumlusu Öğr. Gör. 
Soner Çelik de program kapsamında ESC Ofisleri’nin 
görevleri hakkında bilgi verdi. Konferans sonunda 
öğrencilerin soruları cevaplandı. Projenin ve Avru-
pa Dayanışma Programı’nın tanıtımı kapsamında 
7-9 Aralık 2021 tarihlerinde 3 gün boyunca İİBF Bina-
sı giriş katında stant kurulurken gönüllü öğrenciler 
de tanıtımda görev aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofi-
si, TÜBİTAK ARDEB 3005 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde 
Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Prog-
ramı kapsamında bölge TTO’larla bilgilendirme et-
kinliği düzenledi. OMÜ-TTO Koordinatör Yardımcısı 
Öğr. Gör. Eda Beylihan’ın moderatörlüğünde TÜBİ-
TAK Uzmanı Yeliz Omuzlu Aksoy’un sunumuyla ger-
çekleşen programda, 3005 programının ayrıntıları, 
başvuru koşulları, destek miktarı, başvuru alanları 
gibi konular anlatıldı.  Yoğun katılımla gerçekleş-
tirilen programda TÜBİTAK Uzmanı Yeliz Omuzlu 
Aksoy kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.  
Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademisyen ve öğ-
rencilerinin yanı sıra Samsun Üniversitesi, Amasya 
Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Tokat Gaziosman-
paşa Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi akademisyen 
ve öğrencileri de katılım sağladı. 

Etkinlikler    Araştırma
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OMÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim ve 
Uygulama Bahçesi”nde ilk Hasat
Ziraat Fakültesi öğrencileri ilaç sanayisinde de kul-
lanabilen tıbbi aromatik bitki yetiştirdi. Yetiştirilen 
bitkilerin ilk hasadını OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz 
Ünal öğrencilerle birlikte yaptı.

“OMÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim ve Uygu-
lama Bahçesinin Tesisi Projesi” kapsamında tahsis 
edilen bahçeye 27 tıbbi aromatik bitki ekildi. İlk tıbbi 
aromatik ürünlerin yetiştiği bahçede hasat etkinliği 
düzenlendi. Etkinlikte Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Ziraat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan ve Ziraat 
Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şahane Funda Ars-
lanoğlu öğrencilerle birlikte ilk hasadı gerçekleş-
tirdi. Proje sayesinde; OMÜ önderliğinde doğru ve 
ulaşılabilir bilgi kaynağı ile bölgede tıbbi aromatik 
bitkilerin bir tanıtım ve üretim alanında yetiştiril-
mesi hedefleniyor. Düzenlenen hasat etkinliğinde 
nane, melisa, ekinezya, kantoron, aynısefa ve bibe-
riye hasadı yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Ünal “Bölgemiz için bir veri 
tabanı oluşturmak istiyoruz”

Projenin; hem öğrencilerin eğitimine hem de uygu-
lamalı olarak üretim yapmasına elverişli olduğunu 
belirten Rektör Ünal “Bölgemizdeki tıbbi aromatik 
bitkilerin yetiştirilmesi ve ekstralarının çıkarılması, 
yanı sıra da özellikle ilaç sanayisinde kullanılması 
düşüncesiyle ortaya çıkan bir proje. Bugün ilk yıl ol-
masına rağmen beklenenin çok üzerinde bir hasat 
yapıldı. Toplamda 27 artı 10 şeklinde 37 tür burada 
denenecek. Bitkilerden elde edilecek verim dikka-
te alındıktan sonra bölgemizde hangi ürünlerin ne 
kadar kazanç sağlayacağı ve ne kadar kullanışlı ol-
duğu noktasında bir veri tabanı oluşturmak istiyo-
ruz. Tıbbi aromatik bitkilerin coğrafyamızda uygun 

yerde uygun türünün ekilmesi ve bunların da sana-
yiye kazandırılması önem taşıyor. Önümüzdeki yıl 
içerisinde çok daha üst düzeyde bir verim olacağını 
ümit ediyoruz. Daha sonra da sonuçlarını kamuoyu 
ile paylaşacağız.” dedi.

Doç. Dr. Arslanoğlu “Temel amacımız; 
farmakolojinin çalışabileceği güvenilir ürünleri 
yetiştirmek”

Arazide 10 çok yıllık, ağaçsı ve 27 de çok yıllık ve 
tek yıllık otsu bitkilerden oluşan 37 bitki bulundu-
ğunu söyleyen Doç. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu 
da “Projemizin ilk yılı, tesis yılı ve buradaki 3-4 aylık 
bitkiler, ilk hasatlarımız. Asıl hasadımız, önümüzde-
ki dönem mayıs ayında başlayacak. Tıbbi aromatik 
bitkilere gerek bölgemizde gerekse ülkemizde çok 
fazla talep var. Tabii, temel amacımız; farmakoloji 
ana bilim dallarının çalışabileceği güvenilir ürünle-
ri yetiştirmek. Ne zaman ekildiği, ne zaman hasat 
edildiği, hangi şartlarda kurutulduğu ve etken mad-
de oranları belli olan ürünleri üretmek amacıyla bu 
projeye başladık.” diye konuştu.
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OMÜ, Bilimsel Araştırma Projelerine (BAP) 
Verilen Desteklerinde Büyük Artış Yaptı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, bilimsel projelerin sa-
yısını ve niteliğini arttırmak için “Bilimsel Araştırma 
Projeleri (BAP)” kapsamında desteklerini güncelle-
yerek proje bütçelerinde büyük artış gerçekleştir-
di. BAP Koordinatörlüğünün önerisi ile OMÜ Sena-
tosu, “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama 
Yönergesi”nde değişiklik yaparak üretken akade-
misyenlere BAP bütçesinden daha fazla kaynak 
alma imkânı sağladı.  

OMÜ proje üreten öğrenci ve akademisyenin 
yanında

OMÜ BAP Koordinasyon Birimi ve BAP Uygula-
ma Yönergesi’nde yapılan değişikliklerle Bilim-
sel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı 
Projeleri’nde (1901 Kodlu projeler) üst sınır A puanlı 
grup için 120 bin, B puanlı grup için ise 40 bin artı 12 
bin Türk lirası olarak belirlendi. 1902 kodlu Başlan-
gıç Projeleri’ne başvuran ve projesi kabul edilenlere 
destek 20 bin Türk lirasına, AR-GE performans kri-
terlerini karşılayanlara ise destek 17 bin 500 TL’den 
toplam 40 bin TL’ye çıkarıldı. 1904-A kodlu “Lisan-
süstü Tezleri Destekleme Programı Projeleri”ne 

(Yüksek Lisans Projeleri) başvuran ve projesi ka-
bul edilenlere destek 5 bin 250 TL’den 10 bin artı 3 
bin TL’ye, öngörülen AR-GE performans kriterlerini 
karşılayanlara ise destek 15 bin 750 TL’den 20+6 bin 
Türk lirasına yükseltildi.

1904-B ve C kodlu “Lisansüstü Tezleri Destekleme 
Programı Projeleri”ne (Doktora ve Uzmanlık Proje-
leri) başvuran ve projesi kabul edilenlere destek 10 
bin 500 TL’den 20 bin artı 6 bin TL’ye, AR-GE per-
formans kriterlerini karşılayanlara ise destek 31 bin 
500 TL’den 40+12 bin Türk lirasına yükseltildi (BAP 
Yönerge Madde 18).

Yurt içi ve yurt dışı bilimsel ve sanatsal 
etkinliklere katılım teşvik ediliyor

Ayrıca güncellenen BAP yönergesinde “Bilimsel ve 
Sanatsal Etkinliklere Katılım Desteği” (Yurt içi, yurt 
dışı kongre, sempozyum, poster sunumu vs.) 2 katı 
aşan oranlarda artırıldı (BAP Yönerge Madde 16) 
Proje bütçe hesaplamalarında kullanılan “Destek 
birim tutarı” (T değeri) ise 2 bin TL olarak belirlendi. 
Ayrıntılı bilgi için Bilimsel Araştırma Projeleri Koor-
dinasyon Birimi: pyo.omu.edu.tr

Etkinlikler    Araştırma
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Samsun Teknopark’ın Rehberliğinde 3 
Girişimciye Daha TÜBİTAK’tan Destek

OMÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Kuruldu 

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği 
Programı’nın (BİGG) 1. Aşama uygulayıcı kuruluşu 
Samsun Teknopark tarafından ücretsiz verilen eği-
tim sonunda, projelerini TÜBİTAK’a ileten 3 girişimci 
daha hibe almaya hak kazandı.

Samsun Teknopark’ın 2018 yılının ikinci yarısından 
itibaren yürüttüğü BiggSamsun Programı kap-
samında girişimcilere toplam 245 saat İş Modeli 
Oluşturma, İş Planı Hazırlama, Sunum Teknikleri ve 
Tecrübe Paylaşımı (Mentorluk) eğitimleri verildi. 
Projelerin TÜBİTAK’a iletilmesine kadar olan tüm 
süreçte girişimcilerin tamamen ücretsiz hizmet al-
dığı program sonunda, 3 girişimci hibe almaya hak 
kazandı. Desteği almaya hak kazanan girişimciler, 
şirketlerini kurup, TÜBİTAK’la sözleşme imzalayarak 
Kasım 2021 tarihinde iş planlarını gerçekleştirmek 
için çalışmalarına başlayacak ve aldıkları hibeler ile 
yaratıcı fikirlerini hayata geçirecekler.

Destek alan projeler

2020 yılı 2. çağrısı kapsamında OMÜ Yeşilyurt Demir 
Çelik Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Tekno-
lojileri Bölümü Öğr. Gör. Burhan Sarıoğlu ve Elektrik 
Teknolojisi Bölümü Öğr. Gör. Ozan Çakmak’ın “Yapay 
Zekâlı Bir Akıllı Atık Ayrıştırma Sistemi” konulu pro-
jesi, OMÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri öğretim 
üyesi Dr. Nafiseh Nesbat Mohammadi, OMÜ Veteri-
ner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cevat Nisbet ve 
ODTÜ Fizik Bölümü öğretim üyesi Dr. Arian Goodarzi 
ortaklığında yürütülen “Kan Glukoz Konsantrasyo-
nunun Belirlemesinde Fotodinamik Biyosensör Öl-
çüm Cihazının Yapımı” konulu proje ile OMÜ Mühen-
dislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son 
sınıf öğrencisi Abdurrahman İlbeyli’nin “Kablo Kes-
me ve Yüksükleme Makinesi” konulu projesi destek 
almaya hak kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde Samsun 
Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın desteği ve Rektör 
Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Recep Sancak’ın önderliğinde “Bağımlılıkla Müca-
dele Uygulama ve Araştırma Merkezi” kuruldu. 

Resmen açılışı yapılan Merkeze, Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı öğre-
tim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu mü-
dür olarak atandı. Müdür Dr. Öğr. Üyesi Çavuşoğlu, 
Merkezin bağımlılıkla mücadele kapsamında başta 
Üniversite olmak üzere ildeki ilgili diğer kamu ku-
rum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde faaliyetleri-
ni sürdüreceklerini söyledi.
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Akademisyenler Arası Sektörel İş Birliği 
Buluşması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Geliştirme Ofisi 
tarafından kaynakların etkin kullanımını sağlamak, 
araştırma faaliyetlerinin nitelik ve niceliğini artır-
mak amacıyla “Akademisyenler Arası Sektörel İş 
Birliği Buluşması” düzenlendi.

Atatürk Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe; 
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Genel 
Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep,  akademis-
yenler ve öğrenciler katıldı. 

Etkinlikte Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıl-
dıray Topçu, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Emin Kasap, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza 
Çalışıcı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem 
Özcan, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ah-
met Tevfik Sünter, Turizm Fakültesi Dekan Yardım-
cısı Doç. Dr. Yetkin Bulut, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Sema Gül Türk ile Yeşilyurt MYO 
Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, proje sunumları ger-
çekleştirdi.

Ayrıca fakültelerin hazırlamış oldukları stantlar-
da görsel sunumlar yapılarak öğrencilerin projeler 
hakkında bilgi alması sağlandı. 

“OMÜ’nün, araştırma üniversitesi olmaktan 
başka bir şansı yok”

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal yaptığı açılış konuşma-
sında OMÜ’nün, ‘araştırma üniversitesi’ olmaktan 

başka bir şansı olmadığına işaret ederek “OMÜ ya 
sıradan bir üniversite olarak kalacak ya da araş-
tırma geliştirme (AR-GE) ve inovasyonla araştırma 
üniversitesi liginde yer alarak toplumsal itibarını 
güçlendirecek. Bunun yanı sıra, stratejik hedefimizi 
gerçekleştirirken disiplinlerarası imkân ve kabili-
yetleri bir araya getirmek zorundayız. Burada bek-
lediğimiz şey; birbirimize ilham kaynağı olmak, bunu 
hakikaten çok önemsiyoruz. Bir diğer önemli husus 
da AR-GE çalışmalarının sayısını yukarıya taşımak 
ki yine bu noktada güçlerimizi birleştirmek suretiy-
le daha güçlü ses çıkarmalı, daha hızlı yürümeli ve 
toplumumuza öz güven aşılayacak bir duruş sergi-
leyerek böyle bir perspektife sahip olmalıyız. Tabii 
burada şimşeğin çakabilmesi için Üniversitemizdeki 
beyin gücüyle sektördeki imkân ve ihtiyaçların bu-
luşması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikler    Araştırma
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“Akademisyenler arasında etkileşimi artırmak ve 
karşılıklı iş birliğini oluşturmak istiyoruz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ise sektörel 
buluşmaların ilkinin akademik olduğunu ikincisinin 
ise yılbaşından sonra Samsun’da yer alan sanayi 
kuruluşlarıyla birlikte geniş katımla düzenleyecek-
lerini söyledi. Yazıcı, Üniversite olarak bulunduğu 
konumu görebilmek için buluşmayı gerçekleştirdik-
lerini belirterek buluşma sayesinde akademisyenler 
arasında etkileşimi artırmak ve karşılıklı iş birliğini 
oluşturmak istediklerini vurguladı. AR-GE’de yoğun 
çalışmalar yaptıklarını belirten Yazıcı, “AR-GE’de 
performansa yönelik destek verilmesini sağlayan 
sisteme geçerek akademisyenlere projelerinde 3 
kata kadar artış yaptık. 6 aylık süreçte bu destekleri 
takip ederek elde edilen geri dönüşlerle Üniversi-
te olarak daha ileriye nasıl gidebileceğimiz üzerine 
yeni hamleler gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı. 

“1,5 yıl öncesine oranla AR-GE destekleri bütçede 
5 kat büyüdü”

AR-GE sayısındaki çeşitliği arttırdıklarına dikkat çe-
ken Yazıcı,  1,5 yıl öncesine oranla AR-GE destekle-
rinin bütçede 5 kat büyüdüğünün altını çizdi. Yazıcı, 
“Ayrıca lisans seviyesindeki 1000 öğrenciye proje 
yazma eğitimi vererek onların gelecekteki eğitim 
hayatlarına ve başarılarına katkı sağlamak istiyo-
ruz. Bu sayede öğrencilerimiz yazacakları projelere 
5 Bin TL destek sağlayacağız. Samsun’da düzenle-
necek Teknofest 2022 için ise takım başvurularına 
100 Bin TL’ye kadar destek vereceğiz. Bunun hari-
cinde bölgeye göre öne çıktığımız kenevir bitkileri, 
Kızılırmak ve Yeşilırmak Deltasında yapılan tarımsal 
faaliyetler, arıcılık, mandacılık gibi alanlarda araştır-
maları geliştirmek istiyoruz.” dedi.
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Doktora Öğrencisi Merve Genç’in Tez 
Projesine TÜBİTAK’tan Destek

“Atakum Engelli Atlası” Projesi TÜBİTAK’tan 
Destek Aldı

OMÜ Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin 
(KÖKMER) desteği kapsamında Veteriner Fakültesi 
doktora öğrencisi Merve Deniz Genç’in yazdığı ‘’Kö-
pek Spermasının Kriyoprezervasyonunda Mezen-
kimal Kök Hücre ve Seminal Plazma Kaynaklı Ek-
sozomların Etkinliğinin Değerlendirilmesi’’ başlıklı 
tez projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumundan (TÜBİTAK) destek aldı.

TÜBİTAK Hızlı Destek Programı’nca finanse edilecek 
tez projesi, Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni To-
humlama Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Me-
sut Çevik danışmanlığında yürütülecek.

“Misyonumuz AR-GE çalışmalarına hız 
kazandırmak ve araştırmacılara bu konuda 
destek vermek”

Doktora öğrencisi Genç’in başarısıyla ilgili değer-
lendirmede bulunan OMÜ KÖKMER Müdürü Dr. Öğr. 
Gör. Melek Yüce “Kök Hücre Uygulama ve Araştırma 
Merkezi olarak misyonumuz araştırma geliştirme 
(AR-GE) çalışmalarına hız kazandırmak ve araştır-
macılara bu konuda destek vermek. Bu kapsamda 
doktora öğrencimiz Merve Deniz Genç’in, KÖKMER 
iş birliği ile hazırlanan tez projesinin TÜBİTAK’tan 
destek almasından dolayı mutluyuz.” diye konuştu.

Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Doktor 
Öğretim Üyesi Harun Reşit Bağcı’nın danışmanlığın-
da, lisans öğrencisi Ebru Karakaya tarafından ha-
zırlanan “Atakum Engelli Atlası” adlı proje TÜBİTAK 
tarafından desteklenmeye değer bulundu.

2209-A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projele-
ri Destekleme Programı kapsamında değerlendi-
rilen proje ile Atakum ilçesinde, en çok kullanılan 
güzergâhların engelli vatandaşların kullanımına 
ne derece uygun olduğu ortaya konulacak. Bunun 
yanı sıra acil toplanma alanları, pazarlar, sahil, ca-
miler, kamu binaları vb. sosyal alanlara engellilerin 
en konforlu ve güvenli şekilde ulaşabilmelerine yö-
nelik engelsiz koridorların oluşturulması yönünde 
planlama önerileri sunulacak. 

Etkinlikler    Araştırma
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Eğitim Fakültesinden Hayata Dokunan 
Örnek Bir Proje
Eğitim Fakültesinin; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) [4006] ve Bilim-
sel Araştırma Projeleri [1904] kapsamında destek-
lenen “Tasarım ve Beceri Atölyesinin Kurulma Kri-
terleri ve Uygulama Örneği” adlı projesinin çıktıları, 
Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Kuşkayası İlk ve Ortaoku-
lunda sergilendi.

Sergi açılışına; Samsun Vali Yardımcısı ve aynı za-
manda 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, İl 
Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit, OMÜ Eğitim Fakül-
tesi öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Gelen, çok sayıda 
kurum ve okul müdürü, öğretmenler ile öğrenciler 
katıldı.

“Bireylerin bugünden hayata ve geleceğe 
hazırlanması gerekiyor”

Proje sergisinin açılışında konuşan Eğitim Fakültesi 
öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Gelen “Her insanın do-

ğuştan getirdiği bir cevher vardır. Bu cevherin keşfe-
dilmesi ve geliştirilmesi, ülkemizdeki beyin gücünün 
ortaya çıkarılması ve yöneltilmesi, insanın kendini 
gerçekleştirmesi açısından önemlidir. 21. yüzyıl be-
cerilerine sahip bireyler yetiştirmek ve geleceği şe-
killendirmede örnek bir yaklaşım olan Tasarım Be-
ceri Atölyeleri ve bireyi merkeze alan Beceri Temelli 
Atölyelerle bunlar amaçlanmaktadır.” dedi.

Sergi, birbirinden farklı alanları içeriyor

Sergi kapsamında; değerler eğitimi alanında 3, sür-
dürülebilir kalkınma alanında 2, finansal okuryazar-
lık alanında 2, tarım, teknoloji, seracılık alanında 2, 
biyoçeşitlilik alanında 2, kültürel miras alanında 3, 
bilim tarihi alanında 1, su okuryazarlığı alanında 2, 
FETEMM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) 
alanında 2, medya okuryazarlığı alanında 1, yenile-
nebilir enerji alanında 1, millî teknoloji hamlesi ala-
nında 1 olmak üzere toplam 22 proje yer aldı.
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STEM Temelli “Geleceği Sorgulayan 
Girişimciler II” Projesi Hayata Geçirildi

Fen Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşıma 
TÜBİTAK’tan Destek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 
Destekleme Programı kapsamındaki “Geleceği Sor-
gulayan Girişimciler II” isimli projenin açılışı Konaks 
Otel’de yapıldı.

STEM doğrultusunda disiplinler arası eğitimler

Temel amacı; ortaokul öğrencilerine STEM (Science-
Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik, 
Mathematics-Matematik) temelli eğitimlerle girişim-
cilik, sorgulama ve inovasyon becerileri kazandırmak 
ve bu becerilerini kullanabilecekleri fırsatlar sağla-

mak olan projenin yürütücülüğünü Eğitim Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yaman üstlendi.

Eğitmenler; 5 farklı üniversiteden 14 öğretim 
elemanı

15 – 21 Kasım 2021 tarihleri arasında 7 gün süren pro-
jede, 5 farklı üniversiteden toplam 14 öğretim elema-
nı eğitim verdi. Ayrıca eğitmenlere yardımcı olmaları 
için lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan 7 reh-
ber de projede görev yaptı. Projede toplam 26 ortao-
kul öğrencisi ve bu öğrencilerin 4 öğretmeni katılımcı 
olarak yer aldı.

Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim 
Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Ergun’un pro-
je yürütücüsü olduğu, TÜBİTAK – BİDEB tarafından 
desteklenen ve 28 Haziran - 1 Temmuz 2021 tarihleri 
arasında çevrim içi düzenlenen Fen Bilgisi Öğretmen 
adaylarına yönelik proje hazırlama eğitimi bilimsel 
meyvelerini toplamaya başladı. Çevrim içi eğitime 
katıldıktan sonra projesini TÜBİTAK’a sunan Eğitim 
Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans öğrencisi 
Hayriye Nisa Şahin’in projesi, TÜBİTAK - 2209-A Üni-
versite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme 
Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulun-
du. Şahin, görme engelli öğrencilere yönelik hazır-
lanan ve fen öğretimi ders materyalinin değerlen-
dirildiği projesinde yenilikçi öğretim materyallerinin 
tasarlanması ve uygulanmasında somut örnekler 
içeren araştırmasını gerçekleştirecek. 

Etkinlikler    Araştırma
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OMÜ; Tarım ve Hayvancılıkla ilgili Araştırma 
Merkezinin Paydaşı Oldu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi; Cumhurbaşkanlığınca 
yürürlüğe konulan 11. Kalkınma Planı’nın hedefleri-
ne yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma geliştir-
me (AR-GE) faaliyetleri yürütülmesi ve faaliyetlerde 
diğer üniversitelerle iş birliği yapılması kapsamın-
da “Kaba Yemde Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Ortak 
Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kurulmasında 
paydaş üniversitelerden biri oldu.

Bu kapsamda Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 
15 Eylül 2021 tarihli toplantısında aldığı kararla açı-
lan “Kaba Yemde Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Ortak 
Uygulama ve Araştırma Merkezi”ne dair projenin 
detayları Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde 
imzalanan protokolle resmiyet kazandı. Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’ndeki 2021 – 2022 Yükseköğ-
retim Akademik Yılı Açılış Töreni’nin ardından Cum-
hurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde imzalanan 
protokol doğrultusunda projenin temel hatları üze-
rinde istişarede bulunulup bu yönde detaylara yer 
verildi. Hayata geçen Kaba Yemde Çayır-Mera ve 
Yem Bitkileri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde bulunuyor.

Ortak imza töreni başkent Ankara’da yapıldı

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Çukurova Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Dicle 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve 
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi 
Ahmet Polat’ın paydaş rektörler olarak katılım ve 
destekleriyle faaliyete başlayan Merkez, tarım ve 
hayvancılık alanında pek çok çalışmanın üssü ola-
cak. Kurulan Merkeze dair ortak imza töreni ise il-
gili 4 üniversite rektörünün katılımıyla 5 Ekim 2021 
tarihinde başkent Ankara’da yapıldı. Ortak araştır-
ma merkezinin amaçları; Cumhurbaşkanlığı tarafın-
dan yayınlanarak yürürlüğe konulan 11. Kalkınma 
Planı’nın hedeflerine yönelik bilimsel ve teknolojik 

AR-GE faaliyetleri yürütmek ve faaliyetlerde diğer 
üniversiteler ile iş birliği yapmanın yanı sıra önce-
likli ve güdümlü AR-GE konularında yürütülecek 
özel projelerin tespitini yapmak, zaman ve süreçleri 
etkili yönetmek, insan kaynaklarını ve fiziki altya-
pıları verimli kullanmak, hedef ve çıktıların tanımı 
gibi konularda bilgi ve yol haritası ortaya koymak 
olarak belirlendi.

Rektör Ünal “Gelecek açısından umut verici”

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, ortaya çıkan iş ve güç 
birliğinin önemine atıfta bulunarak “Farklı bölgeler-
deki üniversitelerin bir araya gelip güçlerini birleş-
tirmesi, üretime katkı sağlaması, AR-GE çalışmaları-
nı tek bir hedefe yönelik olarak planlaması gelecek 
açısından umut vericidir.” şeklinde konuştu.

YÖK, TÜBİTAK ile Strateji ve Bütçe 
Başkanlığından kadro, proje ve finans desteği

YÖK, TÜBİTAK ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı tarafından kadro, proje ve finans deste-
ğinin verileceği Merkezdeki çalışmalar, 4 üniversite-
nin iş birliği ve ortaklığında yürütülecek. Merkezde, 
hayvancılık sektörünün en önemli ihtiyacı olan ka-
liteli kaba yemin ham maddesi olarak çayır-mera ve 
yem bitkileri hususunda AR-GE projelerinin gelişti-
rilmesi planlanıyor.

Alanında uzman isimler var

Çayır-mera ve yem bitkileri konusunda tecrübe ve 
birikimleriyle öne çıkan OMÜ öğretim üyesi Prof. 
Dr. İlknur Ayan, Çukurova Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Rüştü Hatipoğlu, Dicle Üniversite-
si öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Başbağ ve Muş 
Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar 
Karadağ kurulan Merkezde görev yapacak isimler 
arasında bulunuyor.
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Hücre Kültüründe Temel Uygulamalar 
Eğitimi’nin İlk Grup Uygulaması Gerçekleşti 

Bilimsel Araştırma Projeleri’nde KÖKMER 
Analiz Hizmetleri için Ek Maddi Destek

Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÖK-
MER) tarafından düzenlenen Hücre Kültüründe 
Temel Uygulamalar Eğitimi’nin ilk grup uygulaması 
tamamlandı.

Düzenlenen eğitimlerle katılımcılara, sağlık bilimle-
ri ve temel bilimler başta olmak üzere farklı bilim 
alanlarında tercih edilen ve farklı amaçlar için kulla-
nılan hücre kültürü çalışmalarının ve deneylerinin, 
laboratuvar koşullarında nasıl gerçekleştirileceği-
nin; elde edilen sonuçların nasıl analiz edileceğinin 
ve temel hücre kültürü laboratuvarı ekipmanlarının 
neler olduğunun teorik ve uygulamalı olarak öğre-
tilmesi amaçlandı. Katılımcılar, oldukça verimli ge-
çen ve uygulama yapma fırsatı buldukları 16 saatlik 
eğitim sonunda sertifika teslimi ile eğitimlerini ta-

mamladılar. Söz konusu eğitimler; Merkez Müdürü 
Öğr. Gör. Dr. Melek Yüce, Öğr. Gör. Dr. Esra Albayrak 
ve Arş. Gör. Çağrı Gümüşkaptan tarafından verildi. 

“Önümüzdeki dönemlerde de eğitim serilerine 
devam etmeyi planlamaktayız”

Eğitim hakkında değerlendirmelerde bulunan Mer-
kez Müdürü Öğr. Gör. Dr. Melek Yüce “Merkez ola-
rak birincisini düzenlediğimiz ‘Uygulamalı Hücre 
Kültürü Eğitimi’nde yoğun ve yorucu bir programın 
ardından katılımcıların mutlu ayrılması ekip olarak 
bizleri de mutlu etti. Merkez olarak araştırma ge-
liştirme (AR-GE) çalışmaları ile birlikte önümüzde-
ki dönemlerde de eğitim serilerine devam etmeyi 
planlamaktayız’.” dedi.

Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(KÖKMER); sağlık bilimleri, temel bilimler, ya-
şam bilimleri, malzeme bilimi ve mühendislik 
sahalarında araştırma yapan bilim insanları-
na kök hücre ve hücre kültürü başta olmak 
üzere çeşitli alanlarda test ve analiz hizmeti 
sunmaya başladı.

Bu kapsamda Bilimsel Araştırma Projeleri’nin 
(BAP) başvuru şartları ve bütçe limitlerini 
içeren Bilimsel Araştırma Projeleri Koordi-
nasyon Birimi ve Bilimsel Araştırma Projeleri 
Uygulama Yönergesi’nin 18. maddesi, Üni-
versite Senatosunun kararı ile değiştirildi.

Yapılan değişiklik kapsamında belli başlık-
larda Üniversitenin birimlerinden alınacak 
hizmetler için genel bütçe haricinde ek mad-
di destek sağlanmasına karar verildi.

Etkinlikler    Araştırma
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KÖKMER’in Desteklediği Önlisans 
Öğrencisinin Projesine TÜBİTAK’tan Destek 

OMÜ’de Patent Sayısı Artıyor

Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin 
(KÖKMER) desteklediği lisansüstü, lisans ve önli-
sans projeleri TUBİTAK’tan destek almaya devam 
ediyor. 

KÖKMER tarafından desteklenen ve Merkez Müdü-
rü Öğretim Görevlisi Dr. Melek Yüce’nin danışmanlı-
ğında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi 
Laboratuvar Teknikleri Programı önlisans öğrencisi 
Nuri Köylü’nün ‘’Sentetik Çamaşır Deterjanları ile 
Bor Mineralleri İçeren Çamaşır Deterjanlarının Du-
rulama Sonrası Çamaşırlarda Kalan Deterjan Ka-
lıntılarının Hücresel Sitotoksisitelerinin Karşılaştı-
rılması’’ konulu projesi, TÜBİTAK-2209-A Üniversite 
Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Progra-
mı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

“Üniversitemizde ilk defa bir önlisans 
öğrencisinin projesi TUBİTAK’tan destek aldı”

Önlisans öğrencisi Köylü’nün başarısıyla ilgili de-
ğerlendirme bulunan KÖKMER Müdürü Öğretim 
Görevlisi Doktor Melek Yüce, “Üniversitemizde ilk 
defa bir önlisans öğrencisinin projesi TUBİTAK’tan 
destek aldı. Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi olarak misyonumuz Ar-Ge çalışmalarına hız 
kazandırmak ve araştırmacılara bu konuda destek 
vermek. Bu kapsamda desteklediğimiz projelerin 
TÜBİTAK’tan destek almasından dolayı mutluyuz” 
ifadelerini kullandı.

OMÜ akademisyenlerinin geliştirdiği ve Türk Patent 
ve Marka Kurumuna başvurusu yapılan patentler 
tescillendi.

OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent Biriminin buluş 
sahibi akademisyenlerle ortak çalışma yürütmesi 
ve buluşların patent tescillerinin alınması için Türk 
Patent ve Marka Kurumuna gerçekleştirdiği başvu-
rular neticesinde 4 patent daha tescillendi. 

4 patent daha tescillendi

OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyeleri Doç. Dr. 
Mevlüt Gürbüz ve Doç. Dr. Hakan Özcan’ın ortak 
buluşları olan “Yakıt Özelliklerinin Geliştirilmesinde 
Kullanılacak Fotokatalitik Kapsül” adlı buluş, OMÜ 
Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Özgür 
Demircan’ın ‘Kompozit Malzemelerde Dört Nokta 
Eğme Testi Sonrası İçin Kırılma Analiz Cihazı Ve Ana-
liz Yöntemi’ adlı buluşu, OMÜ Mühendislik Fakültesi 
Öğr. Üyesi Doç. Dr. Münir Anıl’ın “Çavdar unundan 
Mayalı / Mayasız Unlu Mamül Yapımı İçin Hamur Yo-
ğurma Makinası” adlı buluşu ve OMÜ Tıp Fakültesi 
Öğr. Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Bakay’ın ‘Uterus Ma-

nipülasyon Cihazı’  adlı buluşu Türk Patent ve Marka 
Kurumu tarafından tescillenerek patentlendi. 

Patentlenen buluşların ticarileştirme ve lisanslama 
faaliyetleri yine OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi Fikri 
Sınai Haklar ve Ticarileştirme Birimi tarafından yü-
rütülecek. 
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Kenevirin, Arı Katili “Varroa”dan Koruduğu 
Ortaya Çıktı
Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Güler’in denetiminde yapılan çalışmada; kenevir 
ekim alanlarında barındırılan arıların daha iyi yav-
ru yetiştirdikleri, “varroa” akarından korundukları, 
daha sağlıklı oldukları, daha fazla ergin arıya sahip 
oldukları, kışa daha güçlü girdikleri ve bal yaptık-
ları belirlendi.

Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Güler’in denetiminde, öğrencisi Ömer Yılmaz’ın 
yüksek lisans tez projesi kapsamında bazı kaynak 
ve yetiştiricilerin, kenevir bitkisinin arılar için yararlı 
olduğuna ilişkin söylemleri üzerine çalışma yapıldı. 
Proje OMÜ Bilimsel Araştırma Birimi (BAP) tarafın-
dan desteklendi ve Samsun’un Havza ilçesi kenevir 
bitkisi ekim alanında 2020 yılında yapıldı. Bu amaçla 
ayçiçeği, kenevir ve kır çiçeği alanlarına belirli sayı-
da arı kolonileri yerleştirildi.

Yapılan çalışmada; özellikle sonbahar döneminde 
doğada çiçekli bitkilerin tükendiği dönemde çiçek 
açan kenevir bitkisinin arılar için çok değerli bir 
gıda kaynağı olduğu belirlendi. Kenevir bitkisinin, 
özellikle arılar için elzem olan polen (protein, vita-
min, mineral madde, yağ asidi gibi) kaynağı yönün-
den çok zengin olduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışma, 
kenevir ekim alanlarında barındırılan arıların; daha 
iyi yavru yetiştirdikleri, daha sağlıklı oldukları, daha 
fazla ergin arıya sahip oldukları, kışa daha güçlü 
girdikleri ve bal yaptıklarını gözler önüne serdi. Çok 
kritik bir dönem olan yaz sonunda kenevir bitkisi-
nin arıda yavru üretimini arttırdığı, bu sayede arıla-
rın kış döneminde daha az zayiat verdikleri görüldü. 
Çalışmada ayrıca, kenevir sahasındaki arı ailelerin-
de hem yavru gözlerinde hem de ergin arı üzerin-

de parazit (varroa destructor) miktarının yüzde 70 
daha az olması en önemli detaylardan bazıları oldu. 
Bu durumun, kenevir bitkisi nektar ve polenindeki 
kanabinoid bileşiklerinin varlığından kaynaklandığı 
düşünülüyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Ahmet Güler 
“Kenevir bitkisi, varroa akarına karşı kimyasal mü-
cadelede iyi bir destek kaynak oluşturuyor. Arıcı-
ların; yaz dönemi sonuna doğru kır çiçeğinden ya-
pılan esas bal hasadının ardından arılarını kenevir 
ekim alanları çevresinde bulundurmaları önemli 
yararlar sağlayacaktır. Arı varlığı ve bal üretimi yö-
nünden dünyada ikinci sırada bulunan Türkiye’de 
arıcılık sektörüne destek anlamında kenevir ekimi-
nin teşvik edilmesi, ciddi kazanımları beraberinde 
getirecektir.” dedi.

Etkinlikler    Araştırma
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OMÜ Tıp Fakültesi’nden Uluslararası Başarı
“Primer immün yetmezlik” hastalarının teşhisi ve 
moleküler tıp alanında araştırmalar yapmak mak-
sadıyla 2011 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alişan Yıldıran 
tarafından kurulan Çocuk İmmünoloji Allerji Teş-
his ve Tetkik Laboratuvarı, meyvelerini vermeye 
devam ediyor. Geçen yıl ülkemizde ilk defa olmak 
üzere “primer immün yetmezlik” hastalıklarının yeni 
doğan döneminde teşhis edilmesi konusundaki ça-
lışmasının yayınlanmasından sonra dünyadaki en 
geniş serilerden biri olan NFKB Pathway hastaları, 
ESID 2020 Kongresi’nde sözel olarak Çocuk İmmü-
noloji-Allerji yan dal Arş. Gör. Uz. Dr. Gonca Hancı-
oğlu tarafından sunulmuştu. Uz. Dr. Gonca Hancıoğ-
lu, en önemli merkezler olarak kabul edilen INSERM 
ve New Castle Üniversitesi İmmünoloji-Allerji Kliniği 
tarafından bu hastaların fonksiyonel çalışmalarını 
yapmak üzere davet edildi. Hâlen INSERM’de çalış-
malarına devam eden Hancıoğlu, daha sonra New 
Castle Üniversitesinde bilimsel çalışmalarını sürdü-
recek. Ayrıca Avrupa İmmün Yetmezlik Topluluğu 
(ESID) tarafından burs verilen Hancıoğlu, OMÜ’yü 
yurt dışında başarıyla temsil ediyor.

OMÜ Akademisyenleri TÜBİTAK’tan Destek 
Almaya Devam Ediyor 
Samsun Meslek Yüksekokulu, Bitkisel 
ve Hayvansal Üretim Bölümü, Seracı-
lık Programı öğretim elemanları Öğr. 
Gör. Dr. Şeyma Yücel ve Dr. Öğretim 
Üyesi Dilek Kandemir, Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Balkaya ve Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Tevfik Uncu’nun ortaklı-
ğında TÜBİTAK’a sunduğu proje desteklenmeye hak 

kazandı. Yürütücülüğünü Samsun Meslek 
Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim 
Bölümü, Seracılık Programı öğretim elemanı 
Öğr. Gör. Dr. Şeyma Yücel’in üstlendiği, 1002 
Hızlı Destek Programı çerçevesinde sunulan 
‘Yerel Turp (Raphanus sativus L.) Genetik 
Kaynaklarının Morfolojik ve Moleküler Ka-
rakterizasyonu ve Teksel Seleksiyon Islahı 
Yöntemi ile Ümitvar Genotiplerin Seçilmesi’ 

isimli proje, TÜBİTAK tarafından incelenerek des-
teklenmeye layık bulundu.

Tıp Fakültesi 
Öğrencisi Kaynak’ın
TÜBİTAK Başarısı
OMÜ Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Zeynep Asude 
Kaynak’ın, TÜBİTAK 2209-A Araştırma Projeleri Des-
teği 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısı kapsamında “Covid-19 
Tanısı İçin Yapay Zeka Destekli Yeni Bir Hesaplamalı 
Modelin Geliştirilmesi” başlıklı projesi TÜBİTAK ta-
rafından desteklenmeye değer görüldü.
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OMÜ’ye Laboratuvar Hayvanları Bilimi 
Kongresinde Sözlü Bildiri Ödülü

Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz’e TALSAD’dan Jüri 
Özel Ödülü

Yeditepe Üniversitesi ve Laboratuvar Hayvanları 
Bilimi Derneği tarafından düzenlenen FELASA, AA-
LAC, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK tara-
fından desteklenen “4. Doğu Akdeniz Laboratuvar 
Hayvanları Bilimi Kongresi” çevrim içi olarak ger-
çekleştirildi.

Kongrede, OMÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Abdurrahman Aksoy ve Arş. Gör. Zeyno Nu-
hoğlu Öztürk, “The Evaluation of Anesthetics, Anal-
gesics and Euthanasia Methods Used on Labora-
tory Animals in Turkey” başlıklı çalışmalarıyla, Sözlü 
Bildiri Üçüncülük Ödülü’ne değer görüldü. 

Kongrede, laboratuvar hayvanları bilimindeki gün-
cel gelişmeler ve alanda yapılan birçok çalışmayı 
sunmak üzere ulusal ve uluslararası birçok katılımcı 
yer aldı. Ayrıca, FELASA, AALAC ve ICLAS temsilcileri 
de bilimsel programda yer alarak, değerli katkılarını 
sundular. Bilimsel program içeriğinde laboratuvar 
hayvanları bilimiyle ilişkili birçok konferans, sem-
pozyum, panel, sözlü ve poster sunumları yer aldı. 

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) 
tarafından düzenlenen “Geri Dönüşümün Parçası 
Ol” adlı alüminyum geri dönüşüm proje yarışmasın-
da Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bö-
lümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Jüri Özel 
Ödülü’nü kazandı.

Yarışmanın finale kalan son 10 projesi, 14 Ekim 2021 
tarihinde Renaissance İstanbul Polat Bosphorus 
Hotel’de gerçekleştirilen Jüri Toplantısı’nda değer-
lendirilirken kazanan projeler de belli oldu.

Yarışmada Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz; havacılık, oto-
motiv ve savunma sanayii gibi sektörlerde kullanı-
lacak “Atık İçecek Kutularından Yüksek Şok Absorb-
layıcı Hibrit Alüminyüm Köpük Üretimi” isimli projesi 
ile Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü.

“Geri Dönüşümün Parçası Ol” proje yarışması; alü-
minyumun ve alüminyum içeren atıkların geri dö-
nüşüm teknolojilerinin, sürdürülebilirlik ve çevre 
etkilerinin, teknoloji, envanter ve sertifikasyon sü-
reçlerinin geliştirilmesini konu alan yenilikçi proje 
ve fikirlerin desteklenmesi amacını taşıyor.

Akademisyenlerin, profesyonellerin, sivil toplum 
kuruluşlarının ve şirketlerin başvurusuna açık ola-
rak TALSAD tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 
proje yarışmasında jüri; kamu kurumları, akademis-
yenler ve alüminyum sektörünün önde gelen 27 uz-
manının katılımıyla oluştu.

Ayrıntılı bilgi 
için karekodu 
telefonunuza 

okutunuz

Ayrıntılı bilgi 
için karekodu 
telefonunuza 

okutunuz

Etkinlikler    Araştırma
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İlahiyat Fakültesinin TUBİTAK Yurt Dışı 
Doktora Araştırma Bursu Başarısı 

TUSAŞ Tarafından Projeleri Kabul Edilen 
Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Gözü 
Yükseklerde

İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Arş. Gör. 
Osman Curuk’un, “Endülüs’te Denizcilik ve Deniz 
Ticareti” isimli tezi,  TUBİTAK 2214/A Yurt Dışı Dok-
tora Sırası Araştırma Burs Programı kapsamında 
İspanya’nın başkenti Madrid’de yer alan Instituto 
De Lenguas Y Culturas Del Mediterraneo Y Oriente 
Proximo’da 12 aylık süre ile araştırılacak.  Arş. Gör. 
Osman Curuk, araştırma süresi boyunca Instituto 
De Lenguas Y Culturas Del Mediterraneo Y Oriente 
Proximo’da misafir araştırma görevlisi olarak tezi 
üzerinde çalışmalarını sürdürecek. İlahiyat Fakültesi 
Türk İslam Sanatları alanında doktora öğrencisi Gül-
şen Soycan da TUBİTAK 2214/A Yurt Dışı Doktora Sı-
rası Araştırma Burs Programı kapsamında hazırladığı 
“Kudüs Harem-i Şerif Bölgesi İslami Dönem Mimari 
Eserlerindeki İslami Dönem Yazılarının Hüsn-i Hat 

Sanatı Açısından Değerlendirilmesi” isimli doktora 
tezi üzerinde çalışmalarını sürdürmek amacıyla, 1 yıl-
lık süre ile Kudüs İbrani Üniversitesinde misafir araş-
tırma görevlisi olarak bulunacak.

Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mü-
hendisliği Bölümü öğrencilerinin bitirme tezi, Türk 
Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tarafından 
kabul edildi.

“3D Printer Teknolojisi ile Havacılık Sektörüne Yö-
nelik Elektronik Cihaz Geliştirilmesi” başlıklı TUSAŞ 
LIFT UP Lisans Öğrencisi Bitirme Tezi projesinin 
akademik danışmalığını Metalurji ve Malzeme Mü-
hendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Demircan 
üstlendi. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği son sı-
nıf öğrencisi Güneş Zaralıoğlu’nun başında olduğu 

ekip ise Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 
2. sınıf öğrencileri Kıymet Yoldemir, Melisa Gündoğ-
du, İrem Darı ve Buse Bakılan’dan oluşuyor.

Üniversite bünyesindeki 3D yazıcılar kullanılacak

Bitirme tezi kapsamında Metalurji ve Malzeme Mü-
hendisliği Bölümü öğrencileri, hazırladıkları proje-
yi Üniversite bünyesindeki 3D yazıcıları kullanarak 
TUSAŞ’ın uzman kadrosu kılavuzluğunda hayata 
geçirmeye çalışacak. Girişimci öğrenciler, TUSAŞ’ın 
“Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri” programı ile 
kariyerlerinde yeni ufuklar açmayı planladıklarını 
dile getirdi.

 “Hedefimiz ülkemizdeki yerli havacılık 
sektöründeki uygulamalara katkı sunmak”

Doç. Dr. Özgür Demircan ise “Bu program dâhilinde, 
özellikle ‘3D Printer Teknolojisi ile Havacılık Sektö-
rüne Yönelik Elektronik Cihaz Geliştirilmesi’ konu-
suna odaklandık. Böylelikle modern üretim yön-
temlerinin ve gelişmiş teknolojilerin kullanımıyla 
ülkemizde yerli havacılık sektöründeki uygulama-
lara katkıda bulunabilmeyi ve kendimizi teknolojik 
bağlamda potansiyeli yüksek olan bu yöntemlerde 
geliştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi-
nin paydaş olarak yer aldığı ve Samsun Engelliler 
Federasyonunun (SAMEF) başvuru sahibi olduğu 
“Farklılıklarımızla Afette Gönüllüyüz” projesi, 12’si 
engelli 30 kişinin katılımıyla devam ediyor. 

Projede; 6’sı engelli olmak üzere 20 OMÜ 
öğrencisi de yer alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek 
Programı 2020-1 Çağrı Dönemi kapsamında destek-
lenen “Farklılıklarımızla Afette Gönüllüyüz” projesi, 
afet öncesi ve sonrası planlamalarla toplumdaki 
tüm bireylerin afeti en az zararla atlatabilmesi için 
engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturularak 
daha kapsayıcı bir afet stratejisi geliştirilmesine 
odaklanmakta. Bununla birlikte özellikle afet son-
rasında önem arz eden ve devlet-millet dayanışma-
sının en büyük örneği olan gönüllülük faaliyetlerine 
dikkat çeken projede, gençlerin AFAD gönüllüsü ol-
malarına yönelik faaliyetler de yürütülüyor.

Doğal yaşamla ilgili uygulamalı eğitimler

OMÜ Engelli Öğrenci Birimi personelinin de eğitim 
verdiği, 5-7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen “Do-
ğal Yaşam Kampı” ile projede farklı engel grupların-
dan katılımcılar ile engelli olmayan bireyler, farklı 
afet türlerinde uygun davranışları öğrenerek doğa-
da yön bulma, kamp alanı belirleme ve çadır kurma 
konularında uygulamalı eğitimler aldı.

8-9 Ekim tarihlerinde ise Samsun Valiliği İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğünü ziyaret eden katılımcılar, Köpek 
Eğitim Merkezi ile arama kurtarma faaliyetlerinde 
kullanılan malzemeler ve Samsun ilinin afetselliği 
konusunda bilgilendirildi. Ayrıca, katılımcılar AFAD 
ekibi ile Samsun’un Kavak, Havza ve Ladik ilçelerin-
deki daha önce afet yaşanmış bölgelerde inceleme 
ve gözlemlerde bulundular. Her alanda ülkemize ve 
dünyaya faydalı olmak için çalışan OMÜ; afet, engel-
lilik ve gönüllülük konusunda da öğrencilerini faali-
yetlere dâhil ederek öncü olmayı sürdürüyor.

Afet Gönüllüleri Farklılıklarıyla  
Doğal Yaşam Kampında 

SosyalEtkinlikler    
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OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, 1-7 Ekim Emzirme Haf-
tası vesilesiyle anne sütünün önemine dair anlamlı 
bir etkinliğe imza attı.

Anneler ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçek-
leştirilen etkinlikte, Tıp Fakültesi Hastanesi Mer-
kez Müdürü Prof. Dr. Fatih Özkan ve Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Fatih Özkan ve Tıp Fakültesi 
NeoNeonatoloji (Yenidoğan Yoğun Bakım) Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Canan Seren emzirme hakkında 
bilgiler verdi.

Anne sütünü teşvik eden ve bebek dostu unvanla-
rına sahip olan Tıp Fakültesi Hastanesinde Emzirme 
Haftası’na özel farkındalık oluşturmak adına tüm 
sağlık çalışanları, üzerinde bebek dostu logosu 
bulunan ve “ilk 6 ay sadece anne sütü” yazılı ti-
şörtler giydi. Ayrıca etkinlikte emzirmenin, bebek 
ile anne arasındaki duygusal bağ oluşumunda en 
güçlü unsur olduğunun vurgulandığı, anne sütü-
nün faydaları ve emzirmenin önemini içeren slo-
ganlarla bir video hazırlandı. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 
Topluluğu, “14 Kasım Dünya Diyabet Günü” kapsa-
mında Yaşam Merkezi’nde stant açarak günün öne-
mine dikkat çekti.

Etkinlikte Beslenme ve Diyetetik Topluluğu, hazır-
ladıkları “Diyabet Olma Riski” anketini öğrencilerle 

paylaştı. Ardından topluluk üyeleri, günün anlam ve 
önemine dair bilgilendirme yapıp öğrencilere diya-
betik kurabiye ikram etti. Farkındalık çalışmasında 
Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve etkinliğe 
diyabetik ürünleriyle katkı veren ve mutfağını öğ-
rencilere açan Salih Usta Pastanesi ustası Salih Öz-
demir, ekibiyle birlikte öğrencilerle bir araya geldi.   

İlk 6 Ay Sadece Anne Sütü

Diyabetin Farkında mıyız? 

İzlemek için 
karekodu 
telefonunuza 
okutunuz

https://youtu.be/bPG7lt3nHBE
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Ondo-
kuz Mayıs Üniversitesinin farklı birimlerinden en-
gelli öğrencilerle bir araya gelen Rektör Vekili Prof. 
Dr. Cengiz Batuk, öğrencilerin istek ve önerilerini 
dinleyerek onlarla sohbet etti.

Rektörlükte gerçekleşen buluşmaya Rektör Vekili 
Prof. Dr. Cengiz Batuk’un yanı sıra Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanı Güngör Kural, Sosyal Hizmetler 
Birimi Şube Müdürü Ali Cengiz Ciğerci, Engelli Öğ-
renci Birimi temsilcisi Ahmet Tayfur Arslan, öğrenci-
ler ve yakınları da katıldı.

“Üniversitenin tüm birimlerinin erişilebilir olması 
için çalışıyoruz”

Öğrencilerle yılda sadece bir kez değil, sorunları-
nın giderilmesi için birçok kez bir araya geldiklerini 
ifade eden Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Batuk “Bu 
günler ise engellilerin sorunları hakkında toplum-
da farkındalık yaratması bakımından önemli. Bunun 
yanında, sizler yılda bir gün değil her zaman aklı-
mızdasınız ve her zaman sorunlarınızı çözmek için 
yanınızdayız. Üniversitemizin tüm birimlerinin erişi-
lebilir olması noktasında, eksikliklerimizin hızlı bir 
şekilde giderilmesi için planlı bir şekilde çalışıyoruz. 
Sizden de Dünya Engelliler Günü vesilesiyle; bizlerin 
göremediği, unuttuğu ya da fark edemediği eksik-
likleri iletmenizi istiyoruz.” dedi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural da 
Üniversitedeki engellerin giderilmesi için yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi vererek engelli öğrenci-
lerle birlikte çalışmanın, eksikliklerin fark edilmesi 
ve giderilmesi hususunda ufuk açıcı olduğunu be-
lirtti. Başkan Güngör Kural, binaların inşa sürecinde 

engellilere göre planlanması gerektiğine dikkat çe-
kerek “Aksi takdirde engellilerin erişimi için yapılan 
çalışmalar çok daha maliyetli oluyor ya da hiç yapı-
lamıyor.” sözlerine yer verdi.

“OMÜ engelsiz üniversite olma yolunda çok yol 
kat etti”

OMÜ’nün engelsiz üniversite olma yolunda çok yol 
kat ettiğini vurgulayan Engelli Öğrenci Birimi tem-
silcisi Ahmet Tayfur Arslan da “Bu konuda Üniversi-
temden genel olarak çok memnunum. Ayrıca Başka-
nımızın değindiği gibi binaların tasarlanma ve ihale 
süreçlerinde mühendislerin erişebilirlik konusunda 
farkındalığı çok zayıf. Özellikle İnşaat Mühendisliği 
Bölümlerine, farkındalığının artması için ek ders ko-
nabilir.” diye konuştu. Buluşma öğrencilerin istek ve 
önerilerini iletmesinin ardından sona erdi. 

Rektör Yardımcısı Batuk, Dünya Engelliler 
Gününde Öğrencilerle Buluştu

SosyalEtkinlikler    
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Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve 
Araştırma Merkezinin ürettiği projeler ile yürütmek-
te olduğu faaliyetleri istişare etmek ve değerlendir-
mek üzere Merkez yetkilileri ile bir araya geldi.

Valilik ziyaretinde; Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fi-
gen Çavuşoğlu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özge 
İşeri, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ünal, Dr. Öğr. Üyesi Oya 
Sevcan Orak ve Arş. Gör. Alaattin Altın yer aldı. Vali-
likteki görüşmede Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi 
Figen Çavuşoğlu, merkezin yapmayı planladığı faali-
yetler hakkında bilgi verdi.

Vali Doç. Dr. Dağlı “Bağımlılıkla mücadele konu-
sunda ilimizde büyük bir mesafe alacağımıza gö-
nülden inanıyorum”

Bağımlılıkla mücadele konusunda Üniversite bünye-
sinde Samsun Valiliği girişimleriyle kurulan Bağımlı-
lıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin 
yürütmekte olduğu çalışmaları çok önemsediğini 
belirten Vali Dağlı da “Bağımlılık, çocuklarımızın 

ve gençlerimizin hem bugününü hem de geleceğini 
tehdit etmekte ve maddi ve manevi pek çok kayba 
sebep olmaktadır. Merkezin, bütün vatandaşlarımızı 
ilgilendiren böyle önemli bir konuda araştırma yapa-
rak ortaya koyacağı projeleri, kamu kurum ve kuru-
luşlarımızla iş birliği içerisinde uygulayacağız. Vatan-
daşlarımızın da bu konuda vereceği destekle birlikte 
bağımlılıkla mücadele konusunda ilimizde büyük bir 
mesafe alacağımıza gönülden inanıyorum.” dedi.

Bağımlılıkla Mücadele Merkezinin Planladığı  
Faaliyetler Vali Dağlı ile Paylaşıldı

Rektör Ünal, Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü Etkinliklerinde

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücade-
le Günü kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü 
tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Cum-
hurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çadırı’nda prog-
ram düzenlendi. Programa; Samsun Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Rektör Prof. Dr. Ya-

vuz Ünal, Samsun İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit, 
Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet 
Ali Oruç ve protokol üyeleri katıldı. Programda kadı-
na yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik farkında-
lık oluşturulması amacıyla yapılan sinevizyon gös-
terisi izlendi. Program, protokol konuşmaları ve resim 
sergisinin gezilmesi ile devam etti.



“20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” kapsamında 
düzenlenen “Çocuk Hakları Şenliği”nde Kurupelit 
Kampüsü çocukların enerjisi ve heyecanına tanık 
oldu.

OMÜ ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 
(TİHEK) arasında imzalanan kurumsal iş birliği pro-
tokolü doğrultusunda günün önemini vurgulamak 
ve çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak 
adına OMÜ ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından organize edilen “Çocuk Hakları Şenliği”, 
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Yalçın 
Taşmektepligil Spor Salonu’nda yapıldı. Etkinlikte 
eğlenceli faaliyetler yer alırken çocuklara hakları 
da anlatıldı.

TİHEK Üyesi Sade “BM sözleşmesinden önce, 
ülkemizde 1927’den beri çocuk bayramı 
kutlanıyor”

Etkinlikte söz alan TİHEK üyesi Ünal Sade Türkiye’de 
çocuklara çok önem verildiğini ifade ederek 
“Türkiye’de insan haklarının korunması ve geliştiril-
mesi ile ilgili önemli görev ve misyonlarımız var. Tür-
kiye ve Karadeniz’deki konumu itibarıyla da Samsun 
çok önemli. OMÜ ile hem kurumsal kapasitelerin 
hem de bilgi ve tecrübelerin paylaşılması anlamında 
öncü bir protokol imzaladık. Sınırlı sayıda üniversi-

te ile başlattığımız bu çalışmada OMÜ de var. Güzel 
etkinlikleri hep birlikte yapacağız. Dünya Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 1989’da kabul 
edilmiş. Bizim tarihimizde ise 1921’den beri bayram 
olarak, 1927’den bu yana da ‘Çocuk Bayramı’ olarak 
kutlanan çocuk bayramımız var. Çocuklar bizim çok 
değerli ve vazgeçilmez değerlerimiz ve onlar bizim 
geleceğimiz. Bu etkinlik de o bağlamda çok anlam-
lıdır. Ben de bu etkinliğe katılmaktan büyük gurur 
duydum.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “Üniversitemizdeki 
belirli etkinlikler ve atölye çalışmaları ile 
farkındalık oluşturmak ve bunun da toplumda bir 
şekilde yankılanmasını arzu ediyoruz”

Çocuk hakları konusunda herkesin görevi ve so-
rumluluğu olduğunu vurgulayan OMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yavuz Ünal da “İnsan hakları, yaşadığımız dün-
yadaki belki de en önemli sorunlardan biri olarak 
görünüyor. Tüm mağduriyetlerde en fazla bedel 
ödeyenler ise maalesef çocuklar oluyor. Oysaki 
çocuklar geleceğimiz ve geleceğimiz de bizlerin 
teminatı. Arzu ettiğimiz; çocuklarımızın kendi var-
lıklarını, geleceklerini, haklarını bilmeleri ve bunları 
içselleştirip özümseyerek eğitim hayatlarını sür-
dürmeleridir. Bunun için Üniversitemizdeki belirli 
etkinlikler ve atölye çalışmaları ile farkındalık oluş-

Çocuk Hakları Günü’nde Onlardan
Mutlusu Yok!

SosyalEtkinlikler    
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turmak ve bunun da toplumda bir şekilde yankılan-
masını arzu ediyoruz.” diye konuştu.

Kasapoğlu “Bir çocuk gülerse dünya güler.”

Bir diğer konuşmacı Samsun Gençlik ve Spor İl Mü-
dürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise şunları söyledi: 
“Müdürlüğümüz olarak OMÜ ile pek çok noktada 
ortak hareket ediyoruz. Kurumlar birbiriyle daya-
nışma içerisinde olursa hem şehrimiz hem de ço-
cuklarımız ve gençlerimiz kazanacak. Üniversitemiz 
ile bizim pek çok paydaş noktamız var. Bugün de 
Üniversitemizle birlikte dünya çocuk hakları günü 
etkinliğinde bir araya geldik. Bir çocuk gülerse dün-

ya güler. Çocuk hakları farkındalığının oluşması ve 
Türkiye’deki çocukların bunu yüksek sesle dillendir-
mesi ve çocukların yaşanabilir bir dünyada olması 
hepimizin beklentisi.” sözlerine yer verdi.

Çocuklar haklarını haykırarak yürüdü 

Salondaki etkinliklerin ardından çocuklar; Rektör 
Yavuz Ünal, TİHEK üyesi Ünal Sade ve Gençlik ve 
Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu’nun da eşlik 
ettiği yürüyüşte Tıp Fakültesi polikliniklerine yakın 
bir noktadan Rektörlüğe kadarki etabı eğlenceli ve 
coşkulu bir şekilde kat etti.

TİHEK üyesi Ünal Sade Rektör Ünal’ı makamında 
ziyaret etti

Şenlik etkinlikleri öncesinde OMÜ’nün konuğu Tİ-
HEK üyesi Ünal Sade, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ta-
rafından Rektörlük makamında ağırlandı. Ziyarette 
Ünal Sade, TİHEK’in yayımladığı “Ermenistan’ın 
Karabağ’daki Eylemleri: İnsan Hakları İhlalleri ve 
İhlallerin Takibi” adlı kitabı Rektör Ünal’a sunarken 
Rektör Ünal da konuğuna Üniversitenin hediyesini 
takdim etti. 
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Rektörlüğün “Özel Olimpiyatlar Projesi” kapsamın-
da düzenlediği “Dünya Engelliler Günü Minik Spor-
cular Etkinliği”,  Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 
Prof. Dr. Yalçın Taşmektepligil Spor Salonunda başladı. 

Etkinliğin ilk günü Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakül-
tesinin gönüllü öğrencileri eşliğinde hareket eğiti-
mi alan çocuklar, özel tasarlanmış oyuncaklarda ve 
kurulan parkurlarda spor yapmanın keyfine vararak 
eğlenceli vakit geçirdi.

8 hafta boyunca devam eden etkinliğin açılışına; 
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve eşi, Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Cengiz Batuk ile Prof. Dr. Fehmi Yazı-
cı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, 
Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, 
Samsun Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Güray 
Erener, akademisyenler, özel okul yetkilileri, öğren-
ciler, özel eğitim alan çocuklar ve aileleri katıldı. 

“Özel çocukların branşlaşarak spor dallarına 
yönelmeleri hedefleniyor”

Etkinlikte beraberindeki heyetle çocuklarla sohbet 
eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, çocukların her bi-
rine içinde spor malzemelerinin bulunduğu çanta 
hediye etti. Özel Olimpiyatlar Proje sorumlusu Ya-
şar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Meryem 

Gezer Sevinç’in takdim ettiği kırmızı olimpiyat to-
punu da teslim alan Rektör Ünal, çocuklar ve proje 
gönüllüleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Özel Olimpiyatlar Projesiyle, özel eğitim alan 0-7 
yaş grubundaki çocuklar, ailelerinin izni ve öğret-
menlerinin gözetiminde haftada 1 saat, hareket eği-
timi çalıştı. Spor yaparak temel motor becerilerini 
geliştirmeleri amacıyla başlatılan projeyle, çocuk-
ların branşlaşarak zamanla diğer spor dallarına da 
yönelmeleri hedefleniyor.

Dünya Engelliler Günü Minik Sporcular 
Etkinliğinde Çocuklar Spor Yaparak Eğlendi

SosyalEtkinlikler    
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Bu yıl faaliyete geçen OMÜ Bağımlılıkla Mücadele 
Uygulama ve Araştırma Merkezi çeşitli ortamlarda 
etkin şekilde bilgilendirme faaliyetlerine devam edi-
yor. Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu 
ve OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bö-
lümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aynur Arslan, Sam-
sun Üniversitesi (SAMÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bi-
limler Fakültesi Sosyoloji Bölümü ile Tıp Fakültesinin 
ev sahipliğinde düzenlenen “Bağımlıkla Mücadele” 
konulu söyleşiye katılarak bilgilerini paylaştı. 

Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu bağımlılığın gençliği 
tehdit eden önemli bir sağlık sorunu olduğunu be-
lirterek, kronik bir beyin hastalığı olan bağımlılıkla 
mücadelede “Başlama, Başladıysan Bırak, Bırak-
tıysan Başlama” sloganının önemine dikkat çekti. 
Çağımızın vebası olan bağımlılığı önleyebilmek için 
yaşamı düzenleme ve hayır diyebilmenin çok önem-
li olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, insanlığın en te-
mel ihtiyacının bağ kurmak olduğunu, bunun için de 
maddelere esir olmak yerine, insanlarla kurduğu-

muz bağı güçlendirmenin bu mücadelede belirleyici 
bir rol oynadığını dile getirdi. 

Dr. Öğr. Üyesi Aynur Arslan da 17 yaşında henüz ço-
cuk yaşta başladığı çalışma hayatına herhangi bir 
madde bağımlılığı olmadan nasıl devam edebildiği-
ni, karşısına çıkan stresörler ile nasıl etkin bir şekil-
de mücadele ettiğini deneyimleri ışığında öğrenci-
lerle paylaştı. 

Etkinlikte Dr. Öğr. Üyesi Meryem Dilek Karakurt, 
madde bağımlılığına neden olan ‘Bir kereden bir şey 
olmaz’ yaklaşımına değinerek “Bağımlılık çoğu za-
man ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diye başlıyor. Ancak 
bunu bağımlılığın ilk adımı olarak nitelendirebiliriz. 
Bu yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor.” dedi.  

Alkol ve sigara bağımlılığının psikolojik çöküşe iten 
sebeplerini açıklayan Meryem Dilek Karakurt, uyuş-
turucu madde bağımlılığının sadece kişiyi değil, tüm 
aileyi sosyal çöküşe götürdüğünü belirtti.

Başlama, Başladıysan Bırak,
Bıraktıysan Başlama 

Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(OKTAM),  birçok akademisyenin merkezin güçle-
nen yapısında ve çalışma faaliyetlerinde yer alma-
sından dolayı çevrim içi (on-line) tanışma toplantı-
sı düzenledi. 

Tanışma toplantısında; kurulan proje ve çalışma 
gruplarının tanışması ve kaynaşması sağlandı. 
Çevrim içi buluşmada Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı (2022 – 2025) 

faaliyetleri paylaşıldı ve faaliyetlere ilişkin görüş 
alışverişinde bulunuldu. OKTAM Müdürü Prof. Dr. 
Hatice Kumcağız yaptığı değerlendirmede “Araş-
tıran, sorgulayan, çözümleyen, girişimci, etik de-
ğerlere önem veren ve sosyal sorumluluk sahibi 
bireyler yetiştirmeyi; nitelikli ve yenilikçi bilimsel 
araştırmalar yapmayı ve paydaşlara kaliteli hizmet 
sunarak toplum refahını artırmayı misyon edinmiş 
olan akademisyenlerle OKTAM giderek güçleni-
yor.” ifadelerini kullandı. 

Akademisyenler OKTAM’ın Güçlenen 
Yapısında Yer Alıyor
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OMÜ Erasmus Ofisi’nden Kitap Bağışı 
Seferberliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Erasmus Ofisi, Çarşam-
ba ilçesinde bulunan Kabaceviz Yenimahalle İlkoku-
lu ve Ortaokuluna kitap bağışında bulundu.

500 kitap öğrencilere ulaştırıldı

Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı 4. 
sınıf öğrencilerinin de “Topluma Hizmet Uygulama-
ları” dersi kapsamında katkı sunduğu kitap bağışı 
kampanyası sayesinde toplanan yaklaşık 500 kitap 
ve çeşitli hediyeler, köy okulundaki öğrencilerin is-
tifadesine sunuldu.

Etkinlikte ekibin ikinci durağı ise Gülören Osman 
Yeniay Yatılı Bölge Ortaokulu oldu. Burada da öğ-
rencilerle tanışma etkinliği düzenlenirken yatılı böl-
ge okulları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

“Avrupalı öğrencileri de sürece dâhil ediyoruz”

Faaliyeti düzenleyen Erasmus Kurum Koordinatörü 
Doç. Dr. İsmail Yaman sosyal sorumluluk bilinciyle 
hareket ettiklerini vurgulayarak “Üniversite olarak 
köy okullarındaki olanakların artırılması bağlamın-
da küçük ama önemli adımlar atıyoruz. Bu adımları 
atarken, Erasmus Programı kapsamında Üniversite-
mizde bulunan Avrupalı öğrencileri de sürece dâhil 
ederek hem sosyal hem de kültürlerarası çıktıları 
olan etkinlikleri tercih ediyoruz.” dedi.Kabaceviz 
Yenimahalle İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Hamdi 
Alış ile Gülören Osman Yeniay Yatılı Bölge Ortao-
kulu Müdürü Remzi Yıldırım, bağış ve alakalarından 
ötürü OMÜ ailesi ve Erasmus Ofisi’ne teşekkür etti. 
Faaliyet; bölgede bulunan Kabaceviz Şelaleleri’ni 
ziyaret ve doğa yürüyüşü ile sona erdi.

SosyalEtkinlikler    
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Erasmus Ofisinden Anlamlı Faaliyet
OMÜ Erasmus Ofisi, Samsun’un 19 Mayıs İlçesinde 
bulunan Kuşkayası İlkokulunda anlamlı bir sosyal 
sorumluluk faaliyeti gerçekleştirdi. 

Erasmus KA 103 ve KA 107 Projeleri kapsamında 
OMÜ’de eğitim alan Avrupalı öğrencilerin de katıldı-
ğı etkinlikte, anaokulu öğrencilerine yönelik, doğal 
kuş yemliği yapımı, çeşitli mesleklerin tanıtımı ve 
eğitsel oyunlardan oluşan bir dizi etkinlik gerçek-
leştirildi.  

“Herkesin kültürlerarası farkındalık düzeyine 
katkı sağlamayı amaçlıyoruz”

Etkinliği düzenleyen Erasmus Kurum Koordinatörü 
Doç. Dr. İsmail Yaman sosyal sorumluluk faaliyet-
lerinin önemine dikkat çekerek “Erasmus Programı 
kapsamında Üniversitemizde bulunan Avrupalı öğ-
rencileri yerel ve kültürel faaliyetlere dâhil ederek 
faaliyetlere katılan herkesin kültürlerarası farkın-
dalık düzeyine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. 

Kuşkayası İlkokulu Müdürü İsmail Çetin de OMÜ ai-
lesine ve Erasmus Ofisine, yapılan faaliyetten do-
layı teşekkür ederek Üniversite ile daha güçlü bir 
işbirliği oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Faali-
yet Nebiyan Yaylasında düzenlenen doğa yürüyüşü 
ve köy müzesi ziyareti ile son buldu.    



Hemşirelik Bölümü Öğrencileri Organ 
Bağışının Önemine Dikkat Çekti

Hemşire Adayları Huzurevi Çalışanlarına 
Hasta Bakım Eğitimi Verdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Hemşirelik Bölümü 4. Sınıf öğrencileri, Samsun 
İl Sağlık Müdürlüğü  Organ ve Doku Nakli  Bölge Ko-
ordinasyon Merkezinin işbirliğinde “Organ Bağışı 
Farkındalığına” yönelik etkinlik düzenledi.

Kurupelit Kampüsü Yaşam Merkezinde düzenle-
nen etkinlik kapsamında; organ bağışına yönelik 
bilgilendirme yapılarak organ bağışı yapmayı dü-
şünenler tarafından “organ ve doku bağış formu”  
dolduruldu. 

250 öğrenci organ bağışına yönelik bilgilendirildi

Stanta uğrayan öğrencilere organ bağışı ile ilgili 
bilgi verilirken, yeşil kurdele, organ bağışı ve sağlık 
konulu rozet, broşür ile organ bağışı yapmayı düşü-
nen öğrencilere organ ve doku bağış kartı dağıtıldı. 
Ayrıca stantta uğrayan öğrenciler, bez afiş üzerine 
boyalı eller ile hayat ağacı oluşturdu. Yoğun ilgi 
gösterilen stantta, yaklaşık 250 öğrenciye organ 
bağışına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf 
öğrencileri, “Halk Sağlığı Hemşireliği” dersi kapsa-
mında, huzurevi çalışanlarına yönelik, hizmet içi 
eğitim verdi. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. 
Birsen Altay ve Arş Gör. Nevra Karaca Bıçakçı’nın 
danışmalığında verilen eğitimde; bilinçli hastada 
rutin ağız bakımı, bilinci kapalı hastada özel ağız 
bakımı, saç bakımı, yatağa bağımlı hastada vücut 
banyosu, genital bakım, diyabetli hastalarda diya-
betik ayak bakımı ve basınç ülserleri bakımı konula-
rında kurum çalışanları bilgilendirildi. 

Bilgi ve becerilerini eğitim çalışmalarıyla sergileyen 
Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencileri, yaşlı birey-
lere ve hastalara bakım verilirken mahremiyetin ko-
runması gerektiğini de vurguladı. 

Eğitim programı, kurum yönetimi ve çalışanları ta-
rafından beğeni ile karşılanırken, çalışanlar ilerle-
yen günlerde farklı konularda yeni eğitimlerin dü-
zenlenmesi talebinde bulundu. 

SosyalEtkinlikler    
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OMÜ Tıp Fakültesinden Organ Nakli Çağrısı: 
“Her Bağış Yeni Bir Hayat”
Tıp Fakültesi Hastanesinde 3 – 9 Kasım Organ Bağışı 
Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Covid-19 
tedbirleri kapsamında organize edilen buluşmada 
organ bağışının önemine vurgu yapıldı.

Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Koordinatör-
lüğünün “Her Bağış Yeni Bir Hayat” mottosuyla Co-
vid-19 tedbirlerine riayet ederek düzenlediği orga-
nizasyona; Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. 
Dr. Fatih Özkan, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Tevfik Sünter, Samsun Organ ve Doku 
Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. 
Mehmet Kazak, Hastane müdürleri ile birim sorum-
luları katıldı.

Başhekim Prof. Dr. Özkan “OMÜ Tıp Fakültesi 
organ naklinde çok önemli konuma geldi”

Etkinlikte söz alan Tıp Fakültesi Hastanesi Başhe-
kimi Prof. Dr. Fatih Özkan Organ nakli konusunda 
gerek Bölge Koordinatörlüğümüz gerekse OMÜ Tıp 
Fakültesi Hastanesi olarak herkes elinden geleni 
yapıyor ve bu konuda çok önemli konuma gelindi. 
Ama hiç bir zaman bu yeterlidir diyemeyiz. Çünkü 
hâlihazırda 3 bin civarında insanın, yaşamlarını de-
vam ettirebilmesi için organ nakline ihtiyacı var. Tıp 
Fakültesi Hastanesi olarak böbrek nakillerinde 600 
rakamına ulaştık. Elbette pandemi, bu süreci yavaş-
lattı. Yine çok kısa süre olmasına rağmen karaciğer 
nakillerinde çok ciddi mesafeler kat ettik. Organ 
naklinin önemini halka anlatmamız gerekiyor. Bu 
işi yapan tüm sağlık ekibi, cerrah ve koordinatör ar-
kadaşlarımız ile çalışanlarımızın hepsine, verdikleri 
emekler için teşekkür ediyorum.” dedi.

Etkinlikte tüm katılımcılar, günün anısına özel ola-
rak hazırlanan panoya renkli boyalarla el izlerini 
bıraktı. 
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Türk Kızılayı’nın İş Birliğinde Bebeklere ve 
Çocuk Hastalara Büyük Destek
Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığıyla OMÜ ara-
sında, maddi sıkıntı çeken bebek sahibi ailelerin 
yanı sıra kanser, lösemi ve kronik hastalıklar nede-
niyle yatılı tedavi gören çocukların malzeme ihti-
yacını karşılamak ve onlara moral desteği sunmak 
amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Yürütücülüğünü Tıp Fakültesi Hastanesi Sosyal Hiz-
met Uzmanı Funda Darçın’ın yaptığı, Türk Kızılayı 
Samsun Şube Başkanlığının “Sevgi Bohçası Projesi” 
ile “Hoş Geldin Paketi Projesi” kapsamında hazırla-
nan protokol, Üniversite adına Rektör Prof. Dr. Ya-
vuz Ünal, Türk Kızılayı adına da Şube Başkanı Ahmet 
Ali Bulut tarafından hayırlı olması dileğiyle imzalandı.

Rektörlükte düzenlenen imza törenine; Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Fehmi Ya-
zıcı ve Prof. Dr. Cengiz Batuk, Genel Sekreter Prof. 
Dr. Hüseyin Gençcelep, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan ile OMÜ Tıp Fakülte-
si Hastanesi ve Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlı-
ğı çalışanları katıldı.

“Öğrencilerimizi sosyal yardımlaşma sürecine 
dâhil etmeliyiz”

Üniversite öğrencilerinin, staj, yarı zamanlı ya da 
gönüllük esasıyla sosyal yardımlaşma sürecine 
dâhil edilmesi gerektiğini ifade eden Rektör Prof. 
Dr. Yavuz Ünal “Sadece bu protokol kapsamında 
değil genel itibariyle öğrencilerimizin sosyal yar-
dım projelerine destek sunmasını amaçlıyoruz. 
Bunu öğrencilerimizin stajlarının bir parçası olarak 
ekleyerek yapabileceğimiz gibi öğrenci topluluk-
ları üzerinden de gerçekleştirebiliriz. İhtiyaç sahi-
bi olanların ihtiyaçlarının toplanması ve dağıtımı, 

öğrenciler tarafından koordine edilebilir. Bu durum 
öğrencilerimizde bir farkındalık oluşturacaktır. Hem 
Kızılay çalışmaları konusunda hem de yardım etme 
ve sosyal sorumluluk üstlenme konusunda bilinçle-
necekler.” dedi.

“Türk Kızılayı muhtaçlara yardım bağışlarken 
Üniversite bilim bağışlıyor”

Türk Kızılayının muhtaçlara yardım bağışlarken, 
Üniversitenin de topluma bilim bağışladığına işaret 
eden Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali 
Bulut da “Dolayısıyla bu iki kurumun protokol im-
zalaması son derece doğal. Pandemi nedeniyle bir 
süredir faal olmayan Üniversite içerisindeki butiği-
mizi tekrar faaliyete geçirmek için burada toplanan 
malzemelerin dağıtımı noktasında da Üniversiteyle 
iş birliği yapmak istiyoruz. Bunun yanında Tıp Fakül-
tesinde yatan kimsesiz ya da muhtaç hastalara da 
hazırladığımız sevgi bohçalarıyla yardım edeceğiz. 
Bu konuda bize destek sunacak Rektörlüğe şimdi-
den teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

SosyalEtkinlikler    
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Kızılay Haftası Kutlandı 

Sevgi Bohçası ile ihtiyaç sahibi ailelere yeni 
doğan bebekleri için malzeme desteği verilecek

Türk Kızılayı Projesi kapsamında Tıp Fakültesi Has-
tanesinde dünyaya gelen veya Yenidoğan Yoğun 
Bakım Servisinde tedavi gören ve ilgili hastanenin 
Sosyal Hizmet Birimi tarafından ihtiyaç sahibi oldu-
ğu belirlenen 0-3 aylık bebeklerin ve annelerinin, 
öncelikli olarak hijyen, giyim eşyası ve temel bebek 
bakım ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca aileler, yeni 
doğan bebeklerinin uygun koşullarda bakılabilmesi 
için bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinden 
de faydalanabilecek.

Hoş Geldin Paketi ile Tıp Fakültesi Hastanesinde 
tedavi gören çocuklara malzeme ve moral 
desteği verilecek

Hoş Geldin Paketi Projesi kapsamında da Tıp Fakül-
tesi Hastanesinde tedavi olmak için ilk kez yatışı 
yapılan 0 ile 17 yaş arasındaki lösemi, kanser veya 
kronik hastalık tanısı almış çocuklara, hastanede 
geçen uzun tedavi sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri 
malzemelerden oluşan hediye paketleri sunulacak.  
“Hoş Geldin” ziyaretiyle de hastaların moral ve mo-

tivasyonunu arttırmayı amaçlayan proje ile hasta-
ların hastaneye uyum ve tedavi süreçlerini kolay-
laştırmak için psikososyal destek sunulacak. İhtiyaç 
sahibi ailelerin, sosyal yardım hizmetler rehberli-
ğinde bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinden 
faydalanmasının sağlanacağı projeyle, ziyaretlerde 
ilgi alanları tespit edilen çocuk hastalar, tedavi gör-
dükleri süre içerisinde, Tıp Fakültesi Hastanesinin 
oyun odasında düzenlenen etkinliklere katılabilecek.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, 29 Ekim - 4 Kasım Kızı-
lay Haftası kutlamaları kapsamında Türk Kızılay Kan 
Bağış Aracı’na ziyarette bulunarak gönüllü öğrenci-
lerle buluştu.

Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte; Rektör 
Prof. Dr. Yavuz Ünal, Üniversitede okuyan öğren-
cileri etkinlikte görmekten mutlu olduğunu ifade 
ederek öğrencilerin farkındalık yaratacak etkinlik-
lerde yer almasının önemli bir iş olduğunu söyledi.

Türk Kızılay’ı ile gerçekleştirdiği iş birlikleriyle çalış-
ma alanlarını güçlendirme niyetinde olduklarını be-
lirten Rektör Ünal, “Bugün 153 yıllık Kızılay’ı toplum 
olarak çok iyi tanıyoruz ama bu bilinci geliştirmek 

ve farkındalık oluşturmak adına burada toplandık. 
Türkiye’nin bir markası olarak ortaya çıkmış ve bu 
zamana kadar çok ciddi işlere imza atmış bir ku-
ruluş olan Türk Kızılay’ı ile bundan sonraki birçok 
kampanyada birlikte çalışmayı hedefliyoruz.” dedi. 
Katılımcılar, daha sonra buradaki stantta Kızılay’ın 
faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Çarşamba’da Öğrenciler Kan Bağışında Bulundu

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Çarşamba 
Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) da 
kan bağışı alındı. 2 yıl aranın ardından yüz yüze 
eğitime geçen MYO’da gençler kan vermek için sı-
raya girdi. 
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OMÜ’nün Gönüllüleri Hastalara
Moral Verdi
OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde “5 Aralık Dünya 
Gönüllüler Günü” ve “Dünya Kadın Hakları Günü” 
vesilesiyle OMÜ Gönüllülük Topluluğu üyesi öğren-
cileri tarafından çeşitli etkinliklere imza atıldı.

OMÜ’nün gönüllü öğrencileri hastanede yatan ço-
cuk ve yetişkinlere yönelik düzenledikleri etkinlik-
lerle moral ve motivasyon kaynağı oldu. Etkinlikte; 
OMÜ’de eğitim gören gençler, hastalara sohbetle-
riyle refakat edip, servislerde müzik dinletisi yapar-
ken çocuklarsa masal anlatımı ve çeşitli hediyelerle 
mutlu oldu.

Düzenlenen etkinliklerde; Samsun Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mustafa Demir ve OMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yavuz Ünal da öğrencilerle birlikte hastaları yal-
nız bırakmadı. Rektör Ünal programa eşi Süheyla 
Ünal ile birlikte katıldı. Etkinlikte, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. 
Fatih Özkan ve hastane müdürleri de yer aldı.

Amaç; gönüllülük eğitimi ve kültürünü tüm 
kampüse yaymak

OMÜ’deki gönüllülük eğitimi ve kültürünü tüm kam-
püse yaymak hedefi doğrultusunda gerçekleşen et-
kinliklerde öğrenciler, kendileri için çıkartılan giriş 
kartlarıyla çeşitli servisleri ziyaret ederken, hasta-
larla yakından ilgilenip onlarla sohbet etti.

Öğrencilerle birlikte hareket eden Başkan Demir 
ve Rektör Ünal da servislerdeki hastalara geçmiş 
olsun dilekleri iletilerek kendilerine bir ihtiyaçla-
rı olup olmadığını sordu. Başkan Demir ve Rektör 
Ünal ayrıca, öğrencilerin eşliğinde hastanedeki 
sağlık çalışanları ve hasta yakını kadınlara karanfil 
verirken çocuklara da oyuncak ve kitap hediye etti.

Hastane servislerindeki ziyaretlere eşlik eden pal-
yaço ise balondan şekiller yaparak çocukların yü-
zünü güldürdü. Etkinliklere katılan gönüllülerden 
OMÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri hastane 
servisleri önünde verdikleri müzik dinletisiyle has-
talara moral verdi.

Etkinlikler kapsamında gönüllü öğrenci ve öğret-
menlerce oluşturulan masal sınıfında çocuklara 
masallar da anlatıldı. Yapılan tüm faaliyetleri göz-
lemleyen Başkan Demir ve Rektör Ünal, gönüllülere 
sorumluluk bilinci taşımalarından ötürü teşekkür etti.

“OMÜ’yü kentimizle bütünleşen bir üniversite 
hâline getirme noktasında önemli bir etkinlik”  

Etkinlikte söz alan Samsun Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Demir, bu tür faaliyetlere her za-
man destek olacaklarını belirterek “Öyle güzel bir 
etkinlik ki aslında insanların duygu dünyalarını ve 
akıl işleyişlerini tamamen bir sorumluluk duygu-

SosyalEtkinlikler    
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OMÜ’de Sağlık Gönüllüleri Ekibi Kuruldu

suyla kaplıyor. Özellikle gönüllü olan gençlerimi-
zin, üniversite öğrencilerimize çok katkısı olacak 
bugünü unutmayacaklarını düşünüyorum. İnsan-
lar yalnızca kendisi için yaşamazlar ve etkinliğin 
en önemli faydası da budur. Emeği geçen herkesi 
tebrik ediyorum. Bununla ilgili bizler ne katkı vere-
bileceksek her zaman yanınızdayız. OMÜ; 50 binin 
üzerinde öğrencisi, 3 bine yakın akademik persone-
li ve diğer çalışanlarıyla Türkiye’nin en güçlü ve en 
büyük üniversitelerinden biri. OMÜ’yü kentimizle 
bütünleşen bir üniversite hâline getirme noktasın-
da önemli bir etkinlikte bulunmaktan son derece 
mutlu olduk.” dedi.

“Vicdan ve değer eğitimi olarak nitelendirdiğimiz 
bu etkinliklere öğrencilerimizin doğrudan 
katılmasını istiyoruz”

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise sosyal sorumluluğun 
önemini vurgularken “Bugün hastanede gönüllü 
öğrencilerimizle birlikte farklı servislerde yatan 
hastaları ziyaret ettik. Öğrencilerimizin, vicdan eği-
timi diye isimlendirdiğimiz ve değer eğitimi olarak 
gördüğümüz bu türden eğitimlere doğrudan ka-
tılmalarını arzu ediyoruz. Bu nedenle söz konusu 
etkinlikleri, topluluklar üzerinden öğrencilerimizle 

birlikte yapmayı planlıyoruz. Küçük bir müzikal et-
kinliğimiz oldu ve bu da yine gönüllü öğrencileri-
miz tarafından yapıldı. Hastanede, özellikle kendi 
kendine beslenemeyen, eğitime ihtiyaç duyan ve 
sosyalleşmek isteyen hastalarımız, öğrencilerimi-
zin doğrudan ve gönüllülük esasıyla katıldığı bir 
etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikler, eğitimimizin 
bir parçası olarak planlandı ve bugün icra edildi. Yıl 
boyunca gönüllü öğrencilerimizin eşliğinde sosyal 
sorumluluk boyutundaki farklı faaliyetlerle toplu-
ma farklı hizmetlerde bulunmaya devam edeceğiz.” 
diye konuştu. Program sonunda Rektör Ünal, emeği 
geçenlere teşekkür belgesi takdim etti.

OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 
“Sağlık Gönüllüleri” ekibi oluşturuldu. Kurulan ekip; 
sağlık hizmetinin yanı sıra, kurumsal olarak toplum-
sal duyarlılığı ve dayanışmayı göstermek, topluma 
yarar sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek sosyal 
sorumluluk projelerinde gönüllü görev alacak.

Konuyla ilgili amaç ve hedeflerini anlatan Tıp Fa-
kültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan 
“Toplumdaki diğer organizasyonlar gibi sağlık sek-
törü ve kurumları da sağlık hizmetlerinin haricinde 
sosyal faaliyetlerde bulunmalı ve toplumsal sorum-
luluk almalıdır. Her zaman ‘İnsan ve Yaşam’ diyerek 

çıktığımız bu yolda öncelikle her yıl sunduğumuz 
hizmetin ve niteliğin kalitesini artırmalıyız. Hizmet 
verdiğimiz hastalarımıza ve toplumumuza yalnızca 
sağlık hizmeti sunmakla kalmayıp, güler yüzü ve 
yardımseverliği bir ilke hâline getirmeliyiz. Sağlık 
çalışanlarımızın gönüllülüğü sayesinde toplumsal 
konularda sosyal sorumluluk projeleriyle de var ol-
mak istiyoruz.” dedi.

Başhekim Özkan ayrıca, gönüllü çalışma arkadaşla-
rına da özveri ve duyarlılıkları için teşekkür ederek 
başarılar diledi.
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Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 
Öğrencileri Tanışma Pikniğindeler
Geçen sene uzaktan eğitim nedeniyle yüz yüze gö-
rüşemeyen Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, Sam-
sun Çakırlar Korusu’nda tanışma pikniği düzenledi.  
Yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı etkinliğe; Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Şener Şentürk, Eğitim Bilimle-

ri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Kumcağız, Eğitim 
Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Bayram 
Özer, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Yaşar Barut, Rehberlik ve Psikolo-
jik Danışmanlık Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. 
Nursel Topkaya, öğrencilerin Akademik Danışmanı 
Arş. Gör. Furkan Kirazcı ve Eğitim Bilimleri Bölümün-
den Araştırma Görevlileri Mustafa Bayraktar, Zey-
nep Öznur Ergin ile İrem Nur Gürsoy katıldı. Düzen-
lenen tanışma pikniği ile ilgili olarak Eğitim Bilimleri 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Kumcağız “Ülkemizin 
farklı şehirlerinden Üniversitemize gelen öğrencile-
rimiz, kendilerini farklı bir akademik çevre ve farklı 
bir sosyal ortam içinde bulmaktadırlar. Bu etkinlikle 
öğrencilerimizin tanışmaları, kaynaşmaları ve için-
de bulundukları ortamda uyum içinde varlık gös-
termeleri amaçlandı. Sosyal etkinlikler öğrencilerin 
bireysel ve sosyal gelişimine katkıda bulunurken 
aynı zamanda içinde bulundukları sosyal çevreye 
adaptasyonu da sağlıyor. Öğrencilerimiz ile bu et-
kinliklere devam edeceğiz.” dedi.

İletişim Fakültesinde Vize Öncesi
Hamsi Şenliği
OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’nde 
Hamsi Şenliği düzenlendi. Vize sınavları öncesi öğ-
rencilere motivasyon olması amacıyla düzenlenen 
şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Çarşamba Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 
Şenliğe Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldı-
rım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çar-
şamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, dekan yar-
dımcıları, protokol heyeti ve akademisyenlerin yanı 
sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

“Şenlik sınav öncesi motivasyon sağladı”

Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiklerini dile geti-
ren Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ikinci sınıf öğ-
rencisi Sıla Atay, “Pandemi sonrası kampüs hayatına 
adaptasyon sağlamamız zor olduğu için stres yaşı-
yorduk. Sınav öncesi böyle bir şenlik olması bana ve 
arkadaşlarıma iyi geldi” dedi. 

Gazetecilik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Yunus 
Soğukpınar ise “Pandemi nedeniyle okula yeni ge-
len hiç kimseyi tanımıyorduk. Bu tarz etkinlikler 
öğrencilerin iletişim kurmasını kolaylaştırıyor. İler-
leyen zamanlarda böyle etkinliklerin daha sık tek-
rarlanmasını umuyoruz.” şeklinde konuştu.

SosyalEtkinlikler    
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Lösemili Çocuklar Haftasında Bir Dizi 
Etkinlik Düzenlendi
Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle 2-8 Kasım haf-
tasında Tıp Fakültesi Hastanesinde bir dizi etkinlikle 
düzenlendi.

Etkinliğe;   Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Rek-
tör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Cengiz Çokluk, Tıp Fakültesi Hastanesi Başheki-
mi Prof. Dr. Fatih Özkan, Türk Kızılay Samsun Şube 
Başkanı Ahmet Ali Bulut, LÖSEV Samsun İl Yöneticisi 
Ayça Kalelioğlu, akademisyenler ve öğrenciler ka-
tıldı. Sevgi iyileştirir sloganıyla Tıp Fakültesi Hasta-
nesi Sosyal Hizmet Birimi ve Sağlık Gönüllüleri Ekibi 
tarafından düzenlen etkinliklerde; Hematoloji ve 
Onkoloji Servisinde tedavi olan çocukların yaptığı 
resimler sergilendi, ayrıca lösemili çocuklar yararı-
na Türk Kızılayı işbirliğiyle kermes düzenlendi.

Daha sonra Vali Dağlı ve Rektör Ünal, Hematoloji ve 
Onkoloji Servisleri’nde tedavi olan çocukları ziyaret 
ederek çocuklara hediye verdi.

LÖSEV’den Rektör Ünal’a Ziyaret

Tıp Fakültesi Hastanesindeki program sonrasında 
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Samsun İl Yöne-
ticisi Ayça Kalelioğlu, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı 
ziyaret etti. Ziyarete, LÖSEV Halkla İlişkiler Uzmanı 
Özlem Vural da eşlik etti.

Rektörlük makamında konuklarını ağırlayan Rektör 
Ünal, sosyal sorumluluk projelerini önemsedikleri-
ni ve lösemili çocukların tedavisinde ve seslerinin 
duyurulmasında Üniversitenin gelecek süreçte de 
bütün imkânlarını kullanacaklarını söyledi.
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“Organ Bağışına Evet” Diyerek Hastalara 
Umut Olun

Organ Bağışı Haftası kapsamında Samsun İl Sağlık 
Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü 
ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölü-
mü, on binlerce hastanın umudu olan organ bağışı 
ve nakline dikkat çekti. Samsun İl Sağlık Müdürlü-
ğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mehmet 
Kazak’ın konuşmacı “Organ Bağışına Evet” konulu 
konferansa; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Murat Terzi, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. 
Dr. Tevfik Sunter, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Fatih Özkan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan, akade-
misyenler, öğrenciler ile organ nakli olmuş hasta ve 
hasta yakınları katıldı.

Programın açılışında söz alan Tıp Fakültesi Hasta-
nesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, organ bağışı-
nın önemine vurgu yaparak “Bugün sağlıklı olan bir 
birey, yarın organ nakli bekleme listesinde olabilir. 
Bu durum herkesin başına gelebilir. Organ bağışıy-
la nakil bekleyen insanların hayata tutunmalarına 
yardım etmeliyiz. Bundan ötürü hepimiz organ ba-
ğışı konusunda bilinçli ve duyarlı olmalıyız.” dedi.

Dr. Kazak “İnsanlar organlarını bağışlayarak 
birbirinin güvencesi olmalı”

Dr. Mehmet Kazak, “Organ Bağışına Evet” konulu 
sunumunda, yaşarken organ bağışçısı olmanın öne-
mine dikkat çekerek “İnsanlar organlarını bağışlaya-
rak birbirinin güvencesi olmalı. Sağlık Bakanlığı ile 
organ ve doku nakli çalışanları, gece gündüz deme-
den bu insanlara umut olmak için mücadele ediyor. 
18 yaşın üstündeki herkes, organ bağışçısı olabilir ve 
bağış bütün sağlık kurumlarına yapılabilir. Mümkün 
olduğunca bağış sayısının artmasını sağlayarak bu 
mekanizmayı daha da geliştirmeliyiz.” dedi.

Konferansta konuşan organ nakli olmuş hasta ve 
yakınları da katılımcılara organ bağışının kendileri-
ne yeni bir hayat verdiğini, yaşamın değerini daha 
iyi anlamalarını sağladığını anlatarak mutluluklarını 
paylaştılar. Kendilerinin de organ bağışçısı olduğu-
nu söyleyen hastalar, herkese organ bağışçısı olma 
çağrısı yaptı. Konferans, Sosyal Hizmet Bölümü Dr. 
Öğr. Üyesi Aynur Arslan ve öğrencilerden oluşan bir 
grubun organ bağışı standında bağış alma faaliyet-
leri ile sona erdi.
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Vali Dağlı ile Rektör Ünal, Çocukların Tiyatro 
Heyecanına Ortak Oldu
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Rektör Prof. 
Dr. Yavuz Ünal, OMÜ Tiyatro Topluluğunca sergile-
nen oyunu çocuklarla birlikte izledi. Vali Dağlı ve 
Rektör Ünal, OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü OMÜ 
Sahnesi’nde sahnelenen “Şatoda Sihirli Macera” 
isimli çocuk tiyatrosunun gösteriminde Samsun Aile 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluş-
larda kalan çocuklarla buluştu. Tiyatro gösterimine 
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı da 
katıldı.

OMÜ Tiyatro Topluluğunun sosyal sorumluluk 
faaliyeti

Tiyatro öncesi, OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü OMÜ 
Sahnesi önünde çocukların oyununa eşlik eden Vali 
Dağlı ve Rektör Ünal, Samsun’un tüm ilçelerinde il-
kokul çağındaki çocukları tiyatro ile buluşturan ve 
çocuklara tiyatro sevgisi kazandırmayı hedefleyen 
OMÜ Tiyatro Topluluğu üyelerini sosyal sorumluluk 
çerçevesinde yürüttükleri değerli faaliyetleri dola-
yısıyla tebrik ederek, özellikle sahneledikleri oyun-

la çocukların güzel ve keyifli bir gün geçirmelerini 
sağladıkları için de teşekkürlerini iletti.

Rektör Ünal “Çocuklarımızla bugün birlikte 
neşelendik, birlikte eğlendik ve birlikte 
öğrendik”

Rektör Ünal, tiyatroların çocukların kişisel gelişimi 
ve eğitimlerinde önemli bir işleve sahip olduğunu 
belirterek çocukları farklı dünyalara götüren oyun-
ların, onların kaliteli vakit geçirmelerine fırsat ver-
diğini dile getirdi. Çocukların sahnede oyun izleme 
deneyimlerinin toplumsal davranışlarına yansıdı-
ğına dikkat çeken Rektör Ünal “Çocuklarımızla bu-
gün birlikte neşelendik, birlikte eğlendik ve birlikte 
öğrendik. Bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz. 
Güzel bir akşam geçirmemize vesile olan Tiyatro 
Topluluğu üyelerimize gönülden teşekkürlerimi su-
nuyorum.” dedi.  Çocuklarla yakından ilgilenip soh-
bet eden Vali Dağlı ve Rektör Ünal, etkinliğin so-
nunda çocuklara oyuncak hediye ederek, patlamış 
mısır ve limonata ikram etti.
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Rektör Ünal İlahiyat Fakültesinde 
Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, katıldığı İlahiyat Fakül-
tesinin oryantasyon etkinliğinde, OMÜ Arapça Dil 
Merkezinin (ADİM) İlahiyat Hazırlık Programında 
eğitim gören İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle bir 
araya geldi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen 
etkinliğe; İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman 
Şahin, 22. dönem Samsun milletvekili Musa Uzun-
kaya, ADİM Müdürü Hasan Selim Kıroğlu, dekan yar-
dımcıları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci ka-
tıldı. Oryantasyon etkinliğinde Rektör Prof. Dr. Yavuz 
Ünal, İlahiyat Fakültesindeki lisans eğitimlerine baş-
lamadan önce, Arapça öğrenmek amacıyla ADİM’in 
İlahiyat Hazırlık Programına devam eden öğrencilere 
hitap ederek onların sorularını cevapladı.

“İlahiyat Fakültesini ve sizleri geleceğimizin, 
kültürümüzün, medeniyetimizin teminatı olarak 
görüyoruz”

İlahiyat Fakültesinde öğrenci olmanın özel bir anla-
mı olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal 
da “Hem dünya hem de ahiret için aynı sistemin 
içinde çaba harcama ve bu çabanın karşılığını alma 
imkânına sahipsiniz. Bunun için İlahiyat Fakültesi 
tahsili başlı başına bir değerdir ve sizler de çok de-
ğerlisiniz. Çünkü Fakülteyi ve sizleri geleceğimizin, 
kültürümüzün, medeniyetimizin teminatı olarak gö-
rüyoruz. Benim de lisans eğitiminden profesörlüğe 
kadar tüm sürecim bu Fakültede geçti ve kendimi bu 
Üniversitenin çocuğu olarak tanımlarım.” ifadelerini 
kullandı.

“Hazırlık sınıfını geçen İlahiyat Fakültesi 
öğrencisi, Arapçayı iyi bir şekilde bilmek 
zorunda”

OMÜ’nün başlattığı eğitimde revizyon çalışmasıy-
la, 2022’nin Eylül ayında yeni bir Üniversite tanım-
lamak üzere bir yola girdiklerini ifade eden Rektör 
Ünal şöyle devam etti “Revizyonla beraber gelecek 
sistemde, hazırlık sınıfını geçen İlahiyat Fakültesi 
öğrencisi, Arapçayı iyi bir şekilde bilmek zorunda. 
Lisans eğitiminizde Arapça bilmediğiniz için bir to-
lerans gösterilmeyecek. Bu nedenle hazırlık döne-
minde Arapçayı öğrenmeniz lazım. Elinizde aldığı-
nız bir metni okuyup anlayacak ve yorumlayacak 
düzeyde Arapçayı bilmelisiniz.”

“Eğitiminizle ilgili hiçbir talebi geri çevirmeyiz”

Dünya genelinde Müslümanlığın sorunlarından bi-
rinin âlim yetersizliği olduğuna işaret eden Rektör 
Ünal İlahiyat Fakültesi öğrencilerine kendilerini ge-
liştirmeleri tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi 
“İlahiyat mezunu, İslam’ın temel eserlerinden en az 
birini okuyan, anlayan ve yorumlayan kişi olmalı. Di-
nin kurucu metinlerini anlama yeteneğini geliştire-
mezseniz, kendinizin ortaya koyduğu bir din profili 
ortaya çıkar. Bu nedenle mezun yeterliliği kriterle-
rimiz; İslam’ın klasik kaynaklarını okuyup değerlen-
direbilmeniz ve İslam literatürüne hâkim olmanız. 
Kısacası bu vasıflara sahip olarak mezun olmanızı 
istiyoruz. Üniversite hayatınızı bir kamp olarak dü-
şünerek en iyi olma iddiasıyla kendinizi yetiştirin. 
Kültürel etkinlikleri de eğitimin bir parçası olarak 

SosyalEtkinlikler    
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düşünerek eğlenerek öğrenebilirsiniz. Net olarak 
söyleyebilirim ki eğitiminizle ilgili hiçbir talebi geri 
çevirmeyiz. ”

“Proje üretmenizi ve toplumsal sorumluluk 
projelerinde de gönüllü olarak yer almanızı 
bekliyoruz”

Bilimsel Araştırma Projelerinden (BAP) lisans öğren-
cileri için de kaynak ayırdıklarını hatırlatan Rektör 
Prof. Dr. Yavuz Ünal, İlahiyat Fakültesi öğrencilerin-
den proje hazırlamaları talebinde bulunarak “Bu-
lunduğunuz ekosistemi anlamınız, değerlendirme-
niz ve iyileştirmeniz adına bir takım teşebbüslerde 
bulunmanızı istiyoruz. Böylece devletimize, millete, 
ümmete çok ciddi bir katkı sağlamış olursunuz. Dü-
şünce üretme, bunu projeye dönüştürme ve yönet-
me sürecinde sizi ekonomik olarak destekleyeceğiz 
ve rehberlik edeceğiz. Bunun yanında yaşadığınız 
topluma olan borcunuzu ödemek için toplumsal 
sorumluluk projelerinde de gönüllü olarak yer al-
manızı bekliyoruz. İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin,   
Kampüs içerisinde görünür olmasını istiyoruz. İn-
sanlara yapılan yardımda, kederlerinin ve sevinç-
lerinin paylaşılmasında onların yanında olmanız, 
toplumun ana aktörlerinden olmanız açısından çok 
önemli. Böylece Müslümanlığı en iyi şekilde temsil 
etmiş olursunuz.” şeklinde konuştu. Öğrencilere hi-
tabının ardından Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, katı-
lımcılardan gelen soruları yanıtlayarak öğrencilerle 
sohbet etti.

Havza MYO Bin 111 Fidanla Geleceğe
Nefes Veriyor
Havza Meslek Yüksekokulu (MYO), “11 Kasım Millî 
Ağaçlandırma Günü” dâhilinde bin 111 fidanı doğa-
ya emanet etti. Tarım ve Orman Bakanlığının, “Daha 
yeşil bir Türkiye için, 84 milyon için 3’er fidan, top-
lam 252 milyon fidan dikerek dünyaya nefes oluyo-
ruz” sloganıyla organize ettiği kampanyaya, Havza 
MYO da bin 111 fidan dikimiyle katkı sundu. 

Havza Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen 
fidan dikim etkinliğine; Havza Kaymakamı Cengiz 
Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe 
Emniyet Müdürü Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Ko-
mutanı Özkan Parlak, İlçe Millî Eğitim Müdürü Uğur 
Sağlam, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cafer Uzun, Ta-
rım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Sağlam, AK Parti 
İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP İlçe Başkanı Ferhat 
Gültekin, Havza MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan 
Tural, Havza’da bulunan kamu kurumlarının müdür-
leri ve amirleri, Havza Orman İşletme Müdürlüğü 
personeli, OMÜ Çevre Düzenleme Şube Müdürlüğü 

çalışanları, Havza MYO öğrencileri ve çalışanları 
katıldı. Türkiye’de 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü 
vesilesiyle Türkiye’nin bütün kentlerinde yaklaşık 
252 milyon fidan dikildi. Samsun’da da farklı ilçe ve 
noktalarda yapılan etkinliklerle kampanyaya des-
tek verildi. 



“Eskinin Anormallikleri, Şimdinin Normalleri” 
Bu Sergide
Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü öğre-
tim üyesi Doç. Dr. Engin Güney tarafından yapılan ve 
“eskinin anormallikleri, şimdinin normalleri”ni anla-
tan 55 resim sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 

Resim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Engin Güney’in 
düzenlediği “Norm” isimli 7. kişisel resim sergisi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi’nde açıldı. Sergiden elde edi-
len gelir, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlar için kul-
lanılacak.

Açılış programında konuşan Güney “Eskinin anor-
mallikleri, şimdinin normalleri olmuştur. Sanatsal 
çalışmalarım; derinden hissettiğim, rahatsız oldu-
ğum bu durumların tetiklediği yorumlarla biçimlen-
miştir.” dedi.

Doç. Dr. Güney “Yeni teknolojiler birçok 
paradoksu da içinde barındırıyor”

Sergi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Engin Güney 
“Yeni teknolojilerin faydaları yadsınmamakla bir-
likte, yanlış ve uzun süreli kullanıldığında özgür ol-
duğumuzu, sosyalleştiğimizi düşünürken bunların, 
hapsolduğumuzu ve yalnızlaştığımızı göremediği-
miz birçok paradoksu içinde barındırdığı söylene-
bilir. Dijital teknolojilere duyulan anormal güven ve 

bağımlılığımız, postdijital çağda normalleştirilmiş 
bir seyirdir. Norm hâlini alan tavır-davranış-algı 
birlikteliği beni rahatsız etmektedir. Günümüzde 
‘emanete riayet etme, güvenme, güveni suisti-
mal etmeme, hilim (sakinlik ve serinkanlılık) sahibi 
olma, sözünde durma, şükretme, çıkar gözetmeme, 
ahde vefa, şefkatli olma, adaletli davranma, vicdan-
lı olma, paylaşma’ gibi toplum içinde yaşanabilir bir 
hayatın temelini teşkil eden ve insanı insan yapan 
değerlerin geçmişe kıyasla giderek azaldığı, yok 
olduğu ve anlam değiştirdiği söylenebilir.” diye 
konuştu.

Etkinlikler    Kültür-Sanat
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OMÜ’lü Tiyatrocular Kırsalda

2021 Yılında OMÜ’de En Çok Okunan
Kitaplar Açıklandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Topluluğu 
(OMÜTİT), 33. yılını sahnede kutlamaya hazırlanırken 
çocukları tiyatro ile buluşturmaya da devam ediyor.

OMÜTİT Çocuk Oyunları Ekibi, Samsun’un ilçelerine 
adeta çıkarma yaparak, ilkokul çağındaki çocukları 
tiyatro ile buluşturuyor. Samsun’da gerçekleştir-
dikleri kapsamlı etkinlikler ile özellikle yeni neslin 
tiyatro sevgisiyle büyümesini hedefleyen Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Tiyatro Topluluğu, kuruluşunun 
33. yılında özellikle kırsal mahalle okullarına yöne-
lik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Samsun’un ilçelerine giderek, buralarda bulunan 
başta kırsal mahalle okulları olmak üzere, öğren-
cilerle buluşan OMÜTİT’li gençler, Salıpazarı’nda 
Muslubey İlkokulu, Avut İlkokulu, Yaycılar Şehit Ah-
met Sarı İlkokulu’nda sonra da, Gökçeli 15 Temmuz 

Şehitler Meydanı’nda festival tadında tiyatro oyun-
ları sahneledi. Yüzlerce çocukla buluşan OMÜ’lü ti-
yatrocu gençler, gördükleri ilgi karşısında memnun 
olduklarını belirtirken, oyunları izleyen çocuklar da 
keyifli vakit geçirdi.

Topluluk olarak, çocukların tiyatro sevgisiyle yetiş-
mesini son derece önemsediklerini söyleyen OMÜ-
TİT Başkanı Fevzi Koç, “33 yıllık köklü bir tarihe sa-
hip olan topluluğumuz, Türkiye’nin aralıksız en uzun 
tiyatro festivali olma unvanını taşıyan ‘OMÜTİT 
Ulusal Tiyatro Festivali’ni bu yıl 26. kez gerçekleş-
tirmeye hazırlanıyor. Bizim önceliğimiz, yeni neslin 
tiyatro sevgisiyle yetişmesi. Bu anlamda gerçekleş-
tirdiğimiz etkinliklerle, daha çok çocuğa ulaşmayı 
hedefliyoruz. Özellikle köy okullarında eğitim ha-
yatlarını sürdüren çocukların, tiyatro ile tanışması 
bizim için son derece önemli” dedi.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 
2021 yılında, edebiyat alanında en çok tercih edile-
rek ödünç alınan kitapları açıkladı.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının 
kullandığı LİBRA Otomasyon Sisteminden alınan is-
tatistiki verilere göre, akademik ve idari çalışanlar-
la öğrencilerin Merkez Kütüphanesi ve birimlere ait 
kütüphanelerden en çok talep ettiği edebi eserler 
belirlendi.

Verilere göre OMÜ kütüphane kullanıcıları 2021 yı-
lında en çok, sırasıyla William Golding’ın “Sinekle-
rin Tanrısı”, Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar”, Jose 
Saramago’nun “Körlük”, Orhan Pamuk’un “Veba 
Geceleri”, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Saatleri Ayar-
lama Enstitüsü”, Sebahattin Ali’nin “İçimizdeki Şey-

tan”, Dan Brown’un “Melekler ve Şeytanlar”, Albert 
Camus’un “Düşüş”, Ömer Zülfi Livaneli’nin “Sere-
nad” ve George Orwell’ın “1984” adlı edebi eserlerini 
okudu.



OMÜ; Türk Dünyasından Âşıkları Ağırladı
Türk devletlerinin bağımsızlıklarını kazanmasının 
30. yılı vesilesiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk-
çe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-
TÜRKÇE) tarafından “Türk Dünyası Sazları Buluşu-
yor” adlı etkinlikte Türk dünyasından halk ozanları 
bir araya gelerek hünerlerini sergiledi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapı-
lan etkinlikte davetli âşıklar Erzurum’dan Serdar 
Alyakut ve Temel Turabi, Kars’tan Mustafa Aydın, 
Denizli’den Ozan Nihat Sönmez, Kerkük’ten Ahmet 
Rıza Mihmani, Kırgızistan’dan Gulira Kasımkulo-
va ve Kazakistan’dan Bekaris Nuriman Türk kültür 
ve medeniyetinin ayırt edici özelliklerinden olan 
âşıklık geleneğinden örnekler icra ettiler. Azerbay-
canlı âşık Can Gariban ise rahatsızlığından ötürü 
buluşmaya katılamadı.

Yoğun bir ilginin olduğu etkinliğe; Rektör Prof. Dr. 
Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Ba-
tuk, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin 
Gençcelep, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman 
Şahin, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Said Kurşunoğlu, akademisyenler, Samsun-
lu vatandaşlar ile Türk ve yabancı öğrenciler katıldı.

“Âşıklar, bu milletin çimentosu ve kültürel 
belleğidir”

Programın açılış konuşmasını yapan OMÜ-TÜRKÇE 
Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman “Âşıklar, bu milletin 
çimentosu ve kültürel belleğidir. Gelenek ise yüz-
lerce yıldır, destan devrinden günümüze kadar ke-
sintisiz olarak sürüp gitmektedir. Âşıklık geleneği, 
binlerce yıldır ayakta kalmışsa bu, sahip olduğu 
değerler sayesindedir. Halk dilinin kullanılması, ir-
ticalen (doğaçlama) şiirlere yer verilmesi, icrada di-
yalog ve sazın söze koşulması gibi türlü unsurlarla 
değişmeden sürmüş ve gelenek hâlini almıştır. Bu 
fırsatı verdikleri için Sayın Rektörümüze çok teşek-
kür ediyorum.” sözlerine yer verdi.

Rektör Ünal “Bizler eğitiminize destek olacak 
taleplerinizi hiçbir zaman geri çevirmeyeceğiz.”

Sonrasında öğrencilere hitap eden Rektör Prof. Dr. 
Yavuz Ünal ise bu etkinliklerin artarak ve çeşitle-
nerek devam etmesini temenni ederek “Birbirimizi 
tanıma, birbirimizin derdini anlama ve tasasını pay-
laşma, sevincini paylaşma noktasında iletişim ka-
nallarını güçlendirecek bu tip etkinliklere gerçekten 
ihtiyacımız var. Düzenlediğimiz bu etkinliği, sadece 
akademik bir etkinlik olarak görmeyin; aslında eğiti-
min doğal bir parçası ve güçlü bir enstrümanı olarak 
görün. Bizler eğitiminize destek olacak taleplerinizi 
hiçbir zaman geri çevirmeyeceğiz.” diye konuştu.

Rektör Ünal, uzun zaman boyunca Rus kültürüne 
maruz kalan Türk Cumhuriyetleri’nin özünü ve kim-
liğini bulmasında türküler, ezgiler, hikâyeler, anlatı-
lar, destanlar, masallar vb. kültürel ögelerin önemli 
bir yer tuttuğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından sahneye davet edilen ozan-
lardan Temel Turabi, Mustafa Aydın ve Ozan Nihat 
Sönmez, ‘hoşlama’ ile etkinliğe başlarken akabinde 
‘lebdeğmez’ örneğini icra etti. Yaptıkları atışmalarla 
bu kadim geleneği gözler önüne seren âşıklar, salon-
daki katılımcılara eğlenceli ve keyifli anlar yaşattı.

İzlemek için 
karekodu 

telefonunuza 
okutunuz
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Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu 2021 Cevdet Kudret 
Edebiyat Ödülü’nün Sahibi Oldu
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıy-
la Almanya’nın Köln Üniversitesinde akademisyen 
olarak görevlendirilen Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Atiye Gülfer 
Gündoğdu, “Yazının Önünde” adlı kitabıyla incele-
me-araştırma dalında “2021 Cevdet Kudret Edebiyat 
Ödülü”ne layık görüldü.

Cevdet Kudret Ailesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi ve TÜYAP işbirliği ile düzenlenen Cev-
det Kudret Edebiyat Ödülleri bu yıl, deneme-eleştiri 
ve inceleme-araştırma dallarında verildi. Armağan 
Ekici, Besim Dellaloğlu, Hatice Aynur, Sevengül Sön-
mez ve Tuncay Birkan’dan oluşan seçici kurul, ödüle 
katılan eserler içinde Dr. Atiye Gülfer Gündoğdu’nun 
Yazının Önünde kitabını inceleme-araştırma dalın-
da, Eray Çaylı’nın İklim Estetiği kitabını da deneme-
eleştiri dalında ödüle değer buldu.

Dr. Öğr. Üyesi Atiye Gülfer Gündoğdu’nun Yazının 
Önünde kitabının; Osmanlı edebiyatında modern 
okur figürünün doğuşunda Ahmet Mithat Efendi 
romanlarının oynadığı can alıcı rolü, hermenötik 
düşünce geleneği ve alımlama kuramından yola çı-

karak incelerken sadece verili teoriyi yerel vakaya 
uygulamakla kalmayıp teori alanının kendisine de 
katkıda bulunabildiği ve tezini okurun ilgisini sürekli 
canlı tutabilmeyi başaran bir anlatı kurarak tartıştı-
ğı için ödüle layık görüldüğü açıklandı.

Sarıkamış şehitlerini andı

Performansını sergileyen bir diğer âşık Serdar Alya-
kut, “Ben Erzurum’un Soğanlı Dağları’ndan, bildiği-
niz üzere o 90 bin şehidin yattığı yerden geliyorum. 
Tarihin şöyle bir cilvesi vardır. Oradaki şehitlerin 
yüzde 90’ı Samsunlu, Ordulu, Rizeli, Giresunlu yani 
bu yörenin çocukları. Onlar, bizim dağlarda bize 
emanet. Bugün ben de size mihman olmaya geldim.” 
derken, okuduğu şiirle Sarıkamış Harekâtı’nda şehit 
olan askerleri yâd etti. “Türkistan’dan, Altay’dan ge-
liyorum, Anadolu’yu selamlıyorum” diyen Bekaris 
Nuriman ise Kazakça bir halk türküsünü seslendirdi.  

“İşte gidiyorum zülf-i siyahım”

Telafer’den selam getirdiğini belirten Ahmet Rıza 
Mihmani ise icra ettiği bir Kerkük türküsü ile katı-
lımcılara hitap etti. Telafer’in ezgilerinden örnekler 
sunan Mihmani, Türk halk müziğinin usta ismi mer-
hum Mahzuni Şerif’in “İşte gidiyorum zülf-i siyahım” 
türküsüyle de yüreklere dokundu. 

Manas Destanı’ndan bir bölümü Kırgızca okuyarak 
solo performansını gösteren Kırgızistan’dan Gulira 
Kasımkulova da daha sonra ünlü ‘Sarı Gelin’ türkü-
sünü Kırgızca ve Türkçe olarak seslendirdi.



Bu Festival Tam Gençlere Göre
İletişim Fakültesi öğrencileri, Canik Belediyesinin da-
vetiyle ‘Tam Bana Göre Festivali’nin açılış programına 
katıldı. Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde organize 
edilen festivalde, öğrencilere Gazetecilik Bölümün-
den Öğr. Gör. Onur Şen eşlik etti. İletişim Fakültesi 
öğrencileri, festival alanına geçmeden önce kısa bir 
Ankara turu yaparak Anıtkabir’i ziyaret etti.

Gençlerin aradığı her şey

Tamamen gençlere özel olan ‘Tam Bana Göre 
Festivali’nde; konserlerden özel konferanslara, 
söyleşilerden imza etkinliklerine, atölyelerden ser-
gi ve deneyim alanlarına, sahaflardan yayıncı stant-
larına kadar öğrencilerin ilgisini çeken birbirinden 
renkli birçok fırsat, eğlence ve aktivite gerçekleş-
tirildi.

Samsun Milletvekili Karaaslan “Soğuk havasını 
sıcaklaştıran çok güzel bir festivale kapılarını 
açtı başkent Ankara”

İletişim Fakültesi öğrencilerinin festivalde gençle-
re yönelik neler amaçlandığı sorusuna cevap ve-
ren AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaas-
lan “Türkiye’nin dört bir yanından belediyelerimiz; 
gençlerle ilgili ürettikleri projeler ile gerçekleştir-

dikleri hedefleri ve çalışmaları paylaşmak üzere 
Yerel Yönetimler Başkanlığımız tarafından düzen-
lenen bu önemli organizasyonda Başkent Millet 
Bahçesi’nde bir araya geldi. Tabii bu organizasyonu 
daha da güzel yapan Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 
teşrifleriydi. Gençlerle oturup sohbet ettiler, stant-
ları gezdiler ve tabii gençler de burayı coşkuyla dol-
durdular. Bence bu güzel festival, bu yönüyle ama-
cına ulaşmış oldu. Burası bir çekim merkezi hâline 
geldi ve burayı ziyaret edenler, hakikaten bu stant-
larla birlikte Türkiye’nin dört bir köşesini tanıma 
fırsatı elde etti. Aynı zamanda belediyelerimiz de 
gençlerle ilgili projelerini gençlere tanıtma fırsatı 
buldu.” şeklinde konuştu.

Sandıkçı “Gençlerimiz farklı dünyaları keşfedip 
farklı ufuklara yelken açacak”

Festivale katılacak gençlerin farklı kültürlere tanık-
lık ederek burada farklı deneyimler elde edecekle-
rini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandık-
çı ise “Festivale katılan gençlerimiz çok şanslılar. 
Çünkü farklı illerden gelecek olan gençler burada 
birbirleriyle etkileşim hâlinde olacaklar. Farklı dün-
yaları keşfetmiş olacaklar. Farklı ufuklara yelken 
açacaklar.” diye konuştu.

Etkinlikler    Öğrenci Topluluğu
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Yeni Öğrenciler Samsun’u Keşfediyor

OMÜ’nün yeni öğrencileri Samsun’un kültürel ve tu-
ristik yerlerini düzenlenen gezilerle tanıyor. “Kam-
püse Hoş Geldin Gezileri” kapsamında Samsun’un 
kültürel ve turistik mekânlarını tanıtan, öğrencilerin 
şehirle bütünleşmesini hedefleyen OMÜ Üniversi-
teli Akil Gençlik Öğrenci Topluluğu (ÜniAK); bu yılki 

ilk gezi dizisini Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu, Ve-
zirköprü Taşhan ve Ladik Ambar Köyü ile başlattı.  
Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterilen geziler 
Rektörlük, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan-
lığı, Ladik Belediye Başkanlığının desteğiyle ger-
çekleştirildi.

Fotoğrafçılık Topluluğu Üyeleri Tanışma 
Kahvaltısında Buluştu
Fotoğrafçılık Topluluğu, Çarşamba’da bulunan Göl 
Restoranda tanışma kahvaltısı düzenledi. Toplu-
luğun geleceği hakkında planlamalar ve düzenle-
melerin konuşulduğu tanışma kahvaltısına, başta 
Fotoğrafçılık Topluluğu Başkanı Şule Nur Yazar 
olmak üzere 9 kişilik yönetim kurulu üyeleri ile öğ-
renciler katıldı. 

“Alanında uzman fotoğrafçılarla düzenlenecek 
foto kampını hayata geçirmek istiyoruz”

Kahvaltıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fo-
toğrafçılık Topluluğu Başkanı Şule Nur Yazar, iler-

leyen zamanlarda düzenlenecek geziler ve projeler 
hakkında topluluk üyeleriyle fikir alışverişinde bu-
lunduklarını ifade etti. Yazar, “Önümüzdeki süreçte 
gelenekselleşmesini istediğimiz bazı projelerimiz 
var. Özellikle pandemi sürecinde Rektörümüz Sn. 
Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın da sözünü verdiği alanında 
uzman fotoğrafçılarla düzenlenecek foto kampı-
nı hayata geçirmek istiyoruz. Ayrıca üyelerimizle 
birlikte yıl içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığının destekleriyle çeşitli temalarda dü-
zenlenecek ödüllü fotoğraf yarışmalarının konsept-
leri hakkında değerlendirmelerde de bulunduk” 
diye konuştu. 



FETÖ: Amerikan Modeli Bir Örgütün  
Tarihsel Kodları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesindeki Üniversi-
teli Akil Gençlik (ÜniAK) Topluluğu, Akademik Düşün-
ce Eğitim Medeniyet (ADEM) Topluluğu ve Eğitim-Bir-
Sen iş birliğiyle gerçekleştirilen “Amerikan Modeli Bir 
Örgütün Tarihsel Kodları” konulu konferansta, Fetul-
lahçı Terör Örgütünün (FETÖ) tarihsel ve uluslararası 
kodları odağa alındı.  

Eğitim Fakültesi Konferans Salonu düzenlenen ve 
Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve OMÜ Ta-
rih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Önder Duman’ın 
konuşmacı olduğu konferansa; OMÜ Eğitim Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şener Şentürk, Eğitim Bir-
Sen 2 No’lu Şube Başkanı Tevfik Yılmaz Demir, ADEM 
ve ÜniAK Topluluk Başkanları ile öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Önder Duman “FETÖ’nün hep bir gizli 
ajandası olmuştur” 

Konferansının başında FETÖ’nün tarihsel arka pla-
nından bahseden Prof. Dr. Önder Duman, bu süreci 
“Başından beri ılımlı görüntü sergilemek isteyen 
FETÖ’nün Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tarihsel süreci; 
kuruluş dönemi, 1980’lerdeki yapılanma dönemi ve 
1990’lı yılların başından itibaren günümüze kadar 
olan dönem olmak üzere 3 evrede incelenebilir.” di-
yerek gelişim sürecini özetledi.

“Amerikan Board Okullarının hedefi; Batılı, 
çağdaş bir eğitim vermek ve Türkiye’nin 
liderlerini yetiştirmek”

Sunumunda Osmanlı dönemindeki misyonerlik fa-
aliyetleri üzerinde duran Prof. Dr. Duman, Ameri-
kan Board ve Presbiteryen Board misyonerleri ile 
FETÖ’nün eğitimsel örgütlenme biçimleri arasındaki 
benzerliklere dikkat çekerek “Amerikan Board ve 
Presbiteryen Board’ın 1914 tarihli yıllık raporlarında 
Amerikalı misyonerlerin Osmanlı İmparatorluğu’nda 
473 okul, 54 ortaöğretim kurumu ile 4 teoloji okulu, 

yanı sıra da 11 koleji yönettikleri, toplamda 32 bin 252 
öğrenciye eğitim verdikleri belirtilmektedir. 1923’te 
Cumhuriyet’in kurulmasıyla misyonerlik faaliyetleri-
ne getirilen kısıtlamalara rağmen Amerikan Board, 
misyonunu sürdürme kararı alıyor. Bu dönemde sayı-
sı azalmış olsa da ayakta kalan Board Okullarının he-
defi; ‘Batılı, çağdaş bir eğitim vermek ve ‘Türkiye’nin 
liderlerini yetiştirmek’ olmuştur.” bilgisini paylaştı.

“Bağış; iyi Müslüman ve iyi Hristiyan olmanın 
göstergesi”

Her iki örgütte de eğitimin stratejik bir unsur olarak 
öne çıktığına dikkat çeken Prof. Dr. Duman, deva-
mında “Gerek Amerikan Board gerekse FETÖ, maddi 
olanağı olmayanlara imkân sağlamak amacıyla aç-
tıkları okullarda kendilerine bağlı bir kitle oluştur-
mak istiyor. Bu hedefleri doğrultusunda para topla-
ma yoluyla ekonomik kaynak sağlıyorlar. FETÖ, para 
toplama işini ‘himmet, ‘bağış’, ‘burs’ üzerinden veya 
dergi abonelikleri vasıtasıyla yürütürken; Amerikan 
Board ise bazen sembolik bile olsa öğrencilerden 
aldıkları okul ücretlerinin yanı sıra, misyonerlerin 
çalıştıkları bölgeden yazdıkları ve ihtiyaç belirtme-
leri üzerinden Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşa-
yan vatandaşlardan para topluyorlar. Bu anlamda 
bağış; iyi Müslüman ve iyi Hristiyan olmanın göster-
gesi hâline geliyor. FETÖ, okullarını açmadan önce 
öğrenci evleri veya ‘Işık Evleri’ (dershanelerinin bir 
diğer adı) ile çalışmalarına başlıyor. Amerikan Board 
misyonerleri de ‘kendi evlerinin bir odasında veya 
bir binanın tek katında’ açılan ‘Home School’ adlı ‘ev 
okulları’nda eğitim vermişlerdir. Bu noktada her iki 
örgüt için öğretmen yetiştirmek, çok büyük bir öne-
me sahip.” diye konuştu.

Lancaster metodu ile ‘abi’ ve ‘abla’ sistemi

“Amerikan Board ile FETÖ arasındaki bir başka ben-
zerlik eğitim modeli üzerinden kurulabilir” diyen 
Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve OMÜ Tarih 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Duman, bu paralelli-
ğe ilişkin “1831 yılında Board misyoneri Rahip William 
Goodell, İstanbul’da diğer misyonerler ile birlikte 
Rum öğrenciler için Lancaster metodu (Lancasterian 
model) denilen bir çeşit denetleme yöntemine sa-
hip 4 okul açmış ve bir yıl sonra bu okulların sayısı 
20’ye yükselmiştir. Bu okullardaki Lancaster metodu, 
nitelikli bir öğretmen gözetiminde ileri düzey öğren-
cilerin, kendilerinden alt sınıflardaki genç öğrenci 
gruplarına eğitim vermesi olarak açıklanabilir. FETÖ 
eğitim modeli içerisinde yer alan ‘abi’ ve ‘abla’ siste-
mi de benzer şekilde işlemektedir. Abi ve ablalar, bir 
nevi gözetmen gibi hareket ederek toplantılar dü-
zenliyor, öğrencilerle iletişim kuruyor, onları denet-
liyor ve yetiştiriyorlar.” sözlerine yer verdi.

Etkinlikler    Öğrenci Topluluğu
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Sınav Haftası Çorbasız Olmaz

OMÜ Öğrencilerinin 17 İlçeye 17 Kütüphane 
Projesinde 4. Halka da Tamam

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üniversiteli Akil Gençlik 
(ÜniAK) Topluluğu; ara sınav (vize) haftasında ‘Çor-
bada Tuzumuz, Gönlümüzde Yeriniz Var’ sloganıyla 
OMÜ Merkez Kütüphanesi’nde çorba ikram etti. 

OMÜ’de çorba ikramını geleneksel hâle getiren 
ÜniAK Topluluğu, pandeminin ardından öğrenci-
lere yeniden çorba ikram etmeye başladı. Vize ve 
final dönemlerinde Merkez Kütüphane’de sınav-
lara hazırlanan öğrencilere ‘sıcak bir mola’ veren 
ÜNİAK Topluluğu, çorba ikramıyla öğrencilerin sı-
nav yoğunluklarına ortak oldu. Zorlu sınav haftası 
boyunca öğrencilerin moral ve motivasyonlarını 
yükseltmek amacıyla Kütüphane girişinde stant ku-
ran ÜNİAK Topluluğu, ders çalışan öğrencilere sıcak 
çorba servisi yaptı. 

Merkez Kütüphane’deki etkinlik 29 Kasım Pazartesi 
günü başlayıp 3 Aralık Cuma gününe kadar devam 
ederken, bu tarihler arasında her gece saat 22:00 

ile 23:30 arasında öğrencilere çorba ikram edildi. 
ÜNİAK Topluluğu tarafından vize ve final haftaların-
da geleneksel hâle getirilen çorba ikramı, öğrenci-
lerce memnuniyetle karşılandı.

Çorba dağıtımına Samsun Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mustafa Demir başta olmak üzere şehrin ileri 
gelenleri de zaman zaman katıldı ve öğrencilere ba-
şarı dileklerini iletti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci toplulukların-
dan Üniversiteli Akil Gençlik Topluluğunun (ÜniAK) 
üyeleri tarafından başlatılan “17 İlçede 17 Kütüpha-
ne” projesi hızla hayata geçiriliyor. Bugüne kadar 
17 kütüphanenin 3’ünü kuran topluluk, bu hafta da 
dördüncü kütüphaneyi Samsun’un Asarcık ilçesinde 
tamamlayarak teslim etti. 

Çarşamba, Canik ve İlkadım’dan sonra Asarcık

Proje kapsamında ilk kütüphane Samsun’un Çar-
şamba ilçesinde, ikincisi Canik Hasköy’de, üçüncü-

sü İlkadım’da ve ardından dördüncü kütüphane ise 
Asarcık Acısu Köyü Şehit Muharrem Konu İlkokulun-
da kuruldu. Öğrenciler için gereken materyallerin 
temini ve fiziki ortamın oluşturulmasıyla birlikte 
kütüphane, topluluk üyeleri tarafından kullanıma 
hazır hâle getirildi. 17 ilçede 17 kütüphane kura-
caklarını ifade eden ÜniAK üyeleri, desteklerinden 
ötürü OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a, Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ve bu zamana 
kadar kütüphane kurulan ilçelerde emeği geçen 
herkese teşekkürlerini ilettiler.
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8 Kasım Karabağ Zaferi Yıl Dönümü münasebetiy-
le Uluslararası Öğrenci Topluğu tarafından Atatürk 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde “Azerbaycan Bayrak 
Günü ve Karabağ Zaferi” programı gerçekleştirildi.

Kurupelit Yerleşkesindeki Hocalı Şehitleri Anıtı’na 
çelenk konulmasıyla başlayan programa; Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Azerbaycan An-
kara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Neci-
be Nesibova,  Uluslararası Birim Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Said Kurşunoğlu, Uluslararası Öğrenci Ko-
ordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tütüncü, akade-
misyenler ile Azerbaycanlı öğrenciler başta olmak 
üzere birçok öğrenci katıldı.

“Hâr-ı Bülbül Azerbaycan halkının mücadelesinin 
sembolü hâline geldi”

Programın açılışında ilk olarak söz alan Azerbaycanlı 
öğrenciler temsilcisi Baba Osmanov, Azerbaycan’da 
2020 Dağlık Karabağ Savaşı’nda ölen askerlerin 
anısının sembolü olan Hâr-ı Bülbül çiçeği hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi. Çiçeğin, cennetin sembolü 

olduğunu söyleyen Osmanov, Karabağ Savaşı’ndan 
bu yana, Hâr-ı Bülbül’ün Azerbaycan halkının müca-
delesinde sembol hâline geldiğini söyledi. Karabağ 
Savaşı sonrasında Hâr-ı Bülbül’ün hasret ve ayrılık 
simgesi olduğuna dikkat çeken Osmanov “Tüm şe-
hitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek gazi ve as-
kerlerimize sonsuz şükran, minnet ve saygılarımı 
sunuyorum.” dedi. 

“Demir Yumruk Harekâtı’yla Azerbaycan ordusu 
30 yıllık işgale son verdi”

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri 
Doç. Dr. Necibe Nesibova, Karabağ’ın Azerbaycan’ın 
göz bebeği olduğunu belirterek herkes için vazge-
çilmez öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Karabağ’ın birçok Azerbaycanlı sanatçıyı yetiştirdi-
ğine vurgu yapan Nesibova “Burada birçok değerli 
şahsiyet yetişmiş, daha sonra Azerbaycan mede-
niyetinin oluşmasında müstesna rol oynamıştır. 
Onların sayesinde birçok eser ortaya çıkarak ede-
biyattan mimariye birçok alanda Azerbaycan’ın 

Karabağ Zaferi’nin Yıl Dönümü Kutlandı 

Etkinlikler    Uluslararası Öğrenci
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gelişimine katkı sağlanmıştır. Ancak bu kişiler işgal 
sonrasında öz vatanlarını terk etmek zorunda kal-
dı. Demir Yumruk Harekâtı ile Azerbaycan ordusu, 
topraklarını kurtararak 30 yıllık işgale son verdi ve 
ardından bu süreci diplomatik başarılarla devam 
ettirdi. 2. Karabağ Savaşı’nda bizleri yalnız bırak-
mayan Türkiye’yi tarih boyunca unutmayacağız. 
Yaşasın Azerbaycan-Türkiye dostluğu” diyerek ko-
nuşmasını bitirdi.

“44 gün süren 2. Karabağ Savaşı sonrasında 
birçok kent işgalden kurtuldu”

Son konuşmacı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep 
Sancak ise 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı sonrasın-
da başta Suşa olmak üzere birçok kentin işgalden 
kurtulduğunu söyledi. Hocalı Katliamı’ndan bahse-
den Sancak, “25 Şubat 1992 yılında Ermeni güçleri, 
Karabağ’ı ablukaya alarak binlerce insanı katletti. 
20. yüzyılın yaşadığı en büyük katliamlardan biri 
olarak tarihe geçti. Ancak son yıllarda her alanda 
kendini geliştiren Azerbaycan kısa sürede Karabağ’ı 
ele geçirdi. Bu, inanmışlığın eseriydi. Bu inancı ger-
çekleştirirken Azerbaycan ordusu, Ermeniler gibi 
sivil katliamı yapmadı.” şeklinde konuştu. Program; 
özel video gösterimi, yöresel şarkıların seslendiril-
mesi ve şiir gösterisinin ardından hatıra fotoğrafı 
çekimiyle sona erdi. 

Rektör Ünal, konuklarını OMÜ Gölet’te ağırladı

Ayrıca, program sonunda Rektör Prof. Dr. Yavuz 
Ünal,  Kurupelit Kampüsünde yer alan OMÜ Gölet’te 
Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri 
Doç. Dr. Necibe Nesibova ve beraberindekilere he-
diye takdim ederek hatıra fotoğrafı çekildi. 
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OMÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafın-
dan 14-15-16 Ekim 2021 Erasmus Günleri vesilesiyle 
düzenlenen çevrim içi etkinlikte Rektör Prof. Dr. Ya-
vuz Ünal Avrupa’ya giden OMÜ’lü öğrencilerle bir 
araya geldi.

Türkiye Ulusal Ajansının desteklediği ve sosyal 
medyada etiketleme paylaşımlarının da yapıldığı 
çevrim içi etkinliğe; Uluslararası İlişkiler Birimi Baş-
kanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Birim Baş-
kan Yardımcısı ve Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. 
İsmail Yaman, Birim yetkilileri ile Erasmus kapsa-
mında yurt dışında bulunan öğrenciler katıldı.

Programda Rektör Ünal’la tanışan OMÜ’lü Erasmus 
öğrencileri, öğrenim gördükleri farklı ülkelerdeki 
sosyal hayat ve öğrenim deneyimlerini Rektör Ünal 
ile paylaştı.

Prof. Dr. Kurşunoğlu “Erasmus’u kendi 
sınırlarımızı aşma çabası olarak görmeliyiz”

Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mus-
tafa Said Kurşunoğlu da Erasmus’un önceki yıllara 
nazaran daha evrensel bir boyuta ulaştığını belir-
terek “Erasmus sadece bir eğitim süreci değil, aynı 
zamanda evrensel anlamda bir kültür etkileşiminin 
parçası durumunda. Dolayısıyla bu süreci eğitim-
öğretim itibarıyla kendi sınırlarımızı aşma çabası 
olarak görmeli ve sonrasında bir müktesebatla geri 
dönebilmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Rektör Ünal “Hedefimiz; ülke çeşitliliğini 
arttırmak”

Ardından Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Erasmus’u 
çok özel imkân ve fırsat olarak tanımlayarak “Ke-
yifli olduğu kadar zorlukları da olan bir atmosferde 
bulunuyorsunuz. Bizler bu süreçle ilgili yaşanan so-
runların çözüme kavuşturulmasını hızlı bir şekilde 
sağlayacağız. Daha bilinçli ve daha nitelikli öğren-
cilerin bu programdan istifade etmesini ve de aynı 
ülke ya da lokasyona yığılmanın önüne geçerek 
ülke çeşitliliğini arttırmayı hedefliyoruz.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

“Erasmus için arkadaşlarınızı teşvik edip 
cesaretlendirin” 

OMÜ’nün Erasmus sisteminin geliştirilmesi için öğ-
rencilerin geri bildirimlerinin çok önemli olduğunu 
kaydeden Rektör Ünal, devamında “Bu çerçevede 
sistemin iyileştirilmesi adına önerilerinizi bekliyo-
ruz zira bu husus çok önemli... Bu süreci doğru bir 
şekilde yöneterek bütün birikim ve deneyimizle 
arkadaşlarınızı da Erasmus için teşvik edip cesaret-
lendirmenizi bekliyoruz.” sözlerine yer verdi.

Programda Doç. Dr. İsmail Yaman, Erasmus Günleri 
dolayısıyla OMÜ AKM’de bilgilendirme için stantlar 
kurulduğu belirterek öğrencileri AKM’ye bekledik-
lerini dile getirdi. 

OMÜ’den Yurt Dışına Giden Erasmus 
Öğrencileri Deneyimlerini Anlattı

Etkinlikler    Uluslararası Öğrenci
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, iki üniversite arasındaki 
ilişkileri geliştirmek ve iş birliği yapılacak hususlar 
üzerinde görüşmek amacıyla Somali’nin Benadir 
Üniversitesi Rektörü Dr. Mohamed Mohamud Has-
san ile internet platformu üzerinden toplantı ger-
çekleştirdi.

Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Said Kurşunoğlu’nun da yer aldığı toplantıya; OMÜ 
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliğinden 
mezun, Benadir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ge-
nel Koordinatörü Ali Adan Hassan ve ilgili personel 
de katıldı.

“Ziraat ve veteriner hekimlik alanlarında 
OMÜ’den destek bekliyoruz”

Toplantıda Somali’nin Benadir Üniversitesini tanı-
tan Rektör Dr. Mohamed Mohamud Hassan, özellik-
le ziraat ve veteriner hekimlik alanlarında OMÜ’den 
destek beklediklerini ifade etti. Benadir Üniversite-
sinin, OMÜ’nün uzman personel ve öğrenci desteği-
ne ihtiyaç duyduğunu belirten Dr. Mohamed Moha-
mud Hassan, OMÜ’nün bilimsel araştırmalarından 
ve tecrübelerinden de faydalanmak istediklerini 
kaydetti.

“Ortak çalışma alanları belirleyerek tematik iş 
birlikleri yapabiliriz”

Somali Benadir Üniversitesini tanımaktan mutlu-
luk duyduklarını ifade eden OMÜ Rektörü Prof. Dr. 

Yavuz Ünal da “Geçmişte,  iki üniversite arasında iş 
birliği anlaşması yapıldı. Umarım ilerleyen zaman 
içerisinde de belirli alanlarda birlikte çalışma şansı 
yakalarız. Özellikle tıp, ziraat ve veteriner hekimlik, 
Üniversitemizin güçlü olduğu alanlar arasında. Bu 
noktada ortak çalışma alanları belirleyerek tematik 
iş birlikleri yapabiliriz.” dedi.

Uluslararası İlişkiler Biriminin yürütücülüğünde 
hazırlanacak bir iş birliği protokollüyle, ortak bir 
çalışmaya imza atmaktan memnuniyet duyacağını 
söyleyen Rektör Ünal, 2022 yılında Samsun’da ya-
pılacak uluslararası teknoloji yarışması Teknofest’e, 
Benadir Üniversitesi teknik ekibini, Rektör Dr. Mo-
hamed Mohamud Hassan’ın aracılığıyla davet etti.

OMÜ ile Somali Benadir Üniversitesinden İş 
Birliğini Güçlendirme Toplantısı
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Endonezya Biru Marmara Grup CEO’su 
OMÜ’yü Ziyaret Etti 

2022 OMÜ-YÖS  29 Mayıs’ta Yurt İçi ve Yurt 
Dışı Merkezlerde Yapılacak

Endonezya Cakarta merkezli Biru Marmara Grup (Ku-
liah Di Turki) CEO’su Doddy Cleveland Hidayet Putra, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı’yı ziyaret etti.

Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Said Kurşunoğlu’nun eşlik ettiği ziyaret çerçevesin-
de Samsun Teknopark, UZEM ile Uluslararası İliş-
kiler Biriminde incelemelerde bulunan Doddy C. H. 
Putra, Teknopark faaliyetleri ve Samsun’da düzen-

lenecek TEKNOFEST 2022 hakkında Genel Müdür 
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Mortaş ve Genel Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Osman Özkoç’tan bilgi aldı.

Uzaktan Eğitim Merkezi’nin faaliyetleri hakkında bi-
rim personeli Sahire Doğru tarafından bilgilendirilen 
Putra ile birimlerin işleyişi çerçevesinde, Endonezya 
üniversiteleri ile işbirliği ve Üniversitedeki Endonez-
yalı öğrencilerin eğitim imkânları görüşüldü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci 
Giriş Sınavı (OMÜ-YÖS) 29 Mayıs 2022 Pazar günü 
önceki yıllarda olduğu gibi yurt içi ve yurt dışı mer-
kezlerimizde gerçekleştirilecek. 

Pandemi süreci, darbe ve savaş şartlarını aşarak 
2021’de YÖS sınavını 19 ülke ve 32 merkezde 7079 
aday ile yüz yüze kusursuz bir şekilde yapılan OMÜ-

YÖS, bu sene 29 Mayıs Pazar gün yurt içi ve yurt dışı 
merkezlerde yapılacak. 

OMÜ-YÖS Sınavı 2012’den bu yana 46 ülke ve 81 
merkezde yaklaşık 50 bin öğrenci ile 9 farklı dilde 
gerçekleştirildi. Sınav sonuçları Türkiye’de yüzden 
fazla üniversite tarafından uluslararası öğrenci ka-
bulünde kullanılıyor.  

Etkinlikler    Uluslararası Öğrenci
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Rektör Ünal, Avrupalı ERASMUS 
Öğrencileriyle Tanıştı

Çek Öğrencilerle Düzenlenen Bilim Kampı 
Başarıyla Tamamlandı

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, ERASMUS Ofisi tarafın-
dan düzenlenen tanışma etkinliğine katılarak ERAS-
MUS KA1 projeleri kapsamında OMÜ’de eğitim alan 
Avrupalı öğrencilerle tanıştı.

Programda İtalya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz ve Ko-
sova gibi Avrupa ülkelerinden değişim öğrencisi 
olarak OMÜ’ye gelen öğrenciler kendilerini tanıtıp 
OMÜ’deki deneyimlerini Rektör Ünal’la paylaştı. 
ERASMUS öğrencilerine hitap eden Rektör Ünal, 
Uluslararası öğrencilerin OMÜ’de bulunmasının çok 

değerli olduğunu vurgulayarak, “Kendi ülkelerinize 
döndüğünüzde de burada temelleri atılmış karşı-
lıklı iletişim ve işbirliği ortamının devam ettirilme-
sini arzu ediyoruz.” dedi. Rektör Ünal, ayrıca 2022 
yılında Samsun’da düzenlenecek olan TEKNOFEST 
etkinliğine dikkat çekerek Avrupalı öğrencilerin-
den de bu bağlamda katkı beklediklerini ifade etti.   
Etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, 
Proje Geliştirme Ofisi Koordinatörü Ekrem Altan ve 
ERASMUS Kurum Koordinatörü Doç. Dr. İsmail Ya-
man ile ERASMUS Ofisi personeli katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Çek Yaşam Bilim-
leri Üniversitesi arasında 2020 yılında imzalanan 
protokol kapsamında düzenlenen “Summer School 
- Science Camp Bilim Kampı” etkinliğinin ikincisi ba-
şarıyla tamamlandı.

Bir ay süren etkinlikte, Erasmus+ Staj Hareketliliği 
kapsamında Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi Teknik 
Fakültesinden OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makina-
ları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümüne gelen 
doktora öğrencileri; Lenka Krivankova, Barbora 
Cernilova, David Guth, Stephan Picha ve Petr Jirku 
staj hareketliliklerini gerçekleştirdi.Kamp faaliye-
tinde öğrenciler, çalışma alanlarıyla ilgili araştır-

malarına devam ederek bilimsel, kültürel ve sosyal 
ilişkilerin artmasına katkı sağladı.

Bor katkılı kültivatör ayağı geliştirilmesi, tarımsal 
ürünlerden bio-kompozit malzeme üretilmesi gibi 
güncel ve yenilikçi konularda yaptıkları çalışma fa-
aliyetleri ile doktora öğrencileri, iki üniversite için 
çok faydalı olabilecek bilimsel ortaklıkların zeminini 
attı. Etkinliğin sonunda değerlendirme yapan OMÜ 
Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gürkan A.K. 
Gürdil programa desteklerini sunan Rektör Prof. Dr. 
Yavuz Ünal’a ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkan 
Yardımcısı ve Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. 
İsmail Yaman’a teşekkür etti.
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Rektör Ünal, YTB Öğrenci Akademisi Açılış 
Yemeğinde
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlı-
ğı (YTB) bünyesindeki Öğrenci Akademisi’nin açılış 
yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi. Atakum Taş 
Ocak’ta düzenlenen yemeğe; Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Cengiz Batuk, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, dekanlar, 
akademisyenler ile Türk ve uluslararası öğrenciler 
katıldı.

Rektör  Ünal “Öğrenciler arasında iletişim ve 
diyaloğu güçlendirmeyi amaçlıyoruz”

Programda YTB temsilcileri, Uluslararası Öğrenci 
Derneği ile Uluslararası Öğrenci Akademisi’nde gö-
rev yapacak uzmanlara şükranlarını ileten Rektör 
Ünal, bu tür programların; öğrencilerin akademik, ki-
şisel ve mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesine hiz-
met ettiğini belirterek OMÜ’nün, bu tür etkinliklerle 

aynı zamanda öğrenciler arasında iletişim ve diyalo-
ğu güçlendirmeyi amaçladığını dile getirdi.  

Uluslararası Öğrenci Akademisi

Uluslararası Öğrenci Akademisi; ülkemizde yükse-
köğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, 
sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi, ilgi 
ve çalışma alanlarına ilişkin yeni olanakların sunul-
ması, eğitim aldıkları alanında uzman akademisyen, 
yazar ve sanatçılarla yakın ilişkiler kurabilmelerine 
olanak sağlanması, öğrenciler arasındaki iletişimin 
güçlendirilmesi ve öğrencilerin birikimlerini aktara-
bilmesini amaçlayan programlar bütünü olarak faa-
liyet gösteriyor. Eğitim dili Türkçe olan Uluslararası 
Öğrenci Akademisi Programları; Seminer Program-
ları, İhtisas Programları, Kültür-Sanat Programları ve 
Çevrim İçi Programlar olmak üzere 4 ana kategoriden 
oluşuyor.

Etkinlikler    Uluslararası Öğrenci



OMÜ UI GreenMetric Sıralamasında 
“Dünyanın En İyileri” Arasında
Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, 
atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanların-
da değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversi-
teleri Sıralama Sistemi 2021 yılı sonuçları açıklandı.
Sıralama sonuçlarına göre; Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi Türkiye’de 67 üniversite arasında 42., Dünyada 
956 ülke arasında 519., Ortadoğu ülkeleri arasında 
224 ülkeden 104. ve Avrupa ülkeleri arasında 263 
ülkeden 148. sıralamasında yer aldı. OMÜ, Dünya sı-
ralamasında 2020 yılında 5025 olan toplam puanını 
5325’e yükselterek çevre açısından Üniversite’nin 
emin adımlarla ilerlediğini gösterdi. Ayrıca OMÜ, 
Dünyada, Yerleşim ve Altyapıda ilk 50 üniversite, 
atık için ilk 100 üniversite ve Eğitim ve Araştırmada 
ilk 350 üniversite arasında yer aldı.

“Değerlendirme sonucu Üniversitemizin 
yol haritasını belirleyerek sürdürülebilirlik 
faaliyetleri için kılavuz niteliğinde olacaktır”

Gerçekleştirilen sıralama hakkında açıklamalarda 
bulunan OMÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştır-
ma Merkez Müdürü ve Sürdürülebilirlik Koordinatö-
rü Prof. Dr. Yüksel Ardalı; “Yapılan değerlendirmede 
Yerleşim ve Altyapı, Atık ve Eğitim-Araştırma gibi 
OMÜ’nün güçlü yönleri öne çıkarken, Enerji ve İklim 
Değişikliği, Su ve Ulaşım gibi kategoriler geliştiril-
mesi gereken yönleri olarak belirlendi.  Üniversi-
temizin gelecek programında Rektörümüz Prof. Dr. 
Yavuz Ünal ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fehmi 
Yazıcı liderliğinde endeks çalışmalarının kalite sis-
temine entegre edilmesi ile veri toplama ve veri-
lerin değerlendirilmesi her açıdan daha etkin hale 
getirilecektir. Ayrıca değerlendirme sonucu Üniver-

sitemizin yol haritasını belirleyerek sürdürülebilirlik 
faaliyetleri için kılavuz niteliğinde olacaktır. Gre-
enMetric komisyonunun ve tüm çalışanların yapa-
cakları katkılar kapsamında, geliştirilmeye açık bu 
alanlarda projeler üretilerek Üniversitemizin sürdü-
rülebilirlik kazanımları arttırılarak üniversiteler ara-
sında sıralamadaki yeri üst seviyelere taşınacaktır” 
diye konuştu. Sıralamaya göre en sürdürülebilir 
üniversite unvanını yine Hollanda’dan Wageningen 
Üniversitesi, Türkiye sıralamasında da İstanbul Tek-
nik Üniversitesi almaya hak kazandı. Türkiye’deki ilk 
üç sırada İstanbul Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üni-
versitesi ve Erciyes Üniversitesi yer alıyor.

GreenMetric sıralaması üniversitelerin sürdürülebi-
lirlik ve yeşil yaklaşım faaliyetlerini; Yeşil Alan, Enerji 
ve İklim Değişikliği, Atık, Su, Ulaşım, Sürdürülebilirlik 
Eğitimi ve Araştırmaları gibi farklı kategorilerde ele 
alıyor ve her yeşil ölçeklendirme farklı açıdan de-
ğerlendirilerek yapılıyor. Bu yıl ise Covid-19 pande-
mi yaklaşımları ve uygulamaları öncelikli konulardı.

Ayrıntılı bilgi 
için karekodu 
telefonunuza 
okutunuz

Etkinlikler    Yeşil Üniversite
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https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2021/
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Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(ÇEVSAM), çevrim içi ortamda çevresel sorunları 
uzmanlarıyla tartışmaya ve bilgilendirmeye devam 
ediyor. Geçtiğimiz üç ayda gerçekleştirilen etkin-
liklerden bir kaçını OMÜ Bülten okuyucularıyla 
paylaşıyoruz. 

Afetlerin Çevreye ve Hayata Etkileri Nasıl 
Azaltılabilir?

ÇEVSAM, Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) çevrim içi 
olarak organize edilen ve teknolojinin insan yaşa-
mına etkileri ile teknolojinin gelişiminde bireylerin 
rolünün odağa alındığı “İnsan ve Teknoloji” etkin-
liğinin devamı niteliğinde olan “İnsan, Teknoloji ve 
Doğal Afetler” adlı etkinlikler serisinde yerini aldı.  
Etkinliklerin üçüncüsü olan “Sel ve Taşkınların İn-
sanın Yaşamına Etkileri ve Bunları Önlemede Tek-
nolojinin Kullanımı” çalıştayının moderatörlüğünü 
ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı yaptı.

Çalıştayda; doğal afetlerde teknolojinin nasıl kul-
lanıldığı ve bunun sonucunda afetlerin insan oda-
ğında sosyokültürel ve sosyoekonomik yapı ile çev-
reye ve hayata etkilerinin ne kadar azaltılabileceği 
gündeme gelirken günümüzde ve gelecekte küre-
sel düzeyde alınması gereken önlemler derinleme-
sine tartışıldı.

Son zamanlarda baş gösteren su baskınlarının 
Türkiye’yi nasıl etkilediği, bu afetlerle mücadele 
sürecinde yaşananlar, bu olaylardan edinilen de-
neyimler ve Türkiye’nin bu risklere karşı hangi me-
totları geliştirmesi gerektiği de çalıştayda mercek 
altına alınan diğer başlıklar oldu.

Batı Karadeniz’de Yaşanan Sel ve Taşkın 
Felaketleri İklim, Göç ve Yerleşme Sorunları 
Bağlamında Ele Alındı

ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı’nın yürü-
tücülüğünde düzenlediği “İklim, Göç ve Yerleşme 
Sorunları Bağlamında Batı Karadeniz Sel ve Taşkın 

Felaketleri” başlıklı söyleşinin konuğu, OMÜ Eğitim 
Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Coğrafya 
Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cevdet Yıl-
maz oldu.

OMÜ ÇEVSAM Söyleşileri kapsamında düzenlenen 
etkinlikte Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, 11 Ağustos 2021 
tarihinde Sinop Ayancık’tan Kastamonu Bozkurt’a 
kadar olan sahada yaşanan sel felaketinin sebep 
ve sonuçları hakkında bilgi vererek iklim değişimi, 
akarsuların sel ve taşkın riskleri, iç göçlerde yaşa-
nan yeni eğilimler, yerleşim alanlarının yanlış yere 
kurulması, konu ile ilgili olarak bugün yaşanan so-
runlar yanında gelecekte bizleri nelerin beklediği 
üzerinde durdu.

ÇEVSAM Söyleşileri
İzlemek için 

karekodu 
telefonunuza 

okutunuz

Etkinlikler    Yeşil Üniversite

https://youtu.be/U10FsYmdWaM
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İklim Değişikliği ve Farkındalık Çalışmaları 
Öğretmen Eğitimi

Fotoğrafçılık Topluluğundan Sonbahara 
Veda Etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yük-
sel Ardalı rehberliğinde Canik Namiye Mümin Erol 
Doğa ve Fen Okulunda 25 öğretmene “İklim Deği-
şikliği ve Farkındalık Çalışmaları Öğretmen Eğitimi” 
verildi. Eğitme Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Musta-
fa Uzunlar da katıldı. 

Dünyanın en büyük çevre sorunlarının konuşul-
duğu eğitimde, öğretmenlerinin üzerlerine düşen 
sorumlulukları tartışıldı. Ülkemizden ve dünyadan 
iklim değişikliği konusunda yapılan çalışmaların ve 
projelerin konuşulduğu eğitimde katılımcılara serti-
fikaları takdim edildi.

Fotoğrafçılık Topluluğu, “OMÜ’de Sonbahar” etkinli-
ği düzenledi. “OMÜ’de Sonbahara Son Bir Veda” slo-
ganıyla yola çıkan öğrenciler, İletişim Fakültesi’nden 
başlayan yolculuklarına Kurupelit Kampüsü, Yaşam 
Merkezi ve OMÜ Göleti çevresinde devam etti.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte kampüs 
hayatıyla yeni tanışan öğrencilerin kaynaşması he-
deflendi. Aynı zamanda katılımcılar ilerleyen gün-
lerde açılacak fotoğraf sergisi için kendi objektifle-
rinden sonbahar konulu fotoğraflar çekti.

“Verimli ve eğitici bir etkinlik oldu”

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Eb-
rar Sena Türk, etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu 
ifade ederek “İletişim Fakültesi olarak merkez kam-
püsten uzaktayız. Bu etkinlikle birlikte hem merkez 
kampüsü detaylıca gezmiş hem de fotoğraf üzerine 
yeni bilgiler edindiğimiz bir gün geçirmiş olduk. Do-
layısıyla verimli ve eğitici bir etkinlik oldu.” dedi.

Fotoğraf
galerisi için 
karekodu 
telefonunuza 
okutunuz

https://www.omu.edu.tr/tr/icerik/duyuru/omude-sonbahar 


114

O
M

ÜB
ÜL

TE
N

 
Ek

im
-A

ra
lık

 2
02

1
Sa

yı
 8

6

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) 
paydaşlığındaki 2021 yılı “Kızılırmak Havzası Havza 
Yönetim Heyeti Toplantısı” video konferans yönte-
miyle yapıldı. Toplantı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif 
Dağlı ve DSİ 7. Samsun Bölge Müdürü Ahmet Ersin 
Gökçe’nin açılış konuşmaları ile başladı.

Toplantıda; Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Ca-
hit Yayan “6 Havzada Nehir Havza Yönetim Planı 
Hazırlanması Projesi” ve “Kızılırmak Havza Koruma 
Eylem Planı Uygulamalarının Takibi” ve Işıl Sakın “Kı-
zılırmak Taşkın Yönetim Planı Uygulamalarının Taki-
bi” konulu sunumları ile detaylı bilgiler verdi.

Toplantıda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre So-
runları Uygulama ve Araştırma Merkez (ÇEVSAM) 
Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı ise “İklim Değişikliği-
nin Kızılırmak Havzası Su Kalitesine Etkileri ve Alın-
ması Gereken Önlemler” adlı sunumunda havza ile 
ilgili yapılması gereken çalışmaları ele aldı.

ÇEVSAM Müdürü Dr. Ardalı konuşmasında iklim 
değişikliğinde etkilenecek sektörler, iklim deği-
şikliğine uyum çalışmaları, çevre kalite standardı 
uygulamaları ile Kızılırmak Havzası’nda bütünleşik 
yaklaşımlar, havzalarda su kaynaklarının kalitesi,  
havzalarda öne çıkan baskılar ve sıcak noktalar, ik-
lim değişikliğinin havza üzerinde etkileri ile alınma-
sı gereken önlemler üzerinde durdu.  

Bir diğer katılımcı Samsun İl Afet ve Acil Durum Mü-
dürlüğü (AFAD) Levent Uçarlı da “Samsun İl Afet 
Risk Azaltma Planı (İRAP)” hakkında açıklamalarda 
bulunurken, Kızılırmak Havzası’nda var olan baskı-
ların bir an önce ortadan kaldırılması, atık ve atık 
su yönetiminin tamamlanarak iklim değişikliği so-
nucunda beklenen olayların önlenmesi gerektiğini 
dile getirdi.

Su Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Ka-
raarslan ise Kızılırmak Havzası veri girişlerinin 
önemine değinerek iklim değişikliği ile ilgili yapılan 
çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Toplantıda havza 
bazında çevre koruma çalışmalarının ve iklim deği-
şikliği entegrasyonunun hızlandırılmasının önemi 
vurgulanırken bu yöndeki yol haritasının detayları 
belirlendi. 

İklim Değişikliğinin Kızılırmak Deltasına 
Yönelik Etkileri ve Alınması Gereken Tedbirler  

Etkinlikler    Yeşil Üniversite
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Üniversite öğrencileri meşe palamudu topladı, ye-
şerip büyümesi ve orman olması için toprakla bu-
luşturdu. 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının destekle-
riyle faaliyet gösteren Dağcılık Kış Sporları ve Ara-
ma Kurtarma Topluluğu ile Çevre ile Doğa Koruma 
Topluluğu, meşe palamudu toplama ve dikme etkin-
liği düzenledi.

Kurupelit Kampüsündeki ormanlık alanı büyütmek 
amacıyla Tahsin Tuncalı Parkından toplanan yüz-
lerce meşe palamudu, bir hafta kurutulduktan son-
ra fidan olması için Dağcılık Kış Sporları ve Arama 
Kurtarma Topluluğu öğrencileri ve Rektör Prof. Dr. 
Yavuz Ünal ile birlikte toprakla buluşturuldu. Aka-
demisyenlerle öğrencilerin topladığı meşe pala-
mutları, düzenlenen etkinlikle içerisinde torf mater-
yali bulunan viyoller içerisindeki topraklara ekildi. 
İlk tohumu Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ekti. Viyoller-
deki topraklara konulan meşe palamutları, çimlen-
dikten sonra kampüsün farklı yerlerine dikilecek.

“Tohumun ağaca dönüşmesini temsil eden bir 
etkinlik”

Tahsin Tuncalı Parkı içinde yapılan etkinlikte öğren-
cilere seslenen Rektör Prof. Dr. Ünal, “Burada bulun-
manızın birçok anlamı var. Öğrenci etkinliklerinin, 
toplumda bir farkındalık oluşturulmasını da arzu 
ediyoruz. Yaşadığımız dünyada olumsuz anlamda 
değişen birçok şeyin altında insan var. Bizden kay-
naklanan kusurlardan dolayı, özelikle de iklim deği-
şikliği, belki bir zaman sonra iklim göçlerini zorlaya-
cak. Sizinle beraber yapacağımız etkinliğin farklı bir 
anlamı var. Bu sadece bir öğrenci etkinliği değil. To-
humun ağaca dönüşmesini temsil eden bir etkinlik 

Eskiden toprağı gören fidan ağaç olurken büyürken, 
şimdi ona özel bir bakım yapmanız gerekiyor. Kam-
püsümüzün adı biliyorsunuz ki Kurupelit Kampüsü. 
Buranın doğal ağacı pelit ağacı, meşe grubunun bir 
ağacıdır. Dolayısıyla meşe bu coğrafyaya, bu iklime 
en uygun olan ağaçtır. Kampüsün inşası, ihyası ko-
nusunda sizlerin desteklerine ihtiyacımız var.” dedi.

Etkinlikte Doç. Dr. Yener Aksoy ve Ziraat Fakültesi 
öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tütüncü, öğ-
rencilere meşe palamudu ile ilgili bilgiler aktardı.

Yeşil Bir Çevre için Meşe Palamutları Toprakla 
Buluşturuldu



Ulu Önder Atatürk, Ebediyete İntikalinin  
83. Yıl Dönümü Törenlerle Anıldı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. 
yıl dönümünde, Samsun Onur Anıtı, Gazi Müze-
si ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit 
Yerleşkesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Garnizon Komu-
tanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun protokolünün 
hazır bulunduğu Atatürk’ü Anma Günü resmî tören-
leri Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Onur 
Anıtı’nda düzenlendi. Ardından protokol üyeleri, 
Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa 
katıldılar. Resmî törenlerde OMÜ’yü Rektör Prof. Dr. 
Yavuz Ünal temsil etti. 

OMÜ’deki Atatürk’ü Anma Günü töreni Kurupelit 
Kampüsü’nde bulunan Atatürk Anıtı’nda düzen-

lendi. Tören Rektör Vekili Prof. Dr. Fehmi Yazıcı’nın 
Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Ardından 
Atatürk’ün ebediyete irtihal ettiği saat olan 09.05’te 
saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı söylendi. 

Törende günün anlam ve önemini ifade eden Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı “10 Kasım, hayatı, 
kişiliği, görüşleri ve devlet adamlığı ile kendi toplu-
muna olduğu kadar bütün dünyaya ışık tutan eşsiz 
bir liderin sonsuzluğa uğurlandığı gündür.  Aramız-
dan ayrılışının 83. yıl dönümünde büyük lider Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü manevi huzurunda sevgi, 
saygı ve rahmetle yâd ediyoruz.” dedi.

Anma törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz 
Batuk, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, 
senato üyeleri, akademisyenler, çok sayıda çalışan 
ve öğrenciler katıldı.

OMÜ’den

116

O
M

ÜB
ÜL

TE
N

 
Ek

im
-A

ra
lık

 2
02

1
Sa

yı
 8

6



Rektör Ünal, Avrupa İşletmeler Ağı Samsun 
Konferansı’na Katıldı
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatör-
lüğünde yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı projesi 
kapsamında, KOSGEB Samsun Müdürlüğü tarafın-
dan “Avrupa İşletmeler Ağı Samsun Konferansı” dü-
zenlendi. Konferansa Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
adına Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da katılarak bir 
konuşma gerçekleştirdi. 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 
“Samsun TSO olarak KOBİ’lerimizin gelişiminin ve 
iş birliklerinin sağlanması amacına yönelik olarak 
sürekli ve etkin bir role sahip olduk, bundan sonra 
da olacağız. Şüphesiz bu bağlamda yürüttüğümüz 
çalışmalardan en kapsamlısı Avrupa İşletmeler Ağı 
projesinin Karadeniz Konsorsiyumu projesidir. Sam-
sun TSO olarak, Rekabetçilik ve Yenilikçilik Çerçeve 
programı ve COSME programlar döneminde Avrupa 
İşletmeler Ağı projesinin 2008 yılından beri Kara-
deniz koordinatörlüğünü büyük bir özveri ile yürü-
tüyoruz. Biz bu projenin KOBİ’lerimize dolayısıyla 
bölgemize sağlayacağı değerin bilincinde olarak 
koordinatörlük görevini büyük bir hassasiyetle ye-
rine getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.  

“Türkiye’nin ihracatının yüzde 35-36’sını KOBİ 
yapıyor” 

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt yaptığı konuşma-
da, “Türkiye gerçekten KOBİ’leriyle birlikte son 20 
yılda çok güzel bir hikaye yazdı. KOBİ’lerimiz bugün-
kü ihracat rakamlarıyla Türkiye’de 80 milyar dolar 
ihracat yapıyorlar. Türkiye’deki ihracatın yüzde 35-
36’sını KOBİ’lerimiz gerçekleştiriyor. Bu ihracatın ya-
rıdan fazlasında, en az 40 milyar dolarını da Avrupa 
Birliği üyesi ülkelere yapıyorlar.” şeklinde konuştu.  

“Proje sayısı yüzde 40 arttı” 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Yavuz Ünal, “OMÜ’de Proje Geliştirme Ofisi adıy-
la bir yapılanmaya gittik. Bunun anlamı şu aslında; 
eğer bir düşünceniz varsa bir düşünce oluşturabili-

yorsanız, düşüncenizi alıp gelin. Biz sizin için proje 
yazımına doğrudan destek vereceğiz. Bu projeye 
nereden kaynak temin edilebileceği konusunda da 
rehberlik yapacağız. Bu anlamda üniversitede gö-
revlendirdiğimiz 8 arkadaşımız var. Bir önceki yıla 
baktığımızda yaklaşık olarak biz kendi içerimizde 
yüzde 40 gibi proje sayısında ciddi bir tırmanışı ya-
kaladık. Bir sonraki asıl hedefimiz 2022 içerisinde 
buradan yüzde yüzlük bir sıçramayı yakalamak isti-
yoruz” ifadelerini kullandı.  

“İhracatta yeni hedef 5 milyar dolar” 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa De-
mir ise ihracatta 1 milyar dolar hedefini ocak–ekim 
döneminde yakalayan Samsun için yeni hedef ko-
yarak, “Sanayi alanları noktasında çok iyi durumda-
yız. Yeni OSB’miz de şu anda tahsis aşamasına çok 
yaklaştı. 1 milyar doları aştığımızda önümüzdeki ilk 
hedef 5 milyar dolar. İnşallah buradaki tüm kesimle-
rin gayretleriyle yakın gelecekte bu hedefi yakala-
yacağımıza inanıyorum” sözlerine yer verdi. 

Konuşmalar sonrası verilen aranın ardından katı-
lımcılara proje faaliyetleri ve KOSGEB desteklerinin 
anlatıldığı sunumlara geçildi.  
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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar 
başkanlığında gerçekleştirilen, Doğu Karadeniz 
Projesi (DOKAP) Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-
DOKAP) toplantısına Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da 
katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında 
ve Giresun Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçek-
leştirilen ÜNİ-DOKAP toplantısında Rektör Prof. Dr. 
Yavuz Ünal, bölge üniversitelerinin rektörleri ve 
rektör yardımcılarıyla bir araya geldi. Toplantıya; 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar’ın yanı sıra YÖK Başkan 
Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, YÖK Genel Sek-
reteri Süleyman Necati Akçeşme de katıldı.

ÜNİ-DOKAP birliğini oluşturan 15 bölge üniversite-
sinin rektörleriyle yapılan toplantıda, üniversiteler 
arası işbirliği, gelecek dönemler için planlanan ça-

lışmalar, bölgenin akademik açıdan değerlendiril-
mesi gibi konu başlıkları masaya yatırıldı.

Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kon-
ferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, üniversite birliklerinin, 
yükseköğretim kurumlarının misyonları çerçevesin-
de güçlerini birleştiren önemli oluşumlar olduğunu 
söyledi. Bu oluşumların, iş birliği ve başarılı uygula-
ma örneklerinin paylaşımı yoluyla üyelerinin eğitim 
öğretim kalitesini ve araştırma kapasitelerini artır-
makla kalmadığını, aynı zamanda ulusal ve ulusla-
rarası rekabette başarılı olabilmeleri için benzer-
siz fırsatlar sunduğunu kaydetti. Doğu Karadeniz 
Projesi’nin (DOKAP) önemini vurgulayan Özvar, bu 
proje içerisinde üniversitelerin üstleneceği rollerin 
bölgenin kalkınmasına doğrudan önemli katkı sağ-
layacağına inandığını belirtti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ÜNİ-DOKAP 
Üyeleri ile Buluştu 
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2020 yılında 2 yıllığına ara ziyaretli olarak akredi-
te olan Bafra Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 
Bölümü, sahip olduğu akreditasyonu istikrarlı hâle 
getirmek için yoğun çaba gösteriyor.

2022 yılında da akredite olabilmek için çalışan Tu-
rizm İşletmeciliği Bölümünü bu kapsamda TURAK 
(Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Ku-
rumu) yetkilileri ziyaret etti.

Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Dekan Vekili Prof. Dr. Onur Gülbahar, Kastamo-
nu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Burhan Sevim ve Anadolu Üniversitesi Tu-
rizm Fakültesinden Doç. Dr. Sibel Önçel ve öğrenci 
temsilcisi Selda Çiçekli’den oluşan heyet, Turizm Fa-
kültesi ile Turizm İşletmeciliği Bölümünde inceleme-
lerde bulundu.

Durum değerlendirmesi yapıldı

Ziyaret çerçevesinde Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ali Uzun, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, 
fakülte kalite birimi, öğretim elemanları, idari per-
sonel, öğrenciler, iç ve dış paydaşlarla yüz yüze ve 
çevrim içi (on-line) toplantılar gerçekleştirilerek du-
rum değerlendirmesi yapıldı.

TURAK, çıkış bildirgesini teslim etti 

2 gün süren ziyaretlerin son gününde çıkış bildirge-
si, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk’un baş-
kanlığını yaptığı toplantıda, Heyet Başkanı Prof. Dr. 

Onur Gülbahar tarafından Turizm Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ali Uzun’a takdim edildi.

Takdim töreninde Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı 
ve aynı zamanda Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Yetkin Bulut da hazır bulundu.

Turizm İşletmeciliği Bölümünde Hedef 
Akreditasyonda İstikrar
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Bir buçuk yılı aşkın pandemi arasının ardından 4 
Ekim’de Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kampüs-
lerinde yüz yüze eğitim başladı. Böylelikle OMÜ 
kampüsleri öğrencileriyle canlanarak iki yıl önceki 
hareketliliğine kavuştu.  

Covid-19 tedbirleriyle birlikte 16 Mart 2020 tarihin-
den bu tarafa uzaktan eğitim veren OMÜ’de yüz 
yüze eğitim ve öğretime geçildi. 52 bin 661 öğrenci 
ile 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemine 
başlayan OMÜ’de yüz yüze eğitimin ilk gününde 
kampüs oldukça hareketli ve canlıydı. Pandemi ted-
birlerinin eksiksiz uygulandığı OMÜ kampüslerinde 
öğrenciler maske ile dolaşırken, binalara ve derslik-
lere aşı kartı olanlar ile PCR testi gösteren öğrenci-
ler alındı. 

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın temmuz ayı 
sonunda yüz yüze eğitime geçileceğini duyurma-
sı ve sonrasında akademik takvim doğrultusunda 
4 Ekim’de derslerin başlayacağını açıklanmasıyla 
Samsun’da hareketlilik başlamıştı. 4 Ekim’de ders 
başı yapan üniversite öğrencileri okullarını ve arka-
daşlarını özlediklerini her hareketleriyle gösterir-
ken yeni üniversite öğrencileri de yeni hayatlarına 
alışmaya çalıştı, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. 

Merkez kampüste Yaşam Merkezi son 2 yılın en 
kalabalık gününü geçirirken otobüs ve tramvay du-
rakları öğrencilerle doldu taştı. Ayrıca yeni üniver-
site öğrencilerinin aileleri evlatlarının heyecanlarını 
paylaştı, kampüste yoğun trafik oluşturdu. 

Öğrencilerin çeşitli hizmetlere ulaşabilmesi için 
alınan tedbirler de devreye alındı. Yeni kimlikler 
öğrencilere teslim edilirken, Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı, öğlen ve akşam olmak üzere iki 
öğün yemek için gerekli tedbirleri aldı. İndirimli 
ulaşım kartı için de Samsun Büyükşehir Belediyesi 
SAMULAŞ’ın mobil başvuru merkezlerini kampüse 
yönlendirdi. Yanı sıra, tramvay, otobüs ve minibüs-
ler de merkez kampüste öğrencilerin hizmetinde idi. 

OMÜ’de Yaklaşık 2 Yılın Ardından Yüz Yüze 
Eğitim Başladı

OMÜ’den
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Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Okul Sağlığı Uy-
gulamasına Ait İş Birliği Protokolü” ile her okulda 1 
hemşirenin hazır bulunacağını söyledi.  Bu kapsam-
da Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve 
Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında “Okul 
Sağlığı Uygulamasına Ait İş Birliği Protokolü” imza-
landı. İmzalar Vali Zülkif Dağlı, OMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yavuz Ünal ile Samsun İl Millî Eğitim Müdürü Mu-
rat Yiğit tarafından atıldı.

Okul Sağlığı Uygulamasına Ait İş Birliği Protokolü; 
Samsun Valiliği himayelerinde, Samsun İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi  arasında 
yürütülecek. Protokolle birlikte kurumların belirle-
yeceği takvim çerçevesinde OMÜ Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören öğren-
ciler ilkokul, ortaokul ve liselerde saha uygulaması 
yapacak. İş birliği protokolü ile İl Millî Eğitim Müdür-
lüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin 
sağlığının korunması ve gözetilmesi amaçlanıyor. 

Protokol, OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin, okul sağ-
lığı saha uygulamalarını yapabilmelerine imkân ta-
nıyacak. Protokol kapsamında yapılacak uygulama-
larda üniversite öğrencilerinin etkileşim ve problem 
çözme becerilerini geliştirmesi, mesleki görev, yetki 
ve sorumluluklarını güvenli bir şekilde deneyimle-
mesi hedefler arasında bulunuyor.

“Amacımız; her okulda 1 sağlık personelinin 
olması” 

Her okulda 1 sağlık personelinin bulunmasını amaç-
ladıklarını ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif 
Dağlı “Pandemiden dolayı çocuklarımız 1 buçuk yıl 
eğitimden uzak kaldılar. Bu manada OMÜ Rektörü-
müz Prof. Dr. Yavuz Ünal ve İl Millî Eğitimiz Müdü-
rümüz ile görüşüp ‘ne yapabiliriz’ diye düşündük. 
Okullarımızda bir sağlık görevlimizin bulunması 
bizler için son derece önemli. Kaldı ki üniversiteler-
deki öğrencilerimiz de son sınıf itibarıyla hem okul 
sağlığını daha yakından gözlemlemek hem de çalış-
malara katkıda bulunmak amacıyla staj ve çalışma 
imkânı bulacaklar. Bizim amacımız, bundan sonra 
her okulumuzda bir sağlık görevlisinin olması. Bu-
gün başlıyoruz ve bu bir başlangıç. İlk dönemde 
okullarımızda haftada 2 gün 1 sağlık görevlisi (Hem-
şirelik Bölümünden) bulunacak. İkinci dönemde 4 
gün okulda bulunacaklar. Bunu ilerleyen dönemde 
haftada 5 güne de çıkartacağız. Bu uygulamayı tüm 
okullarımızda yaygınlaştırmak amacındayız. İnşal-
lah bunu başarabileceğiz.” dedi. 

Protokol imza töreninde ayrıca OMÜ Sağlık Bilimle-
ri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi ve Dr. Öğr. 
Üyesi Figen Çavuşoğlu da yer aldı. 

Samsun’da Her Okula 1 Hemşire

121

O
M

ÜB
ÜL

TE
N

 
Ek

im
-A

ra
lık

 2
02

1
Sa

yı
 8

6



İlahiyat Fakültesi Dekanlığında yapılan devir teslim 
töreniyle Prof. Dr. Osman Şahin, dekanlık görevini 
devraldı. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın katıldığı de-
vir teslim törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Feh-
mi Yazıcı, Prof. Dr Cengiz Batuk ile Üniversite Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep de iştirak etti. 
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Fakültenin gelişimi adına 
göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı emeği geçen-
lere teşekkür ederken, dekanlık görevini üstlenen 
Prof. Dr. Osman Şahin’e de yeni görevinde muvaffa-
kiyet diledi.

Fakültenin Konferans Salonu’nda gerçekleşen de-
vir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz 
Ünal “Bizim göreve başladığımız günden itibaren 
dile getirdiğimiz düşüncelerden birisi de çatışmaz-
lık kavramıydı. Biz fakültelerimizde kimsenin kim-
seyle uğraşmamasını, hiç kimsenin özlük haklarına 
dokunulmamasını istiyoruz. Bu doğrultuda İlahiyat 
Fakültesini; hassasiyet, insani ilişkiler, bilimsel sü-
rece katkı sağlaması adına model bir fakülte ola-
rak görüyoruz. Geleceğe dair bir idealimiz var, o da 
OMÜ’yü hak ettiği konuma getirmek.” dedi.

Kalite yönetim sistemi, uluslararasılaşma süreci, Ar-
Ge ve eğitim çalışmaları başta olma üzere Ondokuz 
Mayıs Üniversitesinin tecrübelerinden faydalanmak 
ve iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği ve 
ortak çalışmalar hususunda görüşmek amacıyla Ki-
lis 7 Aralık Üniversitesi yönetimi, OMÜ üst yönetimi 
ve OMÜ’nün ilgili birim yetkilileriyle bir araya geldi.

Rektörlükte gerçekleşen toplantıya; OMÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Prof. Dr. Cen-
giz Batuk, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Halil Aldemir, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Bilal Görentaş, 
OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Said Kurşunoğlu, OMÜ Türkçe Öğretimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-TÜRKÇE) 

Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman, OMÜ Uzaktan Eğitim 
Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız,  OMÜ 
Kalite Koordinatörlüğü Şube Müdürü Gülcan Akpı-
nar ile OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi, OMÜ Tekno-
loji ve Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) yetkilileri, yazılım 
geliştirme uzmanları katıldı.

İlahiyat Fakültesi Dekanlığında Görev 
Değişimi

OMÜ ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
Yönetiminden İş Birliği Toplantısı

OMÜ’den
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Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana 
Bilim Dalı, kalp ameliyatında yaptığı yeniliklerle böl-
genin öncü kliniği olma özelliğini sürdürüyor. Son 5 
yıl içinde büyük bir ilerleme gösteren Kalp ve Damar 
Cerrahisi Ana Bilim Dalı, göğüs kemiği kesilmeden 
hastanın koltuk altına uygulanan küçük kesiyle kalp 
ameliyatı yapmaya başladı.

“Kalp kapakçık, kalp deliği ve koroner bypass 
ameliyatları bu yöntemle yapılabilir”

Bu yöntemle yapılan ameliyatlar hakkında bilgi ve-
ren ameliyat ekibinin başındaki Tıp Fakültesi Kalp 
ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Kemal Demirağ ”Hastanın sternum dediği-
miz göğüs kemiği hiç kesilmeden, koltuk altından 
yapılan 5 ya da 6 cm’lik bir kesi ile kalp ameliyat-
ları yapabiliyoruz. Ayrıca kalp kapakçık, kalp deliği 
ve koroner bypass ameliyatlarının da bu yöntemle 
gerçekleştirebiliyoruz.” dedi.

“Hastanın yatış süresi ve ameliyat sonrası 
konforu artıyor”

Ameliyattan sonraki sürece de değinen Prof. Dr. 
Mustafa Kemal Demirağ “Hastanın ameliyat sonrası 
hastanede yatış süresi kısalmakta, ameliyat sonrası 
hasta konforu artmakta, hastalar daha çabuk nor-
mal hayatına, dolayısıyla işlerine dönebilmektedir. 

Tüm kalp ve aort damar ameliyatlarında kliniğimize 
ait olan 4 boyutlu ekokardiyografi cihazıyla ameliyat 
öncesi ve sonrası hastaya kalp eko görüntülemesi 
yapılarak, hasta daha ameliyatta iken, yapılan ame-
liyatın kontrolü sağlanmaktadır.” bilgisini paylaştı.

Samsun ve çevre illerdeki hastaların, son 2 yılda 
kalp ve aort damar ameliyatı için Ankara, İstanbul 
gibi iller yerine OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve 
Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalına başvurduklarına 
işaret eden Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, hasta 
sayısında artış olduğunu belirtti.

Tıp Fakültesi Hastanesi Koltukaltından Kalp 
Ameliyatına Başladı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) Kariyer 
Yetenek Programı sonuçlandı. OMÜ İletişim Fakül-
tesi (İLEF) Gazetecilik Bölümü mezunu Kader İbici, 
programı başarıyla tamamlayarak kariyerinin ilk 
adımlarını TRT Ankara bünyesinde atacak.

OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2020 
– 2021 akademik yılında mezun olan ve Bölümünü 
ikinci olarak dereceyle bitiren İbici, 40 bin 738 kişi-
nin başvurduğu 7 aşamalı TRT Kariyer Programı’nı 
başarıyla tamamlayan 287 yetenekten biri oldu. 
OMÜ İLEF mezunu Kader İbici, bu başarının ardın-
dan duygularını şu sözlerle dile getirdi: “TRT Ka-
riyer Yetenek Programı’na başvuru yaparken bu 
aşamaya geleceğimi hiç tahmin etmiyordum. Mart 
ayından beri devam eden yorucu ama bir o kadar 
da keyifli bir süreç yaşadık. Yeni mezun bir iletişimci 
olarak TRT gibi köklü bir kurumda işe başlama fırsa-
tı yakalamak benim için çok değerli. Bunun henüz 
bir başlangıç olmasını temenni ediyorum.”

OMÜ Rektörlüğü ve İLEF, başarısından ötürü Kader 
İbici’yi tebrik ederek kariyer yolculuğunda muvaffa-
kiyet diledi.

İletişim Fakültesi Mezunu Kader İbici; 
Kariyerine TRT’de Başlayacak
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ÇEVSAM; İklim Forumunda Gençlerle Buluştu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM), Samsun 
Ticaret Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetle-
rini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezinin, İklim Dip-
lomasisi Haftası kapsamında düzenlediği “Samsun 
Gençlik İklim Forumu”na destek verdi.

“İklim değişikliğinin üstesinden ancak küresel 
dayanışmayla gelebiliriz”

OMÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Muzaffer Özgü Bulut’un beden 
perküsyonu ile başlayan forumun açılışında konu-
şan Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit 
Tören, iklim değişikliğinin getirdiği risklerin toplum-
lar üzerinde giderek artan bir etkiye sahip olduğu-
nu söyledi. Konuşmasında, iklim kriziyle mücadele 
etmek için küresel dayanışmaya ihtiyaç olduğuna 
vurgu yapan Yiğit Tören “Belki de bu olumsuz gidişe 
dur diyecek, akışı değiştirecek olan son nesil bizle-
riz. Değişmenin tam iklimi diyoruz. Bunun üstesin-
den ancak küresel dayanışmayla gelebiliriz.” dedi.

Forumda ÇEVSAM Müdürü Yüksel Ardalı iklim de-
ğişikliği politikaları ve sürdürülebilirlik konusunda, 
Öğr. Gör. Sevcan Ekmekçioğlu iklim değişikliği ve 
sosyal girişimcilik konusunda, Dr. Yeliz Emecen iklim 
değişikliği ve kentler konusunda, Samsun Büyükşe-
hir Belediyesi Daire başkanı Ali Tülümen ise iklim 
değişikliği ve yerel sorunlar konusunda öğrencileri 
bilgilendirdi. Doğa Aktivisti ve TV Program Yapım-

cısı Güven İslamoğlu da iklim değişikliği hakkındaki 
fikirlerini dile getirdi.

“İklim değişikliği eylem programlarının acilen 
uygulamaya geçirilmesi gerekiyor”

İklim değişikliğiyle ilgili faaliyetlerin, bu değişik-
likten en çok etkilenecek gruplar içerisinde olan 
gençlerde farkındalık oluşturması açısından çok 
önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yüksel Ardalı, 
kentlerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine kar-
şı güçlendirilmesi gerektiğini, iklim politikalarının 
geçmişten beri kurgulanmasına rağmen istenilen 
hızda ilerlemediğini ve eylem programlarının acilen 
uygulamaya geçirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Öğrencilerden oluşturulan katılımcıların sundu-
ğu konu başlıkları paralelinde de çalıştay grupları, 
masa başı çalışmaları yaparak, iklim değişikliğine 
yönelik çözüm önerileri ve uyum programı hakkın-
da fikirlerini paylaşıp beyin fırtınası yaptı.

Moderatörlüğünü OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi öğretim üyesi Dr. Aslı Yöntem Balaban’ın 
yaptığı etkinliğe; OMÜ ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. 
Yüksel Ardalı, OMÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üye-
si Dr. Yeliz Emecen, Samsun Üniversitesi akademis-
yenleri Doç. Dr. Meral Demirtaş ile Öğr. Gör. Sevcan 
Ekmekçioğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tülümen ve 
öğrenciler katıldı.

OMÜ’den
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Geçen yıl Gaziantep’te başarıyla düzenlenen TEK-
NOFEST çalışmalarını yerinde incelemek için Sam-
sun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, şehirde inceleme 
yapmak için bir dizi ziyaret gerçekleştirdiler. 

Bu kapsamda Vali Dağlı başkanlığındaki heyet, 
TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Gaziantep’in TEK-
NOFEST sürecinde yürütülen çalışmaları yerinde 
görmek için Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gazian-
tep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e 
ziyarette bulundular. Ziyaretlerde önümüzdeki yıl 
Samsun’da yapılacak olan TEKNOFEST için fikir isti-
şaresinde bulunuldu. 

Gaziantep Üniversitesi Rektörüne Ziyaret

TEKNOFEST 22 hazırlıkları kapsamında Rektör Prof. 
Dr. Yavuz Ünal, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Arif Özaydın’ı da makamında ziyaret etti. Sam-
sun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’la 
beraber Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Özaydın’ın konuğu olan Rektör Ünal, gösterilen ala-
ka ve misafirperverlik için teşekkür etti.

Rektör Ünal, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
Rektörü Dereli’ye Konuk Oldu

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut 
Aydın’la beraber Prof. Dr. Dereli’nin konuğu olan 
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, gösterilen alaka ve mi-
safirperverlik için teşekkür etti. Görüşmede TEK-
NOFEST sürecinde üniversitelerin rolü ve önemi 
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti ifade eden Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dereli ise Üniversi-
te olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar ve projeler 
hakkında bilgi verdi.

Rektör Ünal’dan Gaziantep Müftüsü Hazırlar’a 
Ziyaret

Gaziantep ziyaretinde Gaziantep Müftüsü Dr. Hüse-
yin Hazırlar’ın konuğu olan Rektör Ünal, kendilerine 
konukseverlikleri için teşekkür etti. Ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti ifade eden İl Müftüsü Dr. Hazıra-
lar ise yürütülen müftülük hizmetleri hakkında bilgi 
verdi.

Rektör Ünal, Gaziantep’te Temaslarda 
Bulundu
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2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödüllerinin mekânda 
erişilebilirlik kategorisinde, gerekli kriterleri sağ-
layarak turuncu bayrak almaya hak kazanan Sağlık 
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Ye-
mekhane Binası ile turuncu bayrak adayı seçilen 
5 birime, Senato Salonunda düzenlenen törenle, 
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından sertifikaları 
takdim edildi.

Engelli bireylerin eğitime tam, etkin ve eşit katılımını 
sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ta-
rafından verilen Engelsiz Üniversite Ödüllerinde bu 
yıl OMÜ Yemekhane Binası, mekânda erişilebilirlik 
kategorisinde başarı gösterenlere verilen turuncu 
bayrağın sahibi oldu. Bafra işletme Fakültesi,  Fen 
Edebiyat Fakültesi A-B-C-D Blok, Mimarlık Fakülte-
si, Mühendislik Fakültesi D Blok ve Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu da turuncu bayrak adayı ol-
maya hak kazandı. Turuncu bayrak sahibi OMÜ Ye-
mekhanesi adına turuncu bayrak sertifikasını Sağlık 

Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural alırken 
turuncu bayrak adayı sertifikasını Bafra İşletme Fa-
kültesi adına Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Mutlu, 
Fen Edebiyat Fakültesi adına Fakülte Dekanı Prof. Dr. 
Emin Kasap, Mimarlık Fakültesi adına Fakülte Dekanı 
Prof. Dr. Hakan Sağlam, Mühendislik Fakültesi adına 
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu ve Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu adına da Yüksekokul 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan aldı.  

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki 
Yemekhane binasının aldığı turuncu bayrakla, en-
gelsiz üniversite olma yolunda hızla ilerleyen OMÜ, 
turuncu bayrak sayısını 14’e çıkardı. 

Turuncu bayrak; açık, yarı açık ve kapalı alanların 
engelli bireylere yönelik düzenlenmesine ilişkin 
kanun, tüzük, imar planları, yönetmelik hükümleri, 
ulusal ve uluslararası standartlar gözetilerek, fen, 
sağlık ve çevre şartlarına uygunluk açısından belli 
bir düzeyde gayret gösteren üniversitelere veriliyor.

Engelsiz Üniversite Yolunda İlerleyen OMÜ 
14. Turuncu Bayrağını Aldı

Kurupelit Yerleşkesinde yer alan Saat Kulesi yanına 
kurulan Sağlık Ünitesinde, personel ve öğrenciler 
için ayaktan sağlık hizmeti sunmak üzere Covid-19 
ve Aile Hekimliği Polikliniği açıldı.  Covid-19 Polikli-
niğinde, Covid-19 tarama-tanı ve tedavisi yapılırken 
Aile Hekimliği Polikliniğinde ise birinci basamak 
sağlık hizmeti veriliyor.

Sağlık Ünitesi Hizmete Başladı

OMÜ’den
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Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
bünyesinde yer alan Planetaryum, Samsun Büyük-
şehir Belediyesinin “Büyükşehir Gençlik Hareketi” 
etkinlikleri kapsamında gökyüzü meraklısı genç-
lerin ziyaretine açıldı. “Samsun’u Keşfet Şehrini 
Farket” projesi çerçevesinde ziyarete açılan Pla-
netaryumu, Eylül ayı içerisinde Samsun’un çeşitli 
okullarından gelen toplam bin 618 öğrenci ziyaret 
etti. Öğrenciler OMÜ Astronomi Eğitimi Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan 
görselleri inceleyerek astronomi ve uzay bilim-
leri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Merkeze tüm 
okullardan çok talep olduğunu vurgulayan Merkez 
Müdürü Prof. Dr. Güner Tural; öğrencilerin merak ve 
heyecanlarına ortak olmaktan mutluluk duydukları-
nı, astronomi ve uzay bilimleri alanında farkındalık 

oluşturmak adına Planetaryum ve Gözlemevi ziya-
retlerinin önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

OMÜ’nün Planetaryumu Gökyüzü Meraklısı 
Öğrencileri Ağırlıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi dünyanın saygın 
üniversite sıralama kuruluşlarından Times Higher 
Education’ın (THE) 2022 konulara göre dünya 
derecelendirmelerinde mühendislik alanında 1001+ 

diliminde yer almayı başardı. OMÜ, Eylül ayında 
açıklanan Klinik ve Sağlık Alanında 601+, Yaşam 
Bilimleri Alanında 801+ ve Fen Bilimleri Alanında 
1001+ diliminde yer almıştı.

OMÜ’nün geçtiğimiz yıllardaki sırası: 

• Mühendislik alanında 2019 ve 2020 yıllarında  
801+, 2021 yılında ise 1001+ dilimi. 

• Klinik ve sağlık alanında 2019, 2020, 2021 
senelerinde de 601+ dilimi. 

• Yaşam bilimleri alanında 2019 ve 2020’de 601+,  
2021’de ise 801+ dilimi. 

• Fen bilimleri alanında 2019 ve 2020’de 801+,  
2021’de ise 1001+ dilimi.

OMÜ, Mühendislik Alanında Dünya 
Sıralamasında

Mühendislik Alanı

Klinik ve Sağlık Alanı

Fen Bilimleri Alanı

Yaşam  Bilimleri Alanı
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“AMİSOS Osmanlı Dibek Saray Kahvesi” adlı marka-
larıyla üretkenliklerini sergileyen Ondokuz Mayıs 
Üniversitesinin girişimci öğrencileri Rektör Prof. Dr. 
Yavuz Ünal’ı ziyaret etti.

Rektörlük makamındaki ziyarette Rektör Prof. Dr. 
Yavuz Ünal, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü mezunu ve AMİSOS Kahve’nin Ku-
rucu Başkanı Fatih Avcı, Mühendislik Fakültesi Maki-
ne Mühendisliği Bölümü öğrencisi ve Kahve Üretim 
Müdürü Ecem Turacık ve Yaşar Doğu Spor Bilimleri 
Fakültesi öğrencisi İrem Yazıcı ile bir araya geldi. 
Ziyarete Proje Geliştirme Ofisi Koordinatörü Ekrem 
Altan da eşlik etti. 

Hazırladıkları projeyi Gençlik ve Spor Bakanı 
Kasapoğlu’na sundular

Görüşmede Ekip Başkanı Fatih Avcı, Gençlik ve Spor 
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun teş-
vikiyle sanayi-üniversite iş birliğine katkı sunmayı 
amaçladıklarını belirterek daha üretken gençlik 
modeli doğrultusunda planladıkları projeyi Rek-
tör Ünal ile paylaştı. Hazırladıkları “Daha Üretken 
Gençlik” projesini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Meh-
met Muharrem Kasapoğlu’na sunduklarına işaret 
eden ekip başkanı Fatih Avcı “Hedefimiz; projemizi 
tüm Türkiye’ye yayarak marka değerimizi daha da 
büyütmek. Hayat debisinin bu kadar hızlı aktığı bir 
dönemde üniversite sonrasında iş dünyasına atıl-
manın geç olduğunu düşünüyoruz. Bizler üniver-
site eğitimimiz sırasında sürekli nasıl katma değer 
üreteceğimize dair kafa yorduk. Küçük bir hayalle 

başlayan bu işimizde inandığımız yolda yürümeye 
devam edeceğiz. Bu uğurda desteklerini esirgeme-
yen ve her daim yanımızda olan Sayın Bakan’ımız 
Mehmet Kasapoğlu ve Rektör’ümüz Prof. Dr. Yavuz 
Ünal’a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.” diye ko-
nuştu. Ürettikleri AMİSOS marka kahveyi Avustralya 
ve Hollanda’ya ihraç etmeye başladıklarını vurgu-
layan Fatih Avcı, öğrencilere hayallerinden vazgeç-
memelerini tavsiye etti.  

Rektör Ünal “Fikir ve projelerini hayatla sınayan 
öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız”

Öğrencilerin, üniversiteyi hayatlarının bir kampı ola-
rak görmeleri gerektiğine dikkat çeken Rektör Ünal 
da “Girişimci öğrencilerimiz, Samsunluların severek 
tükettiği kahvenin ülke geneline yayılması hususun-
da ürettikleri projenin detaylarını aktardılar. Bizler 
de desteğimizi verip her zaman yanlarında olacağız. 
OMÜ Üst Yönetimi olarak edindiği bilgiyi işleyen, 
fikirlerini projelendiren ve bunları hayatla sınayan 
öğrencilerimizi daima destekleyeceğiz. Öğrencile-
rimizi cesaretleri ve üretkenliklerinden ötürü tebrik 
ediyorum, yolları açık olsun.” sözlerine yer verdi. Zi-
yarette, OMÜ’lü girişimci öğrenciler, ürettikleri AMİ-
SOS markalı kahveyi Rektör Ünal’a ikram ettiler.

OMÜ Proje Geliştirme Ofisi de destek veriyor

“AMİSOS Osmanlı Dibek Saray Kahvesi” için proje 
desteğine başvuracak girişimci öğrencilere OMÜ 
Proje Geliştirme Ofisi tarafından da destek sağla-
nacak. 

OMÜ’lü Öğrencileri Markalaştırdıkları 
Projelerini Rektör Ünal’la Paylaştı

OMÜ’den
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Tokyo’da 2020 yılında düzenlenen Paralimpik 
Oyunları’nda final karşılaşmasında Amerika Birleşik 
Devletleri’ni 9-2 mağlup ederek şampiyon olan Go-
alball Kadın Millî Takımı, Samsun’da düzenlenen ve 
ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası öncesi çevrim içi 
ortamda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile sohbet etti.

OMÜ Engelli Birimince organize edilen ve OMÜ’nün 
YouTube kanalından canlı yayımlanan on-line söy-
leşi programının moderatörlüğünü OMÜ Engel-
li Öğrenci Birimi Akademik Koordinatörü Doç. Dr. 
Nursel Topkaya yaptı. Programa; 2020 Tokyo Para-
limpik Oyunları’nda altın madalya kazanan Goalball 
Kadın Millî Takımı oyuncuları, teknik ekip, Türkiye 
Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yar-
dımcısı İsmail Karaca ile İşaret Dili Çevirmeni Murat 
Tekin katıldı.

Avrupa 4’üncüsü İşitme Engelli Kadın Basketbol 
Takımı’nda 2 OMÜ’lü öğrenci bulunuyor

Doç. Dr. Nursel Topkaya, Goalball Kadın Millî Takımı 
ile bir araya gelmekten duydukları mutluluğu belir-
tirken “Engelli öğrencilerin spordan sosyal hayata 
birçok alanda gelişimlerine destek veren OMÜ En-
gelli Öğrenci Birimi olarak destekleyici çalışmalar-
dan biri olan bu söyleşiyi yapmaktan memnuniyet 
duyuyoruz. Şunu da hatırlatmalıyım ki Üniversite-
miz Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde öğre-
nim gören 2 engelli öğrencimizin yer aldığı İşitme 

Engelli Kadın Basketbol Millî Takımı’mız da Avrupa 
Şampiyonası’nda dördüncü oldu. Bu başarıda öğ-
rencilerimizin rolünün olması bizler için çok önemli, 
onlarla da gurur duyuyoruz.” dedi.

Rektör Ünal “Zihinlerde aşıldıysa üstesinden 
gelinemeyecek hiçbir engel yok, sizler bunu 
ispatladınız”

“Sizleri tanımaktan ve sizlerle bir araya gelmekten 
gerçekten çok mutluyum” diyerek Goalball Kadın 
Millî Takım oyuncuları ile diğer katılımcıları selamla-
yan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise “OMÜ gibi 
köklü bir üniversitede sizlerin hikâyesinin bilinmesi 
ve çok kısa sürede üst düzeyde bu başarıya ulaşma-
nız ve öncesindeki kazanımlarınız hakikaten büyük 
önem taşıyor. Burada şunu vurgulamalıyım ki engel 
denilen olgu eğer zihinlerdeyse bu durum hiçbir şe-
kilde aşılamıyor ama zihinlerde aşıldıysa üstesinden 
gelinemeyecek hiçbir engel yok ve aslında sizler 
bunu ispatladınız. Bu açıdan bu başarınız çok değerli 
bizler için. Sizleri gönülden tebrik ediyorum, başarı-
larınızdan ötürü onur duyuyoruz..” diye konuştu.

“Pozitif ayrımcılık yapacağız”

OMÜ’nün engelsiz üniversite olma hedeflerinden 
söz eden Rektör Ünal, bu sürece dair “Özel şartla-
rı ne olursa olsun hiçbir öğrencimizin fiziki engelle 
karşılaşmamasını arzu ediyoruz. Hedefimiz; bütün 
engelli öğrencilerimizin hiçbir engele takılmaksızın 
hayatını refah içinde sürdürebileceği bir üniversite 
inşa etmek. Biz önümüzdeki yıldan başlayarak Millî 
Takım düzeyinde yahut farklı bir biçimde varlığını 
ortaya koyan bütün engelli sporcu kardeşlerimize 
pozitif ayrımcılık yapacağız. Dolayısıyla sporcu dos-
tu engelsiz bir üniversite olma hayalini gerçekleş-
tirmek istiyoruz.” sözlerine yer verdi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Şampiyonu 
Goalball Kadın Millî Takımı ile On-Line Söyleşi

İzlemek için 
karekodu 
telefonunuza 
okutunuz
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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) 
ile imzalanan Kurumsal İş Birliği Protokolünün 
Ankara’da gerçekleşen imza töreninde, protokol 
metnini Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile TİHEK Başka-
nı Prof. Dr. Muharrem Kılıç imzaladı. İmza törenine 
TİHEK üyesi Muhammet Ecevit Carti de katıldı.

TİHEK’te düzenlenen törende imzalanan protokol 
ile insan haklarına duyarlı bir toplumsal yapının inşa 
edilmesi için iki kurum tarafından ortak projelerin 
gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Protokolle; insan 

hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi, 
ayrımcılıkla mücadele edilmesi ile kötü muamelenin 
önlenmesi amaçları doğrultusunda deneyim, bilgi, 
belge, materyal ve kaynakların paylaşılması, insan 
haklarına ilişkin mevzuatın geliştirilmesi, kurumlar 
arası temel değerler ve beklentiler doğrultusunda 
insan hakları ile ilgili farkındalık artırıcı projelerin 
işbirliği içinde hayata geçirilmesi ve nihayetinde in-
san haklarına saygıda özen ve duyarlılığı gelişmiş 
toplumsal yapının oluşumuna katkıda bulunulması 
amaçlanıyor.

Uluslararası Öğrenci Topluluğunun Ahıskalı öğren-
cileri,  1944 yılında sürgüne zorlanan Ahıska Türk-
lerini,  sürgünün 77.yılında OMÜ Yaşam Merkezinde 
düzenlenen törenle andı.

“Ahıska Türklerine yapılan haksızlığı unutmadık”

14 Kasım 1944 yılında topraklarından koparılarak 
vatansız bırakılan, insani olmayan şekilde sürgüne 
zorlanan Ahıska Türklerinin anıldığı etkinlikte; etkin-
lik başkanı Zarina Muhammed ve Ahıskalı öğrenciler 
“Burada olmamızın amacı, 77 yıl önce Ahıska Türk-
lerine yapılan haksızlığı unutmadığımızı bildirmektir. 
Ahıska Türkleri, dünyanın farklı ülkelerinde vatansız, 
özlük hakları olmadan, yaşamını idame ettirmek-
tedir. Türkiye Cumhuriyeti öncülüğünde, ulusal ve 
uluslararası mecralarda her zaman var olmaya de-
vam edeceğiz. Buradan, sürgün esnasında hayatını 
kaybeden büyüklerimizi rahmet ile anıyoruz.” dedi.

OMÜ Yaşam Merkezinde, Ahıska Türklerinin kültürü-
nü ve tarihini içeren materyallerin sergilendiği stant 
açan Ahıskalı öğrenciler, standı ziyaret edenlere 
sürgün edilenler anısına lokma ikram eti.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile 
Kurumsal İş Birliği Protokolü İmzalandı

Sürgünün 77. Yılında Ahıska Türkleri
OMÜ’de Anıldı

OMÜ’den
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmet-
ler ve Teknikler Bölümü öğrencileri, 8 Kasım Dünya 
Radyoloji Günü dolayısıyla Tıp Fakültesi Hastane-
sinde görev yapan Radyoloji çalışanlarını ziyaret 
ederek çalışanların gününü kutladı. 

Öğrencilerin sosyal farkındalıklarının gelişmesi ve 
bölümlerini yakından tanımaları için gerçekleşti-
rilen kutlama etkinliğine; Tıp Fakültesi Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan ve hastane müdür-

leri de eşlik etti. Ziyaret sırasında öğrenciler hazır-
lamış oldukları tebrik kartlarını çalışanlara vererek 
görevlerinde başarılar diledi.

Ziyarete; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Faruk Tan, Tıbbi Hizmet-
ler ve Teknikler Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Zeynep 
Yüksel ile Tıbbi Görüntüleme Öğretim Danışmanları 
Öğr. Gör. Burak Karapınar, Öğr. Gör. Fatih Mehmet 
Şahin de katıldı.

Öğrenciler Dünya Radyoloji Gününü Kutladı

OMÜ Kariyer Merkezi & Mezunlar Koordinatörlüğü 
ve Sigmacert Akademi iş birliği ile öğrenci ve me-
zunlara yönelik; ücretsiz ve çevrimiçi düzenlenen 
“ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğiti-
mi” programı düzenlendi.

Eğitim programında; Kalite Yönetim Sistemi tanımı, 
tarihçesi ve gelişimi, sistemin faydaları, kullanılan 
terimler ve tarifler, temel kavramlar ve kalite yöne-
tim sisteminin uygulamasının kurumlarda faydaları 

konularında, Sigmacert Akademi Eğitmeni Rukiye 
Adbay tarafından çevrim içi (online) olarak katılan 
öğrenci ve mezunlara bilgiler verildi. OMÜ öğrenci 
ve mezunlarının yoğun ilgi gösterdiği eğitime katı-
lanlara sertifikaları Sigmacert Akademi tarafından 
e-posta adreslerine gönderildi. OMÜ Mezunlar Ko-
ordinatörü ve Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nur-
sel Topkaya, OMÜ öğrenci ve mezunlarının kariyer 
gelişimine katkılarından dolayı Sigmacert Akademi-
ye teşekkürlerini sundu. 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel 
Eğitimi Düzenlendi
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Bir dizi temaslarda bulunmak amacıyla Samsun’u zi-
yaret eden Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil 
Kışla, protokol üyeleri ve ilgili sivil toplum kuruluşu 
temsilcilerinin katılımıyla, Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesinde düzenlenen Eğitime Destek Platformu top-
lantısına katıldı.

Başdanışman İsrafil Kışla, Samsun Üniversitesine 
yaptığı ziyaretin ardından beraberindeki protokol 
üyeleriyle Rektörlük Senato Salonunda gerçekleşen 
toplantıya iştirak etti.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsra-
fil Kışla’nın yanı sıra; Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif 
Dağlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Canik 
Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve 
Prof. Dr. Recep Sancak, Genel Sekreter Prof. Dr. Hü-
seyin Gençcelep, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, 
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Gençlik ve Spor İl 
Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile birçok sivil top-
lum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

“Kurumlar arası koordinasyon çok önemli”

Toplantının açılışını yapan Samsun Valisi Doç. Dr. 
Zülkif Dağlı “Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanımızın 
katılımıyla yapacağımız bu değerlendirme toplantı-
sı, Samsun ilimiz için, öğrencilerimiz için, gençliğimiz 
için,  geleceğimiz için inşallah hayırlara ve güzel ge-
lişmelere vesile olacaktır.” dedi.

Samsun Valiliğinin; sivil toplum kuruluşları, kamu 
kurumları ve üniversiteler arasında koordinasyonu 

sağlayarak yol almaya çalıştığını ifade eden Sam-
sun Valisi Dağlı, bu doğrultuda yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 

“Bu ülkenin en büyük zenginliği gençlerimizdir”

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek söz-
lerine başlayan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı 
İsrafil Kışla da, Eğitime Destek Platformunun (EDEP) 
çalışmalarına değinerek şöyle devam etti “EDEP, 
28 Şubat sürecinde imam hatip okullarına sahip 
çıkmak amacıyla İmam Hatip Platformu olarak ça-
lışmalarına başlayan bir sivil inisiyatif kuruluşudur. 
Yıllarca çok değerli hizmetlerde bulunarak pek çok 
problemin çözülmesinde ve yeni hizmetlerin üretil-
mesinde, diğer sivil toplum kuruluşları gibi çok ciddi 
emekler verdi. Bizim derdimiz tabi ki sadece imam 
hatip okulları değil, bu ülkenin en büyük zenginliği 
gençlerimizin her birinin; milli ve manevi değerlere 
bağlı, faydalı ve donanımlı yetişmesini sağlamaktır. 
Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarında insanlarımız, 
ülkemizin ve gençliğimizin geleceği için, Allah’ın rı-
zasını almak için gönüllü olarak çalışıyorlar.” Sivil 
toplum kuruluşlarının desteğini alan kurumların 

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kışla’nın 
Katılımıyla OMÜ’de Eğitime Destek Toplantısı

OMÜ’den
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daha başarılı olduğuna dikkat çeken Başdanışman 
İsrafil Kışla “Eğitime yapılan katkı asla boşa gitmi-
yor ve başarıya etki ediyor. Bir amacımız da çocuk-
larımızın din eğitimini devlet eliyle almasıdır.” dedi.

“Kamu elindeki imkân kadar iş yapar. Sivil toplum 
kuruluşları ufku kadar iş yapar. Ufkunuz varsa 
çok şey yapabilirsiniz.”

Sivil toplum kuruluşlarının sivil kimliklerini koru-
yarak, kamu kuruluşlarıyla beraber problemlerin 
çözümüne katkı sunması gerektiğini kaydeden Baş-
danışman Kışla “Sivil toplum kuruluşları ekstra hiz-
met ortaya koymalı. Bunun da üç yolu var. Bir tanesi 
kamu kurumlarının projelerine destek olmak, ikin-
cisi kendi projelerini üretmek, üçüncüsü de kamu 
kurumlarıyla yapılacak protokollerle müşterek 
projeleri hayata geçirmek. Tüm bunları gerçekleş-
tirmedeki anahtar kelime de yönetmek değil, güzel 
iletişimdir. Güzel iletişimle çözülmeyecek problem 
olamaz. Kamu elindeki imkân kadar iş yapar. Ancak 
sivil toplum kuruluşları ufku kadar iş yapar. Ufkunuz 
varsa çok şey yapabilirsiniz. Ufkunuz yoksa maddi 
yetersizlikleri öne sürerek sadece bahane üretir-
siniz. Oysa hayır işlerinde para, birinci değil ancak 
dördüncü sermayenizdir. En büyük sermaye hayır 
işleme azmi ve kararlılığı, sonra güven, daha sonra 
da doğru bir projedir. Para bunlardan sonra gelir. “ 
şeklinde konuştu.

“Samsun, imkânları bol olan bir ilimiz”

Toplumun her kesiminden insanları iyilik yapmaya 
ve hayır işlemeye yönlendirmek gerektiğinin altını 
çizen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, 
çevresel koşulların ve imkânların iyi analiz edilme-
si gerektiğini belirterek  “Böylece bu imkânlardan 
en iyi şekilde istifade ederek bunları öğrencilerimiz 
için hizmete dönüştürür, bir köprü olma vazifesi 
görmüş olursunuz.  Bu bakımdan Samsun, imkânları 

bol olan bir ilimiz. Bunları değerlendirerek güzel 
hizmetlere dönüşecek çalışmalar temenni ederim.” 
dedi. Genel bir değerlendirmenin yapıldığı toplan-
tıda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal,  Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanı İsrafil Kışla’ya ziyareti için teşekkür 
ederek hediye takdiminde bulundu. Cumhurbaş-
kanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla’nın OMÜ şeref 
defterini imzalamasıyla toplantı sona erdi.
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OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde “Kampüs 
Kimya” markasıyla kurulan üretim tesisinde 25 fark-
lı temizlik ve hijyen malzemesi üretiliyor. Tesis 1 yıl 
içerisinde 1 buçuk milyon TL ciro yaparak dikkatleri 
üzerine çekti.  

Fakülte binasında yaklaşık 2 bin metrekare alanda 
üretim tesisi kuruldu. Oluşturulan ‘Kampüs Kimya’ 
markasıyla OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bö-
lümünden öğretim üyeleri, öğrenciler ve diğer ça-
lışanlar tarafından kolonya, dezenfektan, deterjan, 
yüzey temizleyici gibi 25 farklı çeşitte temizlik ürünü 
üretiliyor. Satılan ürünlerin getirdiği ciro ise üniver-
sitenin ihtiyaçları için harcanıyor. Kampüs Kimya 
ekonomik getirinin yanı sıra öğrencilere staj imkânı 
da sunuyor. Pandemi döneminde staj yeri bulama-
yan öğrencilerin uğrak yeri olan Kampüs Kimya, 
üretime devam ediyor.

Prof. Dr. Ağar “Kaliteden ödün vermiyoruz”

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren OMÜ Kimya 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erbil Ağar “25 farklı 
ürün üretiyoruz. Bunun dışında bize gelen özel si-
parişleri de karşılamaya çalışıyoruz. Bu müessese; 
Üniversite bünyesinde kuruldu ve Fen-Edebiyat 
Fakültesi döner sermaye saymanlığına bağlı. Aynı 
zamanda buranın gelirleri Üniversitemiz için har-
canmakta. Kimse döner sermayeden pay almıyor. 
Buranın kuruluş amacında öncelikli olarak hem 
Üniversitenin ihtiyaçlarını karşılamak hem de kamu 
kurum ve kuruluşlara satış yapmak var. Ürünler çok 

cüzi bir kârla satılıyor ve kaliteden ödün vermiyo-
ruz. Buranın diğer bir kuruluş amacı da staj öğrenci-
lerine hem staj yeri bulmak hem de deneysel olarak 
faaliyette bulunmak. Pandemiden dolayı bu yıl staj 
yeri bulamayan Kimya Mühendisliği Bölümü öğren-
cileri ve Kimya Bölümü öğrencileri burada staj yapıp 
bu işi öğrendiler. Satışlarımız devam ediyor.” dedi.

Hedef; ciroyu daha da arttırmak

Bir yılda 1 buçuk milyon TL ciro yaptıklarını belirten 
Ağar, devamında “Bu yılki ciro hedefimiz 2 milyon 
TL. Büyük bir miktarına zaten ulaştık. Yine de çalış-
malarımıza devam ediyoruz. Ürünlerimizin çeşitlili-
ğini artırarak çalışmalarımızı daha yoğun bir şekilde 
devam ettirmeyi düşünüyoruz. Kampüs Kimya Üre-
tim Tesisi’nde emeği geçen OMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yavuz Ünal ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Emin Kasap’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

OMÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema 
Bölümü mezunu Muhammet Vard Atik, mezuniyet 
projesi “Dilhun” adlı kısa filmiyle ödül aldı.

‘Eğitim’ temalı Uluslararası 6. Kısa Film Yarışması’nın 
gala ve ödül töreni Antalya’da yapıldı. Törene 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şube başkan-
ları ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri, kadın 
komisyonları, jüri üyeleri ve dereceye giren eser sa-
hipleri katıldı.

Mezuniyet projesi ödül getirdi

Gala ve ödül töreninin selamlama konuşmalarının 
ardından dereceye giren eser sahiplerine ödül-
leri verildi. Eğitim temalı 6. Uluslararası Kısa Film 
Yarışması’nda ‘Eksik’ filmiyle Volkan Budak birinci, 
‘Vaveyla’ filmiyle Kenan Karayağız ikinci, ‘Taner’ fil-
miyle Hakan Sümer üçüncü olurken; Ahmet Duvar 
‘Mezahir’ filmiyle Mehmet Akif İnan Özel Ödülü’ne, 
Muhammed Vard Atik ise OMÜ İletişim Fakültesinde 
hazırladığı mezuniyet projesi olan ‘Dilhun’ adlı kısa 
filmiyle Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü’ne layık 
görüldü.

Eğitim-Bir-Sen tarafından 27 Kasım’da Antalya’da 
düzenlenen Eğitim Temalı Uluslararası 6. Kısa Film 
Yarışması’nın gala ve ödül töreninde “Dilhun” adlı 
kısa filmiyle Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü’nü 
alan Atik’e ödülünü Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Atilla Olçum takdim etti.

OMÜ Kampüs Kimya Bir Yılda Hedefini Aştı

İletişim Fakültesi Mezunu Atik’in Kısa 
Filmine Ödül
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Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut 
ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Yavuz 
Ünal’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette iki kurum 
arasındaki temas ve iş birliğinin çeşitlendirilmesi ve 
geliştirilmesi ele alınırken, Şube Başkanı Ahmet Ali 
Bulut, Üniversitenin kan bağışı organizasyonların-
da gösterdikleri çabalardan dolayı Kızılay Samsun 
Şube Başkanlığının teşekkür belgesini ve plaketini 
Rektör Ünal’a takdim etti.

“OMÜ’nün desteği Samsun Kızılay’a güç katıyor”

Görüşmede, Kızılay Samsun Şubesinin kentteki ça-
lışmaları hakkında bilgi veren Şube Başkanı Ahmet 
Ali Bulut, Üniversitenin desteğinin Samsun Kızılay’a 
güç kattığını vurgulayarak Kurupelit Yerleşkesi’nde 
istikrarlı bir şekilde devam eden kan bağışı kam-
panyası başta olmak üzere hayata geçirilmesi plan-
lanan faaliyetlere dair fikir ve önerilerini paylaştı.

Kan bağışı gibi hayat kurtaran organizasyonlarda 
verilen destekten ötürü minnettar olduklarını be-
lirten Şube Başkanı Bulut, bağışçı ve gönüllülere 
şükranlarını iletti.

Rektör Ünal “Kan bağışı bilincinin gelişmesi için 
daima inisiyatif alacağız”

Kızılay’ın, kurulduğu tarihten bu yana ülkemize ve 
tüm insanlığa çok büyük hizmet ve katkılarda bu-
lunduğunu kaydeden Rektör Ünal ise Üniversitenin 
tüm imkânlarıyla Kuruma olan desteğini sürdürece-
ğini belirtti. Kan bağışının önemine işaret eden Rek-
tör Ünal, Kızılay’ın kan temini ve tedarikinde Üniver-
site olarak aktif yer almaktan her zaman büyük bir 
mutluluk duyacaklarını ve bu uğurda kan bağışı 
bilincinin gelişmesi için daima inisiyatif alacakla-
rını dile getirdi.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanlığı’ndan 
Teşekkür Belgesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademisyenlerinin en 
son başarı halkasına, Türk Tarih Kurumu (TTK) Bilim 
Kurulu Üyeliğine yeniden layık görülen Prof. Dr. İbra-
him Tellioğlu eklendi. Sergilediği nitelikli akademik 
performanstan ötürü Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, 
TTK Bilim Kurulu Üyeliğine yeniden seçildi. Prof. Dr. 
Tellioğlu’nun, yaptığı bilimsel etkinlikler ve yayın-
larıyla ülkemizde tarih disiplininde en önemli ve en 
stratejik kurum hüviyetine sahip TTK’nın Bilim Kuru-
lu üyeliği ile yeniden onurlandırılması takdir topladı.

Prof. Dr. Tellioğlu TTK’da Yeniden Bilim 
Kurulu Üyesi Oldu
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OMÜ Kenevir Araştırma Enstitüsü tarafından geliş-
tirilen Türkiye’nin ilk tescilli endüstriyel kenevir to-
humu “Narlı”nın hasadı yapıldı.

2021 yılında OMÜ’nün girişimleriyle geliştirilen 
“Narlı” ve “Vezir”, Türkiye’nin ilk tescilli endüstriyel 
kenevir tohumu oldu. Karadeniz Tarımsal Araştır-
ma Enstitüsü Müdürlüğü Deneme İstasyonu’nda 11 
dönüme ekilen “Narlı”nın hasadı gerçekleşti. Millî 
kenevirler; gıdadan tekstile kadar birçok alanda 
kullanılıyor.

Hasat etkinliğinde ilk olarak konuşan Karadeniz Ta-
rımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak 
“Kenevir çok eskiden beri kadim ve önemli bir bitki. 
Son yıllarda Cumhurbaşkanı’mızın talimatları doğ-
rultusunda gündeme gelmesiyle Türkiye’de ön pla-
na çıkan bir ürünümüz hâline geldi. Biz de Üniver-
site ile iş birliği sayesinde çalışmalarımızı yaparak 
2 tane ürünümüzü bu sene tescil ettirdik. Bu daha 
başlangıç ve faaliyetlerimiz; bunun hasadından 
farklı amaçları gözeten ıslah ve çeşit geliştirmeye 
kadar devam edecek.” dedi.

“2020’de 2 bin 644 dekarı kapsayan kenevir ekimi 
2021’de 250 dekara düştü”

Kenevirle ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdü-
rü İbrahim Sağlam da “2019 yılı içerisinde 466 dekar 
kadar kenevir ekimi olmuştu. 2020 yılı içerisinde de 
bu oran 2 bin 644 dekara ulaştı. 2021’de ise bu ra-

kam 250 dekara düştü. Keneviri, diğer tarım ürünleri 
gibi burada satamazsak başka bir pazarda satarız 
diye bir şartımız yok. Kenevir üretiminin arttırılabil-
mesi için kesinlikle sanayi ile entegrasyon ve söz-
leşmeli üretim modeline ihtiyaç var. 2020 yılında 53 
üreticimizle birlikte üretimi arttırdığımızda pazarla-
ma ile ilgili ciddi bir sıkıntı yaşadık. Kenevirle ilgili 
tohumda yoğun bir şekilde bizlerden talep var. Ge-
rek tohumu gerekse ürünü ile ilgili bizlerden talepte 
bulunuyorlar.” diye konuştu.

“Mutlaka pazara göre ayarlanması lazım”

Kenevirin pazarlanmasına dikkat çeken OMÜ Zira-
at Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan ise 
“Burada önemli olan konu; üretim ve pazarlamayı 

Türkiye’nin İlk Tescilli Kenevirinde Hasat 
Zamanı

OMÜ’den
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bir arada götürmek. Bu olmayınca sorunlar çıkıyor. 
Kenevir gibi ürünlerde, statüsünü dikkate alarak bu-
nun mutlaka pazara göre ayarlanması lazım. Özel-
likle sanayi ile entegrasyon söz konusu olduğunda 
ürünlerin sanayi ile birlikte gelişmesi lazım. Aksi 
hâlde kontrolsüz üretim, problem olarak karşımı-
za çıkacaktır. Sektörüyle gelişerek devreye girmesi 
hâlinde kenevirin ekonomik değer olarak istediği 
noktaya ulaşabilmesi mümkün olabilecektir.” şeklin-
de konuştu.

“2 tane daha kenevir çeşidi tescil aşamasında”

Akabinde kürsüye gelen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ya-
vuz Ünal, tarımın Türkiye için önemine atıfta bulu-
narak “Türk toplumu tarım toplumudur. Bizim geni-
mizde gerçekten tarım var. Kenevir de mirasımızın 
bir parçası. Bütün ihtiyaçlarımız artık plastik üzerin-
den karşılanıyor. Doğal olan şeyler, daha pahalı ve 
daha dışarıda kaldı. Cumhurbaşkanı’mız tarafından 
Samsun ‘kenevirin üssü’ olarak ilan edildi. 2 enstitü, 
tür ıslahı çalışmasına başladı… Kenevirden kazanç 
elde etmek için mutlaka endüstriyel bir ürün hâline 
getirilip pazarının oluşturulması gerekiyor. Bu nok-
tada OMÜ olarak ciddi girişimlerde bulunduk. Bu 
çerçevede tekstil alanında bazı denemelerimiz ve 
özel sektörden bazı firmalarla iş birliğimiz oldu. Bü-
tün unsurlarıyla eğer kullanıma açılmazsa ve kulla-

nıma bir şekilde sunulmazsa kenevirin çok kazançlı 
bir ürün olarak piyasa çıkmayacağının farkındayız. 
Ekosistem açısından bakıldığında aslında kenevir, 
vazgeçilemeyecek bir ürün. Kenevir gibi kaybolmak 
ve unutulmak üzere olan bir değeri tekrar gün yü-
züne çıkardık. 2 türü şu an tescil edildi. 2 tanesi de 
tescil aşamasında.” ifadelerini kullandı.

“Sanayi anlamında kenevirin kıymetini ve katma 
değerini arttırıcı çalışmalara ihtiyacımız var”

Kenevirin ekiminin ve tescilinin önemli bir rol üst-
lendiğini vurgulayan OMÜ Kenevir Araştırmaları 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç ise şunları 
söyledi: “2 tescilli keneviri Türk tarımına kazandır-
mış olduk. Tabii, kenevir insanlık tarihi kadar eski 
bir bitki. 5 bin yıldan beri insanlık bu bitkiyi kulla-
nıyor. Ülkemizde de çok eski bir geçmişi var. Yaşı 
50’nin üstünde olan herkes keneviri bilir ama genç 
nesil keneviri bilmiyor ve kenevirden insanlarımı-
zı uzaklaştırmışız. Son günlerde bunu tekrar gün-
deme getirerek kenevirle ilgili algıyı yıkmak üzere 
faydaları ve katma değeriyle ilgili çalışmalar yürü-
tüyoruz. Sanayi anlamında kenevirin kıymetini ve 
katma değerini artırıcı çalışmalara ihtiyacımız var.”  
Konuşmaların ardından kenevirlerin hasadı makine 
kullanılarak gerçekleştirildi.
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Ziraat Fakültesi tarafından koruma altına alınan, 
tescillenen, hastalığa ve zararlılara karşı dayanıklı 
kestanelerin hasadı yapıldı.

Ziraat Fakültesi Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstas-
yonu tarafından koruma altına alınan, tescil edilen 
ve araştırılan kestane çeşitlerinin hasadına başlan-
dı. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Muharrem Özcan, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Serdar, akademisyen-
ler ve öğrenciler tarafından hasadı yapılan kesta-
nelerin zararlılara ve hastalıklara karşı etkilenip 
etkilenmediği de araştırılıyor.

Bu zamana kadar 10 yılda Ali Nihat Gökyiğit Araştır-
ma İstasyonu; “Bouche Betizak”, “Akyüz” ve “Ali Ni-
hat” isimli kestane çeşitlerini tescilledi. İstasyonda 
kalite ve verim oranı yüksek, hastalıklara yakalan-
ma riski düşük olan ve tescil ettirilen “Erfelek”, “Ak-

yüz”, “Marigoule”, “Bouche” ve “Beticaz” gibi kesta-
ne çeşitleri hasat edildi.

Rektör Ünal: “10 yılda 3 kestane çeşidinin tescil 
edilmesi güzel bir başarı”

Kestane hasadında OMÜ’nün Anadolu kestane-
si çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. 
Yavuz Ünal “Yaklaşık 10 yıllık bir serüven içerisin-
de özellikle Anadolu’nun kendine özgü ürünlerinin 
korunması, bunların gelişen hastalıklar karşısında 
dirençli hâle getirilmesi, özellikle de 10 yıllık süre 
içerisinde 3 tane ürünün tescil edilmesi, OMÜ ve Zi-
raat Fakültesi adına güzel bir başarı. Projeyi yürüten 
arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceği 
açısından bir ümit vadediyor. Zararlılar, mevcut eko-
sistemi çökertiyor. Burada ise zararlılara karşı daha 
dirençli doğal mücadele yöntemleri deneniyor. Tür 
ıslahı ve yeni türlerin tescili noktasında oldukça 
önemli bir araştırma merkezi. 10 yıllık tarihi olan 

Hastalığa ve Zararlılara Dayanıklı 
Kestanelerin Hasadı Yapıldı
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araştırma merkezimizin bu çalışmaları, güzel bir ba-
şarı hikâyesi olarak dikkat çekiyor.” dedi.

Prof. Dr. Serdar “Türkiye’de kestane ile ilgili 
genetik yapı bakımından en zengin kurumuz”

Hastalık ve zararlılara daha dayanıklı türler geliş-
tirmek için araştırma yaptıklarını dile getiren Ziraat 
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Ümit Serdar da “2009 yılında bu araziyi Ali Ni-
hat Gökyiğit, benim tavsiyem ile satın alıp OMÜ’ye 
bağışladı. 2010 yılında altyapı projesi geliştirdik ve 
bu projeyle ilk fidanlarımızı diktik. 4 parselimiz var. 
2014 yılında da burası resmî olarak OMÜ Ali Nihat 
Gökyiğit Araştırma İstasyonu oldu. Buradaki ama-
cımız kestanede ıslah çalışmaları yapmak. Kestane 
kanserine, kök çürüklüğü hastalığına, gal arısı (katil 
arı) ve farklı zararlılara karşı dayanıklı çeşitler geliş-
tirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda kurulduğundan 
beri 3 çeşit geliştirip bunlara ‘Bouche Betizak’, ‘Ak-
yüz’ ve ‘Ali Nihat’ isimlerini verdik. ‘Macit 55’ çeşidi-
nin de denemeleri devam ediyor. Şimdi yeni adayla-
rımız da mevcut, örneğin ‘A 56’ ve A 14 Anacı-1 isimli 
genotiplerimiz var. Buradaki çalışmalar devam edi-
yor. Bu alan, kestanenin doğal ekolojisini yansıtı-
yor. Çevrede kestane ağaçları var. Biz hastalıklara 
karşı herhangi bir ilaçlama yapmıyoruz. Diktiğimiz 
fidanlara ve çeşit adaylarına hastalık ya da zararlı 
bulaşsın ki biz burada hangi çeşitler daha dayanık-

lı onu görelim. Son 10 yılda 3 çeşidi tescillendirdik. 
Kestane ile ilgili Türkiye’de genetik yapı bakımından 
en zengin kurumuz.” diye konuştu.

“Genotipleri koruma altına alıp ıslah çalışması 
yapıyoruz”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren OMÜ Zira-
at Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan ise 
“Ülkemiz gerek ekolojik gerekse biyolojik çeşitlilik 
bakımından dünyanın en nadide ülkesi. Dolayısıyla 
değerini bilmemiz gerekiyor. Ziraat Fakültesi olarak 
da ülkemizin doğal florasında (bitki örtüsü) yer alan 
üstün nitelikli kestaneleri genotipleri kaybolmadan 
koruma altına almaya, kestanelerden ıslah yoluyla 
çeşit geliştirmeye ve bunları anaçlar üzerinde de-
neyip, en uygun kombinasyonu yakalayarak verimi 
arttırmaya yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. Bu fa-
aliyetlerimiz, kestanede olduğu gibi diğer türlerde 
de devam ediyor. Bu, bizler açısından hem bir araş-
tırma faaliyeti hem de lisans ve lisansüstü eğitim 
için bir uygulama alanı oluyor. Bu amaçla tüm ar-
kadaşlarımız üstün bir gayret gösteriyorlar.” şek-
linde konuştu.

Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu’nda kesta-
nenin yanı sıra fındık, elma, armut, üzüm ile birçok 
sebze ve meyve üzerinde araştırmalar yapılıyor.
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Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 2’nci sınıf öğ-
rencileri, arazi uygulaması kapsamında kivi hasadı 
gerçekleştirdi. 

Ziraat Fakültesi öğrencileri eğitimlerine sınıf or-
tamının yanı sıra arazide uygulamalı olarak da de-
vam ediyor. Bu kapsamda Atakum ilçesi Kaya Güney 
Mahallesi’ndeki Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstas-
yonu, öğrencilerin en verimli şekilde eğitim alması 
için birçok imkânı bünyesinde bulunduruyor. Birçok 
meyvenin ve sebzenin yetiştirilmesine tanıklık eden 
öğrenciler, arazi uygulaması kapsamında kivi bahçe-
sine girerek hasat yaptı.  

“Üretim aşamasına öğrenciler dâhil oluyor”

Öğrencilere en iyi şekilde uygulama eğitimi vermek 
istediklerini ifade eden Ziraat Fakültesi Bahçe Bitki-

leri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Serdar, “Bu araş-
tırma istasyonu direkt köyün içinde. Üreticilerle yan 
yana parsellerimiz var. Dolayısıyla bir taraftan onla-
ra örnek olmak isterken bir taraftan da bitki türleri-
ni gerçek ekolojisinde deniyoruz. Hem kestane hem 
fındık hem ceviz hem de kivi için deneme üretimle-
ri yapıyoruz. Üretim aşamasına öğrenciler de dâhil 
oluyorlar. Öğrencilerimiz sadece teorik değil, pratik 
eğitim de alıyorlar. Bugün kivi hasadı yapıyorlar. El-
leri meyveye dokunuyor, elleri toprağa dokunuyor. 
Bu şekilde yaptıkları işi de daha iyi öğrenmiş olu-
yorlar. Kivide erkek ve dişi bitkiler var. Bunu daha iyi 
idrak etmiş oluyorlar. Dolayısıyla biz Ziraat Fakültesi 
olarak öğrencilerimize uygulamalı bir şekilde en iyi 
eğitimi vermek istiyoruz. Bu konuda elimizden gele-
ni yapıyoruz. Buradan yaklaşık 3 ton kadar kivi hasa-
dı elde etmeyi planlıyoruz” diye konuştu. 

Uygulamalı Eğitimde Hasat Zamanı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi URAP Araştırma 
Laboratuvarı’nın hazırladığı “Türkiye’nin En İyi Üni-
versiteleri Sıralaması”nda yükselişini sürdürüyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik 
Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic 
Performance) Laboratuvarı’nda yürütülen çalışma-
lar sonucunda üniversitelerin 2021 – 2022 dünya 
alan sıralamaları belli oldu.

179 üniversitenin yer aldığı 2021 – 2022 URAP Türki-
ye Sıralaması’nda OMÜ, geçtiğimiz yıla oranla 3 sıra 
yükselerek 552,22 puan ile 28’inci sıraya; 121 devlet 
üniversitesi arasında ise 24’üncü sıraya yerleşti. 
URAP Araştırma Laboratuvarı, yükseköğretimdeki 
farklılıkları göz önüne alarak devlet-vakıf; tıp fakül-
tesi olan-olmayan; 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan 
üniversiteleri kendi grupları içinde ayrıca sırala-
dı. Türkiye’deki En İyi Üniversiteler Sıralaması’nda 

2020 – 2021 yılında makale, atıf, bilimsel doküman, 
doktora ve öğretim üyesi/öğrenci sayısı puanlarıyla 
31’inci sırada yer alan OMÜ, son yıllarda yaptığı ça-
lışmalarla 2021 – 2022 URAP Türkiye Sıralaması’nda 
yeniden yükselişe geçerek 28’inci sırada yer alırken 
devlet üniversiteleri sıralamasında da 27. sıradan 
24’üncülüğe yükseldi. Bu yıl, üniversitelerimizin 
akademik performansını özetleyen URAP 2021 – 
2022 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/In-
Cites ile YÖK’ün yayımladığı veriler kullanıldı. 

URAP Nedir?

URAP (University Ranking by Academic Perfor-
mance) Araştırma Laboratuvarı; ODTÜ Enformatik 
Enstitüsü bünyesinde 2009’da kuruldu. Kâr amacı 
gütmeyen bir kurum olan URAP, her yıl Türkiye ve 
dünya üniversite sıralamalarını toplumsal bir hiz-
met olarak yapıyor.  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Times Higher Educa-
tion (THE) tarafından düzenlenen THE Gelişmekte 
Olan Ekonomiler Üniversite Sıralaması’nda bir kez 
daha yer aldı. OMÜ 2022 Sıralamasında 501+ dilimin-
de derecelendirildi.

Bu sene çok sayıda üniversite, derecelendirmede 
sıralamaya dahil oldu. 2021 derecelendirmesinde 
606 olan sayı, 2022 için yüzde 15’lik bir artış ile 698’e 
ulaştı. Listede 50 farklı ülkeden üniversite bulunu-
yor. THE Gelişmekte Olan Ekonomiler Üniversite 
Sıralaması; Londra Menkul Kıymetler Borsası’nın 
FTSE Grubu tarafından “ileri gelişmekte olan”, “ikin-
ci gelişmekte olan”, ya da “sınırda olan” olarak ta-
nımlanan ülkelerdeki kurumları içeriyor. 2019 sene-

sinde başlayan derecelendirmede en başından bu 
tarafa bulunan OMÜ, aynı zamanda ilk versiyonda 
sıralamada yer aldığı için “açılış katılımcısı rozetine” 
de sahip.

OMÜ; URAP Verilerine Göre Başarı 
Sıralamasını Yükseltti

OMÜ, 2022 THE Gelişmekte Olan Ekonomiler 
Üniversite Sıralaması’nda

Kaynak için 
karekodu 
telefonunuza 
okutunuz

Ayrıntılı bilgi 
için karekodu 
telefonunuza 
okutunuz
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OMÜ Sürekli Eğitim Merkezinin (OMÜSEM) Kamu 
Personel Seçme Sınavı (KPSS) Eğitim Bilimleri ve 
Genel Kültür/Genel Yetenek Kursu Bilgilendirme 
Toplantısı Eğitim Fakültesi B Blok Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.  Eğitim Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Hamza Çalışıcı’nın koordinatörlüğünde 
düzenlenen kursta; Eğitim Fakültesinde öğrenim 
gören öğrenciler, mezunlar ve diğer fakültelerden 
mezun olup formasyon belgesine sahip öğretmen 
adayları ile KPSS puanıyla öğretmen olarak atanmak 
isteyen lisans mezunlarının “Eğitim Bilimleri 
ve Genel Kültür/Genel Yetenek” alanında KPSS 

sınavına hazırlanması amaçlanıyor. Alanlarında 
uzman eğitimcilerin yüz yüze verdiği kursla; Gelişim 
Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Materyal Tasarımı, 
Sınıf Yönetimi, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Program 
Geliştirme, Rehberlik, Ölçme Değerlendirme, 
Matematik, Tarih, Vatandaşlık Bilgisi, Coğrafya ve 
Türkçe dersleri toplam 350 saatte anlatılacak. Kurs, 
verilecek kaynak kitaplarla ve her ay yapılacak 
deneme sınavları ile de zenginleştiriliyor. OMÜ 
Eğitim Fakültesi dersliklerinde verilen kursa; 3. ve 4. 
sınıfta okuyan öğrenciler veya mezun olan adaylar 
katılabiliyor. 

OMÜSEM; Öğrenci ve Mezunları KPSS’ye 
Hazırlıyor

Personel Daire Başkanlığı tarafından Üniversite 
öğrenci işleri birimlerinde görevli personele “Ku-
rum İçi Etkili İletişim ve Problem Çözme Becerileri” 
ile “Öfke Kontrolü, Zaman ve Stres Yönetimi” hiz-
met içi eğitimleri verildi “Kurum İçi Etkili İletişim ve 
Problem Çözme Becerileri” eğitimi Eğitim Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Kumcağız, “Öfke Kont-
rolü, Zaman ve Stres Yönetimi” eğitimi ise Sürekli 
Eğitim Merkezi (OMÜSEM) Öğr. Gör. Mustafa Selim 
Altınışık ile Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(PUAMER) Öğr. Gör. Uğur Kaçmaz tarafından verildi.  
Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, eğitim 
sonunda eğiticilere teşekkür belgesi verdi. Eğitim 
sonunda değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Genç-
celep “Nasıl biz çocuklarımıza özveride bulunuyor-
sak öğrencilerimiz için de aynı şekilde davranmamız 
gerektiğini düşünüyorum. Bu hizmet içi eğitimler; 
öğrencilerle aramızdaki kuşak farkını da ortadan 
kaldırarak onların daha iyi hizmet alması ve perso-

nelin de işine daha hâkim olmasına katkıda buluna-
caktır. Eğitimlerde emeği geçen herkese teşekkür 
ederim.” ifadelerini kullandı. Öğrenci işleri persone-
line yönelik eğitimler, 3 grup hâlinde yaklaşık 35’er 
personele verildi.  

Öğrenci İşleri Çalışanlarına Yönelik Hizmet 
İçi Eğitimler Tamamlandı

OMÜ’den
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OMÜ Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri, göçmen kuşla-
rın en hareketli olduğu zamanda 362 kuş türünün 
tanımlandığı Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde 
gözlem yaptı. Dünya Göçmen Kuşlar Günü’nün kut-
layan üyeler aynı zamanda, halkalama yapılan kuş-
ları da doğaya saldı.

Her yıl mayıs ve ekim aylarının ilk haftası Dünya 
Göçmen Kuşlar Günü olarak kutlanıyor. Bu kap-
samda yüzlerce kuşun göç noktasında bulunan 
Samsun’un 19 Mayıs ve Bafra ilçe sınırındaki Kızı-
lırmak Deltası Kuş Cenneti, gözlemcilerin ve araş-
tırmacıların uğrak noktası haline geliyor. Yaklaşık 
20 kişiden oluşan OMÜ Kuş Gözlem Topluluğunun 
üyeleri, etkinlik kapsamında ellerindeki teleskop 
ve dürbünlerle gözlem yaptı. Üyeler yaptıkları göz-
lemlerde en çok saz delicesi, büyük akbalıkçıl, kü-
çük akbalıkçıl, erguvan balıkçıl, erguvani balıkçıl ve 
ağaçkakan gibi kuş türlerine rastladı.

Doç. Dr. Yavuz “Bir günde yaklaşık 130 kadar kuş 
türünü rahatlıkla görebilirsiniz”

OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz “Şu an bulunduğumuz 
Kızılırmak Deltası, Avrasya-Afrika dediğimiz göç 
yolu üzerinde yer alıyor. Burada göç zamanında sa-
dece bir günde yaklaşık 130 kadar kuş türünü bu-

rada rahatlıkla görebilirsiniz. Kızılırmak Deltası’nda 
şu ana kadar 362 kuş türü tanımlandı. Türkiye gene-
linde ise 491 kuş türü bulunuyor. Şu an hem kuş tür-
lerinin kuzeyden güneye indiği hem de Avrupa’da 
üreyen göçmen kuşların Afrika’daki kışlama alanla-
rına göç ettiği bir zamandayız. Dolayısıyla şu an en 
hareketli dönemlerden birindeyiz.” dedi.

“Küresel iklim değişikliği, kuşların göç 
takviminde de bir kaymaya neden oluyor”

Bir kuşun ortalama 200 ile 400 kilometre arasında 
mesafe katedebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Kiraz 
Erciyas Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel ik-
lim değişikliği ile mevsimler kayıyor, çiçeklenme za-
manı değişiyor. Böceklerin çıkma zamanı değişiyor. 
Bütün bunlar kuşların, beslenme kaynaklarına erişi-
mini de değiştiriyor. Bu nedenle de göç takviminde 
bir kayma oluyor. Biz 20 yıllık bir çalışma süresinde 
çeşitli türlerin geliş gidiş zamanında farklılıklar ol-
duğunu görüyoruz.”

Kuşları doğaya saldılar

Gözlem yapan üyeler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti 
Yönetim Merkezi’nde kuş halkalamacısı olarak gö-
rev yapan Melisa Bal’dan kuşların halkalaması ile il-
gili bilgiler aldı. Halkalanan kuşlar, üyeler tarafından 
doğaya salındı.

“Küresel İklim Değişikliği, Kuşların Göç 
Takviminde de Bir Kaymaya Neden Oluyor”
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Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ordu’nun Fatsa ilçe-
sinde Matematik Müzesi, Fatsa Uzay ve Astrono-
mi Atölyesi ile Nezaket Demircan Sanal Gerçeklik 
Atölyesi’ni ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ardından Ilıca Ortaokulu 
tarafından düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Tekno-
lojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 Bilim Fuarı 
Şenliği’ne katıldı. Ziyaretlerde Rektör Ünal’a, İlçe 
Millî Eğitim Müdürlüğünce yürütülen faaliyet ve 
projeler hakkında bilgi verildi.

Çalışmalardan dolayı emeği geçenleri tebrik eden 
Rektör Yavuz Ünal, ilçenin en iyi şekilde tanıtıl-
ması ve temsil edilmesi gerektiğini belirterek 
destek sözü verdi. 

Ilıca Ortaokulu öğretmenlerinin rehberliğinde öğ-
renciler tarafından hazırlanan projelerin sergilen-
diği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’na; Rektör Prof. Dr. 
Yavuz Ünal, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem 
Kibar, İlçe Millî Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, okul 
müdürleri ve davetliler katıldı.

Rektör Ünal Fatsa’daki Öğrencilerle Buluştu

OMÜ’den
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Rektör Ünal ve protokol üyeleri kurdele keserek 
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi’nin açılışını ger-
çekleştirdi. Danışman öğretmenler rehberliğinde 
öğrenciler tarafından hazırlanan 23 bilimsel pro-
jenin sergilendiği stantları gezen Rektör Ünal ve 
beraberindekiler, çalışmalar hakkında proje sorum-
lularından bilgi aldı. Bilim Fuarı’ndaki bütün proje 
sunumlarını dinleyen ziyaretçiler öğrencilerle ya-
kından ilgilendi.

Açılışta konuşan Rektör Ünal, günümüzde bilimsel 
ve teknolojik içeriğin, hayatı büyük oranda şekil-
lendirdiğine işaret ederek TÜBİTAK Bilim Fuarları 
sayesinde öğrencilerin; eleştirel düşünme, zaman 
yönetimi, problem çözme, sunum ve bilimsel araş-
tırma yetenek ve becerilerinin geliştiğini dile ge-
tirdi. Öğrencilerin, hazırladıkları projelerle bilimsel 
araştırma süreçlerini yaşayarak öğrendiklerine dik-
kat çeken Rektör Ünal, fuarda emek ve katkısı olan 
herkese şükranlarını sundu.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 
Samsun Valiliği, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 
(TSO), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniver-
sitesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Kü-
çük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destek-
leme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) paydaşlığıyla 
yapılan program; ASELSAN, TÜRASAŞ, Nurol Makina, 
Otokar ve Devlet Malzeme Ofisi temsilcileri ile yerel 
kurum ve kuruluşlardan katılımcılara, yapılabilecek 
iş birliklerini değerlendirmek üzere ikili görüşme 
imkânı sundu.

Buluşmada Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ha-
san Büyükdede ve başta Samsun Valisi Doç. Dr. Zül-
kif Dağlı olmak üzere Samsun protokolü yer alırken 
OMÜ, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı’nın katılımıyla üst düzeyde 
temsil edildi.

Samsun TSO Başkanı Murzioğlu “Samsun, 
otomotiv, makine ve metal sektörü için oldukça 
stratejik bir konumda”

Programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Mur-
zioğlu, buluşmanın yeni iş birliklerine zemin oluştur-
masını beklediğini vurgulayarak “Dört ulaşım aksının 
bir arada olduğu, alternatifli üretim altyapısıyla Sam-
sun, otomotiv, makine ve metal sektörü için oldukça 
stratejik bir konumdadır. Bu nedenle SANTEK Sam-
sun Buluşması’nın bu sektörler bağlamında düzen-
leniyor olması büyük önem arz etmektedir. Şüphesiz 
bugün yüksek teknoloji üreten lider firmalarımızın 
şehrimizdeki firmalarla bir araya gelmesi, güçlü iş 
birliklerine zemin oluşturacaktır.” diye konuştu.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt da “Türkiye’nin 
hem savunma sanayisinin hem de KOBİ’lerinin ge-
liştirmiş olduğu teknolojilerle bütün dünyaya mal 
satan bir ülke hâline gelmesi, gerçekten ilgiye maz-
har oluyor. Teknoparklardaki firma sayıları, araştır-
ma geliştirme (AR-GE) merkezleri, laboratuvarlar 
olmak üzere bütün bunların sayesinde Türkiye artık 
gerçekten güçlü bir ekonomi ve güçlü bir ülke hâline 
gelmiştir.” sözlerine yer verdi.

Bakan Yardımcısı Büyükdede “Bu etkinlik Samsun 
için önemli bir adım”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyük-
dede ise “Aralık ayı itibarıyla AR-GE ve yenilik ekosis-
temi, bugün 89 Teknopark, bin 254 AR-GE Merkezi ve 
342 tasarım merkeziyle ilerleme kaydetmiştir. Bu sa-
yıların önümüzdeki dönemde katlanarak artmasını 
bekliyoruz. Samsun; organize sanayi bölgeleri, limanı 
ve iyi bir üniversite eğitim altyapısı dolayısıyla Kara-
deniz Bölgesi’nin en gözde sanayi şehirlerinden biri 
hâline gelmiştir. Samsun sanayisi, pandemiye rağ-
men büyümeye devam etmiştir. Bölgemizde mevcut 
beyaz eşya, otomotiv, savunma, makina, metal, plas-
tik, tekstil, orman ürünleri sanayisinin gelişiminin ya-
nında uzay, havacılık, nükleer enerji, raylı sistemler, 
gemi inşa sanayisi ve alanlarında faaliyet gösterecek 
aktörlerin de sisteme dâhil edilmesini arzu ediyoruz. 
Bu arzumuzu hayata geçirecek SANTEK çalışmalarını, 
4 düzeyde gerçekleştirebilecek şekilde tasarladık. 
Bu düzeyler belirlenirken ilin büyüklüğü ve kapasi-
tesini göz önünde bulundurduk. Anılan bilgiler ışı-
ğında Samsun; gelişmiş sanayisi, yeni çalışmalar için 
potansiyel taşıyor olması, paydaşların istekli çalış-
maları nedeniyle 4. seviyede Sanayi ve Teknoloji İş 
Birliği Kurulunun oluşturulması kararlaştırılmış, bir 

OMÜ; SANTEK Otomotiv, Makine ve Metal 
Sektör Buluşması’nın Paydaşları Arasında

OMÜ’den
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başka ifadeyle Bakanlığımız tarafından en üst dü-
zeyde desteklenen ikinci ilimiz olmuştur. Bu prog-
ramın uygulanmasında Bakanlığımızın merkezden 
desteği kadar programın yerel paydaşlarla sahip-
lenilmesi de önem taşımaktadır. Bu etkinlik Samsun 
için önemli bir adımdır. Bu yeni yapıyla önümüzdeki 
süreç içerisinde Bakanlığımız, sanayinin gelişmiş ol-
duğu illerde doğrudan kurul çalışmalarının aktif bir 
parçası hâline gelecektir. Bugünden sonra sizlerin 
de katkılarıyla sanayi adına daha büyük gelişmele-
rin yaşanacağına ve bu toplantı sonrasında devam 
edecek çalışmaların diğer il müdürlüklerimiz, paydaş 
kurum ve kuruluşlar için de örnek teşkil edeceğine 
inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Vali Dağlı “Samsun’umuzun önü açık”

Buluşmada söz alan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif 
Dağlı da Samsun’un sanayi bakımından önünün açık 
olduğunu belirterek şunları dile getirdi: “Samsun, lo-
kasyon olarak çok iyi konumda. Demir yolları, hava 
limanı bulunan, kara yolunun çok elverişli olduğu, 3 
limanı olan, demir yollarının organize sanayi bölge-

lerine ulaştığı önder illerimizden birisi. 57 bin öğren-
cimiz var. Nitelikli bir altyapımız var. Çalışacak per-
sonel yapımız gayet iyi. Mesleki eğitim anlamında 
daha iyi de yapacak projelerimiz var. İnşallah Sam-
sun’umuzun önü açık.”

Uygulanan hizmet ve politikaların uluslararası dü-
zeyde standartlara bağlı kalarak değerlendirilmesi 
sonucunda Türk Kütüphaneciler Derneği ve MSC 
(Managemet System Certification) tarafından “A Sı-
nıfı Yetkin Kütüphane” ile “Güvenli Kütüphane Hiz-
meti” sertifikalarına layık görülen Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, bu belgeleri al-
maya hak kazanan ilk üniversite kütüphanesi oldu.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının 
yönetici ve çalışanları, elde edilen bu başarı sonra-
sında Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile bir araya geldi. 
Görüşmede Daire Başkanı Ethem Olukcuoğlu, yeni 
nesil kütüphane olarak kullanıcılara sundukları bilgi 
teknolojileri, sahip oldukları yayınlar ve koleksiyon-
lar, idari yetkinlik, engelsiz kütüphane hizmeti vb. 

kriterlerin, başarının kapılarını açtığını belirterek 
destek ve teşviklerinden ötürü Rektör Ünal’a teşek-
kürlerini iletti.

Rektör Ünal ise Türkiye’de ilk kez Merkez Kü-
tüphanesi’ne değer görülen sertifikaların OMÜ’nün 
gurur ve onur kaynaklarından olduğuna işa-
ret ederek, bu başarıya ulaşmak için emek verip 
fedakârlıkta bulunan herkese şükranlarını sundu.

OMÜ’nün bilgi hazinesi

Merkez Kütüphanesi’nin; varlığı, etkinliği ve yeni-
likçi girişimleriyle OMÜ’nün bilgi hazinesi olduğu-
nu vurgulayan Rektör Ünal, hak edilen belgelerin 
OMÜ’deki değişim ve dönüşümü yansıtan önemli 
adımlardan biri olduğunu dile getirdi.

OMÜ Kütüphanesi; Kalitesini İki Sertifikayla 
Tescillendirdi
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa De-
mir ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yavuz Ünal, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merke-
zinde düzenlenen “Şehrimize ve Üniversitemize Hoş 
Geldin Arkadaşım” temalı etkinlikte öğrencilerle bir 
araya geldi. Büyükşehir Gençlik Hareketi Etkinlik-
leri kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile 
OMÜ’nün, öğrencilerin şehre aidiyetlerini arttırmak 
ve sorunlarını birebir iletmelerine imkân sağlamak 
amacıyla düzenlediği etkinliğe; Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Cengiz Batuk, Samsun Büyükşehir Beledi-
yesi yetkilileri, akademisyenler ve çok sayıda öğ-
renci katıldı. 

Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, öğrenci-
lerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifa-
de eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal “OMÜ’nün için-
de bulunduğu kent, Karadeniz Bölgesinin merkezi 
ve Türkiye ortalamasının üzerinde bir potansiyele 
sahip. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımız-
la, kentteki imkânlarla geleceği inşa etmek için or-
tak neler yapılabileceğimizi konuşmak için sizlerle 
buluştuk.” dedi.

“Geleceğinizi inşa edecek nitelikli eğitime talip 
olmalısınız”

Ülkenin ve insanlığın, gençlerin eliyle geleceğe taşı-
nacağının altını çizen Rektör Ünal şöyle devam etti 
“Hayallerinize ulaşmak için artık diploma tek başına 
yeterli değil. Değişen dünyada kendinizi gelece-
ğe hazırlamaz ve hayat boyu öğrenme aşamasına 
geçemezseniz, mezun olduğunuzda kendi adınıza 
kaygılanmaya başlarsınız. Üniversite hayatı, kamp 
gibi değerlendirmeniz gereken bir zaman dilimidir. 
Her anını kaliteli bir şekilde yaşamak ve değerlen-
dirmek zorundasınız.  Şimdiden kendiniz için ger-
çekçi bir ideal belirlemeli ve geleceğinizi inşa ede-
cek nitelikli eğitime talip olmalısınız.” 

“Lisans öğrencilerinin proje başvuru sayısı  
1500’e ulaştı”

OMÜ’nün de son bir yıl içerisinde, dünyadaki ge-
lişmeleri dikkate alarak vizyonunu ve misyonunu 
geliştirdiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal 
“Bu doğrultuda oluşturduğumuz stratejiyle, OMÜ’ün 
marka değerini daha da yükselterek, her mezunu-
muzun OMÜ mezunu olmaktan gurur duymasını is-
tiyoruz. Bu amaçla, istihdam alanlarının beklentile-

Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ve 
Rektör Ünal’dan Öğrencilere  
Hoş Geldin Etkinliği

İzlemek için 
karekodu 

telefonunuza 
okutunuz

OMÜ’den

148

O
M

ÜB
ÜL

TE
N

 
Ek

im
-A

ra
lık

 2
02

1
Sa

yı
 8

6

148

https://youtu.be/SvDRz_d1TSc


rini karşılayacak hatta ileri taşıyacak vizyona sahip 
mezunlar yetiştirmek için eğitim revizyonu başlattık. 
Ayrıca hızla değişen bilgiyi üreten Ar-Ge çalışmalarını 
çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. Araştırma kültü-
rü kazanmaları, ekip çalışmasını ve proje hazırlamayı 
öğrenmeleri için lisans öğrencilerimizin projelerine 
de destek sağlıyoruz. Onlardan tek istediğimiz, top-
lumun sorununa çözüm bulacak çalışmalara katıla-
rak özgüven kazanmaları. Bin olarak öngördüğümüz 
lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenci projeleri-
nin başvuru sayısının 1500’e ulaşması, gençlerin Ar-
Ge’ye olan özlemini ve hevesini gösteriyor. Bundan 
son derece mutluyuz.” şeklinde konuştu. Öğrenciler-
le, çeşitli etkinliklerde sıklıkla bir araya gelmeyi ümit 
ettiklerini dile getiren Rektör Ünal, her zaman öğren-
cilerin yanında olduklarını kaydetti. 

“Ortak, ideal bir gelecek noktasında arkadaşız”

Etkinliğin temasına dikkat çeken Samsun Büyük-
şehir Başkanı Mustafa Demir de “Biz sizin ebe-
veynlerinizin yaşında olsak da ortak, ideal bir ge-
lecek noktasında arkadaşız. Türkiye’nin en saygın 
üniversitelerinden birinde öğrenim görme hakkını 
kazandınız. Önemli bir aşama kaydettiniz. Ancak 
asla rehavete kapılmayın. Hızla geçen üniversite 
hayatında, mezun olduğunuz alanda yeterlilik ka-
zanamamanızın, kendinizi yetiştirememenizin be-
delini bir ömür boyunca ödeyebilirsiniz. OMÜ’ye 
ve Samsun’a gelmek bir ayrıcalık ve bu 4 yılda Üni-
versitenin ve şehrin imkânlarını kullanmaya gayret 
edin. Bu imkânlara ulaşamadığınız yerde ise biz her 
zaman yanınızdayız. Bu etkinliği de bu amaçla dü-
zenledik.” diye konuştu. 

“Yerel yönetim ve üniversite iş birliğinin en güzel 
örneklerinden birini sergiliyoruz”

OMÜ ile Samsun Büyükşehir Belediyesinin yerel yö-
netim ve üniversite iş birliğinin en güzel örneklerin-

den birini sergilediğini vurgulayan Başkan Mustafa 
Demir, OMÜ mezunlarının Belediye için önemli bir 
istihdam kaynağı olduğunu belirterek “Kendilerin-
den çok memnunuz ve alanlarındaki en iyi üretimi 
yapıyorlar. Sizler de mesleğinizde en iyi olmaya 
adaysınız. Mesleki tecrübe kazanmanız ve projele-
rinizi geliştirmeniz için de Belediyemizin kapısı siz-
lere açık ve her türlü iş birliği ve desteğe hazırız. 
Bizler için önemlisiniz.”

Belediye olarak; bilgi ve teknolojinin tüm im kân-
larından faydalanmayı, çevre ve canlıları korumayı, 
hizmet üreterek insanları mutlu etmede ön sıra-
da olmayı hedeflediklerini belirten Başkan Demir, 
OMÜ’lü öğrencilerle beraber çalışmaktan mutluluk 
duyacaklarını ifade ederek öğrencilere “hoş geldin” 
dileklerini sundu.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Ya-
vuz Ünal ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Demir, öğrencilerle sohbet ederek önerile-
rini dinledi ve sorularını cevapladı.
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İlahiyat Fakültesinin mezun-öğrenci buluşmaları 
çerçevesinde düzenlediği “Mesleki Bilgilendirme ve 
Tecrübe Paylaşımı” başlıklı programda Vakıflar Ge-
nel Müdürü Burhan Ersoy, davetli konuşmacı olarak 
yer aldı. İlahiyat Fakültesinin Konferans Salonunda 
gerçekleşen programa; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Cengiz Batuk ile Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Genel Sek-
reter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, Fakülte yönetimi ve 
öğrenciler katıldı.

 İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin’in 
açılış konuşmaları ile başlayan program, davetli 
konuşmacı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’un 
hitabıyla devam etti. 1981 yılında, o dönem ismi 
Yüksek İslam Enstitüsü olan OMÜ İlahiyat Fakülte-
sinden mezun olan Burhan Ersoy, 45 yıllık meslek 
hayatı mesleki hayatı ve tecrübelerini paylaşarak 

kariyer planlarını netleştirmek isteyen öğrencilere 
rehberlik etti.  Medeni insanın özellikleri ve iyi bir 
yöneticinin nasıl olması gerektiği gibi konulara da 
değinen Ersoy, Hz. Ali’nin “İnsanlara akılları mikta-
rınca hitap edin” sözünü de hatırlatarak sade bir 
tebliğ dilinin ne kadar önemli olduğunu kaydetti. 
Gençlere; zaman bendedir ve mekân bana emanet-
tir şuuru ile hareket etmeleri tavsiyesinde bulunan 
Müdür Burhan Ersoy, arayan değil aranan eleman 
olmanın öneminin altını çizdi. Sunumunu vakıf 
medeniyetinin ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 
faaliyetleri ile bitiren Ersoy, öğrencilerin soruları-
nı da yanıtladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz 
Batuk’un, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’a 
fidan sertifikası takdimi ile gerçekleşen kapanış-
ta, katılımcılara Burhan Ersoy’un “Gün Ola Harman 
Ola” adlı kitabı hediye edildi. 

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy Mezun Olduğu 
İlahiyat Fakültesinde

OMÜ’den
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Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendis-
liği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aktaş; çeviri edi-
törü olarak emek verdiği, elektrikli ve hibrit taşıtlar 
konusunda en temel kaynak olan “Modern Elektrikli, 
Hibrit Elektrikli ve Yakıt Hücreli Taşıtlar” adlı kitabı 
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a takdim etti. Rektörlük 
makamındaki ziyarete, kitabın tercümesinde görev 
alan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elekt-
rik Tesisleri Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Okan Özgö-
nenel de eşlik etti. Ziyarette Prof. Dr. Mustafa Aktaş 
ve Prof. Dr. Okan Özgönenel; Mehrdad Ehsani, Yimin 
Gao, Stefano Longo ve Kambiz M. Ebrahimi tarafın-
dan yazılan kitabın çevirinde, ülkemizdeki farklı üni-
versitelerden alanında uzman öğretim üyelerinin de 
katkısı olduğunu belirterek böylesine önemli kay-
nağı Türkçe’ye kazandırmaktan dolayı duydukları 
mutluluğu Rektör Ünal ile paylaştı. Rektör Ünal da 
gelişim ve ilerlemenin kökeninde eğitimin bulundu-
ğuna ve bunun yansımalarının da yayınlar olduğuna 
işaret ederek söz konusu çevirinin, üniversitelerde 
Elektrik Elektronik Mühendisliği disiplininde büyük 

bir yer tutacağı ve başvuru kitabı olacağını belirte-
rek emekleri için konuk akademisyenler Prof. Dr. Ak-
taş ve Prof. Dr. Özgönenel’e teşekkür etti.

Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar Konusunda  
En Temel Kaynak Artık Türkçe

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde dü-
zenlenecek “Orta Karadeniz Kariyer Fuarı” ile ilgili 
konular üzerinde görüşmek amacıyla OMÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, ilgili birim yetki-
lileri ve paydaş kurum temsilcileriyle çevrimiçi dü-
zenlenen toplantıda bir araya geldi. Cumhurbaş-
kanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetenek Kazanımı 
ve Organizasyon Dairesi Başkanı Dr. Neşe Gülmez 
koordinasyonunda düzenlenen toplantıya; OMÜ 
Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Esat Şanlı, 
Amasya Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Hitit Üni-
versitesi, Sinop Üniversitesi gibi paydaş üniversite-

lerin rektör yardımcılarıyla kariyer merkezi müdür-
leri katıldı Toplantıda, Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 
ile ilgili genel bir bilgilendirme yapılarak Fuara katkı 
sunacak fikir ve öneriler sunuldu.

Orta Karadeniz Kariyer Fuarının Paydaşları 
Bir Araya Geldi
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Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta 
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı Ziyaret Etti
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti-
rilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Türkiye İnsan 
Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) iş birliğinde dü-
zenlenen, “Şiddet Sarmalında Hak Olgusu” konulu 
panelde konuşmacı olarak yer alan AK Parti İnsan 
Hakları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta ve TİHEK 
Üyesi Av. Zennure Ber panelin ardından Rektör 
Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret etti. Ziya-
rete AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve Rek-

tör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk da eşlik etti. 
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, konukları milletvekili 
Dr. Leyla Şahin Usta ve TİHEK üyesi Av. Zennure 
Ber’e ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile geti-
rirken panelistlik davetini kabul ederek Üniversi-
tede öğrenci ve akademisyenlerle görüşlerini pay-
laşmalarından dolayı onur duyduklarını ifade etti. 
Karşılıklı fikir alışverişin yapıldığı görüşmenin so-
nunda Rektör Prof. Dr. Ünal, konuklarına OMÜ’nün 
hediyesini takdim etti.

Rektörlükten
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Rektör Ünal, Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Koordinasyon, İzleme ve 
Değerlendirme Toplantısı’na Katıldı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İz-
leme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif 
Dağlı’nın başkanlığında Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, 
Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mah-
mut Aydın, kamu kurumlarının yöneticileri ve sivil 
toplum kuruluşları (STK) temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi Şiddeti bir bütün olarak değerlendirip 
tüm toplumla birlikte topyekûn mücadele edilmesi 
hâlinde başarının mümkün olabileceğini vurgulayan 
Vali Dağlı “İlimizde de Valiliğimiz koordinasyonunda, 

ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte ailenin 
ve toplumun temelini oluşturan kadınlara yönelik 
şiddet ve istismar olaylarının önlenmesi için gayret-
li çalışmalarımız devam etmektedir. Hayatımızın her 
anında varlıklarıyla onurlandığımız, sevginin, şefka-
tin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza yönelik 
şiddet ve ayrımcılığı asla kabul etmiyor, bu konunun 
hiçbir zaman gündem oluşturmadığı bir dünyanın, 
her anlamda çok daha huzurlu ve barış içerisinde 
olacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Rektör Ünal “Şehir Buluşmaları” Programına 
Katıldı

Samsun programı için kente gelen AK Parti Genel 
Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Şehir 
Buluşmaları” adlı etkinlikte farklı konularda açıkla-
malarda bulundu.Samsun Büyükşehir Belediyesinin 
organize ettiği ve kent merkezindeki Çok Amaçlı 
Salon’daki Şehit Erol Olçok Konferans Salonu’nda 
düzenlenen programa; Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 
Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Dr. Ahmet 

Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yavuz Ünal, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ay-
dın, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcile-
ri katıldı. Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, konuşmasında 
Türkiye’nin ulusal ve uluslararası gündeminde bulu-
nan bazı konulara dair fikir ve izlenimlerini katılım-
cılarla paylaştı.
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yönetiminden 
Rektör Ünal’a Ziyaret
Samsun’da bir dizi temaslarda bulunmak üzere 
gelen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Doğan Karacoşkun, Rektör  Prof. Dr. Ya-
vuz Ünal’ı ziyaret etti. Rektörlük makamında ger-
çekleşen ziyarete; Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir, Genel Sekreter 

Necdet Bozgeyik ve Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Öğr. 
Üyesi Bilal Görentaş da eşlik etti. Görüşmede ko-
nuk Üniversite Rektörü Karacoşkun, iki üniversite 
arasındaki iş birliği alanları ve olanakları ile ortak 
yürütülebilecek muhtemel projelere ilişkin fikir ve 
değerlendirmelerini paylaştı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü 
Karadağ’dan Nezaket Ziyareti

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünü 
ziyaret etti. Rektörlük makamındaki ziyarette OMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile bir araya gelen Rek-
tör Prof. Dr. Karadağ, her iki üniversite arasındaki 
iş birliği alanları ve olanakları ile ortak yürütülebi-
lecek muhtemel projelere ilişkin fikir ve değerlen-
dirmelerini paylaştı. Rektör Ünal da mevkidaşı Prof. 
Dr. Karadağ’ı konuk etmekten duyduğu memnuni-

yeti belirterek Yozgat Bozok Üniversitesi ile farklı 
alanlardaki tecrübe paylaşımına ve paydaşlığa açık 
olduklarını dile getirdi. Rektör Ünal, akademik ku-
rumların geliştirdiği stratejik ve iş birliğine dönük 
modellerin ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesine de-
ğer katacağını kaydetti. Rektör Ünal, nazik ziyareti 
ve temennileri için konuğuna teşekkür ederken zi-
yaret hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle 
tamamlandı.

Rektörlükten
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Rektör Ünal, Kilis’te Temaslarda Bulundu

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Kilis 7 Aralık Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 
Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinde (KİTAM) bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Ünal, Prof. Dr. Karacoşkun, KİTAM 
Müdürü Doç. Dr. Fatih Bektaş ve 7 Aralık Üniversite-
si El Sanatları Bölümü öğretim elemanları eşliğinde 
tezhip, minyatür ve ebru atölyelerini gezdi. 

2. Hukuk Dairesi Başkanı Sabri Semiz, 
Kitabını Rektör Ünal’a takdim etti

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi 
Başkanı Sabri Semiz, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı 
makamında ziyaret etti. Rektörlük makamında 
gerçekleşen görüşmede, Başkan Semiz, yapacağı 
çalışmalar için Rektör Ünal’a başarı temennisin-
de bulundu. İki kurum arasında yapılacak proje-
ler hakkında düşüncelerini aktaran Başkan Semiz, 

OMÜ’nün Samsun için önemli bir değer olduğunu 
söyledi. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da nazik ziya-
reti için konuğuna teşekkür etti Görüşme sonunda 
Başkan Semiz, kendi yazdığı “İşçinin Hak ve Borçla-
rı Bakımından Türk İş Hukuku ile İslam Hukuku’nun 
Mukayesesi” adlı kitabı Rektör Ünal’a hediye etti.
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Rektör Ünal, Havza Kaymakamı Nayman ve 
Belediye Başkanı Özdemir ile Bir Araya Geldi

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Havza Kaymakamı Cen-
giz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin 
Özdemir’i konuk etti. Ziyarete ayrıca, Havza Meslek 
Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tu-
ral da eşlik etti. Rektörlük makamındaki görüşme-
de Havza Kaymakamı Nayman ve Havza Belediye 
Başkanı Özdemir, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi-
ler verirken kurumlar arası iletişim ve bilgi akışının 
güçlendirilmesi yönünde Rektör Ünal’la istişarede 
bulundu. 

İlçenin gelişmesinde Üniversitenin çok önemli bir 
fonksiyonu olduğunu belirten Kaymakam Nayman 
ve Belediye Başkanı Özdemir, bu doğrultuda yapıla-

cak çalışmalarda OMÜ ile iş birliği ve koordinasyon 
içinde olmaya özen göstereceklerini kaydetti.

Havza MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural da 
yüz yüze başlayacak yeni eğitim-öğretim yılının he-
yecanını taşıdıklarını vurgulayarak Okulun hazırlık-
larının tamamlandığını söyledi.  

Nazik ziyaretleri ve alakalarından ötürü konukla-
rına teşekkür eden Rektör Ünal ise OMÜ olarak 
şehrin ve meslek yüksekokullarının olduğu ilçelerin 
özelliklerini ve dinamiklerini göz önüne almak sure-
tiyle her zaman daha iyiye ulaşmayı amaçladıklarını 
dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Canik Kaymakamı Mah-
mut Halal’ı konuk etti. Rektörlük makamındaki gö-
rüşmede; Canik Kaymakamı Halal, ilçedeki çalışma-
lar hakkında bilgiler verirken kurumlar arası iletişim 
ve bilgi akışının güçlendirilmesi yönünde Rektör 

Ünal’la istişarede bulundu. Nazik ziyaretleri için ko-
nuğuna teşekkür eden Rektör Ünal ise OMÜ olarak 
ilçelerin özelliklerini ve dinamiklerini göz önüne al-
mak suretiyle her zaman daha iyiye ulaşmayı amaç-
ladıklarını dile getirdi. 

Rektör Ünal, Canik Kaymakamı Halal ile 
Görüştü

Rektörlükten
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AK Parti Samsun İl Başkanı Aksu’dan Rektör 
Ünal’a Ziyaret.
AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri,  Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı maka-
mında ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçek-
leşen görüşmede, Başkan Aksu ve yönetim kurulu 

üyeleri karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde buluna-
rak Rektör Ünal’a başarılar diledi. tRektör Ünal ise 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ko-
nuklarına teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit’ten Rektör Ünal’a 
Nezaket Ziyareti

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan 
Murat Yiğit, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamın-
da ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen 
görüşmede; İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, Rektör Ünal 

ile karşılıklı fikir ve görüş alışverişi yaparak yapıla-
cak ve paylaşılacak projeler hakkında sohbet etti. 
Rektör Ünal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek konuğuna teşekkür etti.
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Deva Partisi’nden Rektör Ünal’a Ziyaret

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Demokrasi ve Atılım 
Partisi (DEVA) Samsun İl Başkanı Av. Kebire Birer 
ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Rektörlük 
makamında gerçekleşen görüşmede; İl Başkanı 
Birer, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vere-

rek Rektör Ünal ile karşılıklı fikir ve görüş alışve-
rişinde bulundu. 

Nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden 
Rektör Ünal ise Başkan Birer ve Yönetim Kurulu 
üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Ünal, Ladik Kaymakamı Orhan ve
Belediye Başkanı Yapıcı’yı Ağırladı

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal; Ladik Kaymakamı Ah-
met Raşit Orhan, Ladik Belediye Başkanı Nurhan 
Yapıcı ve beraberlerindeki heyeti konuk etti.

Rektörlük makamındaki görüşmede Ladik Kayma-
kamı Orhan ve Ladik Belediye Başkanı Yapıcı, ilçe-
deki çalışmalar hakkında bilgiler verirken kurumlar 
arası iletişim ve bilgi akışının güçlendirilmesi yö-
nünde Rektör Ünal’la istişarede bulundu. 

İlçenin gelişmesinde Üniversitenin çok önemli bir 
fonksiyonu olduğunu belirten Kaymakam Orhan 
ile Belediye Başkanı Yapıcı, bu doğrultuda yapıla-

cak çalışmalarda OMÜ ile iş birliği ve koordinasyon 
içinde olmaya özen göstereceklerini kaydetti. Gö-
rüşmede yapımı devam eden Ladik Meslek Yükse-
kokulu (MYO) da gündeme alınırken burada süre-
cin hızlandırılmasına yönelik adımlarla ilgili fikirler 
paylaşıldı.

Nazik ziyaretleri ve alakalarından ötürü konukla-
rına teşekkür eden Rektör Ünal ise OMÜ olarak 
şehrin ve meslek yüksekokullarının olduğu ilçelerin 
özelliklerini ve dinamiklerini göz önüne almak sure-
tiyle her zaman daha iyiye ulaşmayı amaçladıklarını 
dile getirdi.

Rektörlükten
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Rektör Ünal, DOKAP Başkanı Gültekin’i 
Ziyaret Etti
Giresun’da temaslarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ya-
vuz Ünal, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin’i ziyaret 
etti. DOKAP Başkanlığı makamındaki ziyarette Rek-
tör Ünal, bölge üniversitelerinin iş ve güç birliğinin 
önemli parçası olan DOKAP’ın, ekonomik ve insani 
gelişmeyi sürdürülebilir kılmak, bölgenin her yö-
nüyle rekabet potansiyelini yükseltmek için çok 
amaçlı bir yapılanma olarak öne çıktığını dile getirdi.

DOKAP’ın; eğitim, teknoloji, araştırma geliştirme (AR-
GE), sanayi, tarım, enerji, çevre, kültür ve turizm gibi 
pek çok sektörle ilgili olduğuna işaret eden Rektör 
Ünal, üretilen ve hayata geçen projelerle bu alanlar-
da kayda değer kazanımlar elde edileceğinin altını 
çizdi. DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise DOKAP’ın; 
her geçen gün daha da gelişip kurumsallaşan bir hü-
viyete kavuştuğuna dikkat çekerek bölgesel kalkın-
ma adına önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Rektör Ünal, ATO Başkanı Baran’ı Ziyaret Etti
Ankara’da temaslarda bulunan Rektör Prof. Dr. 
Yavuz Ünal, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve üyelerini ziyaret 
etti. ATO’da gerçekleşen görüşmede Rektör Ünal, 
Baran’a Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayan, dün-
yadaki gelişmeleri dikkate alarak uluslararası re-
kabette ülkemizi güçlendiren bir eğitim programı 
oluşturmak amacıyla başlattıkları eğitim revizyon 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görüşmede Rektör Ünal, Samsun’u kalkındırmak için 
sektör temsilcileriyle gerçekleştirdikleri çalışmalar 
hakkında Baran ile istişarelerde bulundu. Rektör 
Ünal ayrıca, ATO Başkanı Baran’ı OMÜ’ye konuşmacı 
olarak davet etti. Rektör Ünal’ın ziyaretinden duy-
duğu memnuniyeti dile getiren Baran, ATO olarak 
eğitime büyük önem verdiklerini belirterek gelecek 
yıllarda üniversitelerle iş birliğini arttıracaklarını 
kaydetti. Başkan Baran, en kısa zamanda OMÜ’ye 
konuşmacı olarak gelmek istediğini de dile getirdi.
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Türkiye Görme Engelliler Spor 
Federasyonu’ndan Rektör Ünal’a Ziyaret
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı 
Hasan Sayyıdan, Goalball Millî Takımlardan Sorumlu 
Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karaca, Gençlik ve 
Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile berabe-
rindekiler, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, na-
zik ziyaretinden dolayı konuklarına teşekkür eden 
Rektör Ünal, gençlerin başarılarını daha ileriye 

taşımak için spor federasyonlarıyla iyi bir iş birli-
ği geliştirmek istediklerini vurguladı. Rektör Ünal, 
spor federasyonlarının faaliyetlerini ve haberlerini 
yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.Rektör 
Prof. Dr. Yavuz Ünal, ulusal ve uluslararası ölçekteki 
spor platformlarında gösterilecek başarıların, ülke-
mizin tanınırlığı için çok önemli ve gurur verici ola-
cağını ifade etti.

Rektör Ünal, T3 Vakfı Müdürü Ömer 
Kökçam’ı Misafir Etti

Dünyanın en kapsamlı havacılık, uzay ve teknoloji 
festivali TEKNOFEST’e 2022 yılında ev sahipliği yap-
ması planlanan Samsun’da hazırlıklar bütün hızıyla 
sürüyor. Bu amaçla bir dizi ziyarette bulunmak ama-
cıyla kente gelen T3 Vakfı Müdürü ve TEKNOFEST 
Genel Sekreteri Ömer Kökçam, OMÜ’de öğrenceler-
le buluşması öncesinde Rektör Prof. Dr. Ünal’ı ma-
kasında ziyaret etti.  OMÜ Mühendislik Fakültesin-
deki “TEKNOFEST Karadeniz 2022 Kariyer Buluşması”  
konferansının da davetli konuşmacısı olan Kökçam, 

Rektör Ünal ile görüşmesinde Türkiye’nin “Millî Tek-
noloji Hamlesi” doğrultusunda TEKNOFEST’in ciddi 
bir enerji ürettiğine dikkat çekerek, festivalin; genç-
leri inovasyon, girişimcilik ve teknoloji üretme ve 
geliştirme noktasında motive edip harekete geçire-
ceğini söyledi. 

Rektör Ünal da TEKNOFEST’in heyecanını yaşadık-
larını belirterek böylesine büyük bir organizasyonu 
layıkıyla gerçekleştirmek için yoğun bir tempoya 
girdiklerini dile getirdi.

Rektörlükten
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Rektör Ünal Genç MÜSİAD Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Üyeleriyle Görüştü
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Gençlik 
Kurulu (Genç MÜSİAD) Samsun Şubesi Başkanı Ah-
met Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör 
Prof. Dr. Yavuz Ünal’la bir araya geldi.

Rektörlük makamındaki ziyarette Genç MÜSİAD 
Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Korkmaz ve berabe-
rindeki yönetim kurulu üyeleri, faaliyette bulunduk-

ları sektörler ile iş ve eğitim hayatına yönelik proje-
ler hakkında Rektör Ünal’a bilgi verdi.

Rektör Ünal da iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap ve-
rebilecek donanıma sahip, uygulama becerisini en 
üst düzeyde kullanabilen mezunlar vermeyi amaç-
ladıklarını belirtirken nazik ziyaretleri ve ilgilerin-
den ötürü konuklarına teşekkür etti.

Anadolu Gençlik Derneği Genel 
Başkanından Rektör Ünal’a Nezaket Ziyareti

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Anadolu Gençlik Derneği 
Genel Başkanı Salih Turhan ve beraberindeki dernek 
temsilcilerini makamında ağırladı. Merkezi Ankara’da 
bulunan derneğin faaliyetleri sebebiyle Samsun’da 
bulunan Dernek Başkanı ve dernek temsilcileri, Rek-
tör Ünal’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette 
Dernek Başkanı Salih Turhan ve beraberindekiler, 
Rektör Ünal’a dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görüşmede Üniversitede yapılan faaliyetleri ve 
Üniversitenin hedeflerini paylaşan Rektör Ünal da 
nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür etti. Zi-
yarette, Başkan Turhan, Rektör Ünal’a, geleneksel 
Türk sanatını yansıtan bir çalışma hediye ederken, 
Rektör Ünal da Salih Turhan’a OMÜ’yü temsilen he-
diye takdim etti. 
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Rektör Ünal, Gençlik Hizmetleri Genel 
Müdürü Emre Topoğlu’nu Ziyaret Etti

Ankara’da temaslarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ya-
vuz Ünal, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmet-
leri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu ile buluştu.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü makamındaki 
ziyarette Rektör Ünal, 2022 yılında Samsun’da or-
ganize edilmesi planlanan TEKNOFEST hakkında 
Genel Müdür Dr. Topoğlu ile istişarede bulundu. 
Ziyarette ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve OMÜ 
arasında gerçekleştirilecek proje ve çalışmalar ele 
alınarak bu yöndeki fikir ve öneriler paylaşıldı.  

Görüşmede Samsun’da gelecek yıl düzenlenecek 
TEKNOFEST’in kente ve bölgeye büyük katkılar sağ-
layacağına inandıklarını vurgulayan Rektör Ünal, 
gençlerin üretkenliklerini ve tasarımlarını sergile-
mek için festivalin büyük bir fırsat olduğunu dile 
getirdi. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre To-
poğlu da TEKNOFEST 2022’nin, Millî Mücadele’nin 
simge şehri Samsun’da gerçekleştirilecek olmasının 
kente yakışacağını ve kentin bu organizasyonu hak 
ettiğini belirterek nazik ziyaretten dolayı konuğu 
Rektör Ünal’a şükranlarını sundu.

Rektör Ünal Türkiye Diyanet Vakfı 
Temsilcilerini Kabul Etti
Merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Diyanet Vak-
fının temsilcileri, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a ne-
zaket ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamındaki 
ziyarette Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hiz-
metleri Müdürü Muhammet Sait Karataş ve Uzman 
Yahya Uyar, Rektör Ünal’la bir araya geldi. Ziyaret-
te Müdür Muhammet Sait Karataş ve Uzman Yahya 

Uyar, Vakfın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri ile 
çıkardığı yayınlar hakkında Rektör Ünal’a bilgiler 
verdi. Yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olma-
sını temenni eden konuklar, Rektör Ünal ve ekibine 
başarı dileklerini ilettiler. Görüşmede Üniversitenin 
hedeflerini paylaşan Rektör Ünal da nazik ziyaret-
leri ve iyi dilekleri için konuklarına teşekkür etti.

Rektörlükten
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OMÜ Vefa Topluluğundan Rektör Ünal’a 
Gençlik Buluşması Daveti
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gençlik Topluluğu üye-
leri, Rektörlüğü ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ya-
vuz Ünal’ı, İstanbul’da gerçekleştirilecek “2. Türkiye 
Geneli İlahiyat Gençlik Buluşması”na davet etti.Rek-
törlük makamındaki ziyarette OMÜ Gençlik Topluğu 
Başkanı ve Türkiye İlahiyatlar Derneği (TÜİD) men-
subu Muhammet Arif Kodal ile Gençlik Topluluğu 
üyeleri, Rektör Ünal’la bir araya geldi.Görüşmede, 
25 Aralık’ta İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Burhan 
Felek Spor Salonu’nda organize edilecek 2. Türkiye 
Geneli İlahiyat Gençlik Buluşması’ndan bahseden 

OMÜ Gençlik Topluluğu Başkanı Muhammet Arif 
Kodal, Rektör Ünal’ı organizasyonda görmekten 
büyük mutluluk duyacaklarını belirterek kendisine 
davetlerini iletti.

Ziyarette ayrıca, Başkan Kodal ve topluluk üyele-
ri organizasyonun yapısı hakkında Rektör Ünal’la 
istişarede bulundular. Rektör Ünal ise konuklarını 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, İs-
tanbul’daki buluşmanın bir kaynaşma atmosferine 
vesile olup güçlü bir iletişim ve etkileşim yarataca-
ğını dile getirdi.

İnsani Yardım Vakfı Samsun Şubesinden 
Nezaket Ziyareti
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, İnsani Yardım Vakfı 
(İHH) Samsun Şube Başkanı Mustafa Yeşil ve Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri ile buluştu.

Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Halil İbrahim Zengin’in 
de katıldığı Rektörlük makamındaki ziyarette Şube 
Başkanı Mustafa Yeşil, İHH’nın gönüllülükle baş-
layan ve 1995 yılında kurumsallaşarak 123 ülkeye 
yayılan faaliyetleri hakkında Rektör Ünal’a bilgiler 
aktararak Türkiye’den bütün dünyaya yayılan bir 
hayır köprüsü kurduklarını ve bu uğurda hareket 
ettiklerini söyledi. Şube Başkanı Yeşil, İHH Samsun 
Şubesi olarak insani yardım faaliyetleri konusunda 

ürettikleri proje ve yardım kampanyalarına dair viz-
yonlarını da Rektör Ünal’la paylaştı.

Bütün kamu kurumları, mesleki örgütlenmeler, der-
nekler ve sivil toplum kuruluşlarıyla paydaşlığa ve 
iş birliğine önem verdiklerini belirten Rektör Ünal 
ise bu yolda toplumsal sorumluluğu ve faydayı ön-
celediklerini dile getirdi. İHH’nın küresel boyutta 
yürüttüğü yardım ve faaliyetleri takdir ettiklerini 
ifade eden Rektör Ünal, Başkan Yeşil ve berabe-
rindeki heyete muvaffakiyet diledi. Ziyarette, Şube 
Başkanı Yeşil, İHH’nın çalışmalarının yer aldığı yayı-
nı Rektör Ünal’a takdim etti.

163

O
M

ÜB
ÜL

TE
N

 
Ek

im
-A

ra
lık

 2
02

1
Sa

yı
 8

6



Kurum İçi Yükselme (Ekim-Aralık 2021)

Ali Kemal AYAN

Profesör

Ziraat Fakültesi  

Endüstri Bitkileri

Ayşe KULEYİN

Profesör

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS

Profesör

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psik.Danışm.

Burcu BAŞ AKKOR

Profesör

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Davut GÜVEN 

Profesör

Tıp Fakültesi

Kadın Hast. ve Doğum

Ersin KÖKSAL

Profesör

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Rea.

Hızır Ufuk AKDEMİR 

Profesör

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Hüseyin AKGÜN

Profesör

İlahiyat Fakültesi

Hadis

Mehmet Emir KÖKSAL

Profesör

Fen-Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Matematik

Mustafa Said KURŞUNOĞLU

Profesör

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk İslam Düşüncesi

Muzaffer Özgü BULUT 

Profesör

Devlet Konservatuvarı

Genel Müzikoloji

Nursel ARICI 

Profesör

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Ömer ÇALIŞKAN

Profesör

Bafra Meslek Yüksekokulu

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Serhat YENER

Profesör

Devlet Konservatuvarı

Türk Sanat Müziği

Şerife TÜTÜNCÜ

Profesör

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji

Tolga KÜLÜNK

Profesör

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Aslıhan Zeynep ÖZ 

Doçent

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Atila TÜRKER

Doçent

Fen-Edebiyat Fakültesi

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
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Engin GÜNEY

Doçent

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Habip MURUZ

Doçent

Veteriner Fakültesi

Hayvan Besleme ve Beslenme 
Hastalıkları

Hülya NALÇACIOĞLU

Doçent

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağ.ve Hast.

Okay PEKŞEN

Doçent

Fen-Edebiyat Fakültesi

Eskiçağ Tarihi

Salih DEMİRBİLEK

Doçent

Fen-Edebiyat Fakültesi

Eski Türk Dili

Sezen OCAK YETİŞGİN

Doçent

Ziraat Fakültesi

Hayvan Yetiştirme

Şener ŞENTÜRK 

Doçent

Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Yener AKSOY

Doçent

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Kurum İçi Yükselme (Ekim- Aralık 2021)

Kurum Dışı Atama (Ekim-Aralık 2021)

İlkay Koray BAYRAK

Profesör

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Ahmet KARATAŞ 

Doçent

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Nihan KAYA

Doçent

Mühendislik Fakültesi

Kimyasal Teknolojiler

Burak TEKİN

Doktor Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi

Termodinamik ve Enerji Tekn.
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Emeklilerimiz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde görev yapan ve aşağıda isimleri yer alan personelimiz Ekim-Aralık 
2021 tarihi arasında emekliye ayrıldı. Kurumumuza verdikleri hizmetlerden dolayı kendilerine şükranlarımı-
zı sunuyor; emeklilik hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.

Akademik Personel

Aydın DURMUŞ

Profesör

Mühendislik Fakültesi

Enerji

Umut TUNGA

Doçent

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Bayram MEMİŞ

Sürekli İşçi

Sağlık Uygulama ve Arş. Merkezi

Cengiz ONAY

Sürekli İşçi

Sağlık Uygulama ve Arş. Merkezi

Durmuş KAYA

Sürekli İşçi

Sağlık Uygulama ve Arş. Merkezi

Hasan AKSOY

Sürekli İşçi

Sağlık Uygulama ve Arş. Merkezi

İsmet ALBAYOĞLU

Şube Müdürü

Yapı İşleri ve Tekn.D.Bşk.

Murat İBRAHİMBAŞ

Sürekli İşçi

Sağlık Uygulama ve Arş. Merkezi

MUSTAFA YONCA

Sürekli İşçi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Mümtaz ŞAHİN

Sürekli İşçi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Mürsel ERGÜN

Bilgisayar İşletmeni

Samsun Eğitim Fak.

Necati KESKİN

Sürekli İşçi

Sağlık Uygulama ve Arş. Merkezi

İdari Personel
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İdari Personel

Nurcan YİĞİT

Sürekli İşçi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Ömer ÇAKIR

Sürekli İşçi

Sağlık Uygulama ve Arş. Merkezi

Şükrü ŞANLI

Sürekli İşçi

Sağlık Uygulama ve Arş. Merkezi

Kaybettiklerimiz

Güzin ACAR

Sürekli İşçi

Sağlık Uygulama ve Arş. Merkezi

31.12.2021

“Allah’tan rahmet, acılı ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.”
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