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SAMÜ'de akadem�syenlere ödül tören�
SAMÜ Can�k Kampüsünde çeş�tl� dallarda başarı elde eden akadem�syenler �ç�n
ödül tören� düzenlend�.
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SAMÜ'de akadem�syenlere ödül tören�  SAMÜ Can�k
Kampüsünde çeş�tl� dallarda başarı elde eden akadem�syenler
�ç�n ödül tören� düzenlend�.

 

Törene Samsun Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın,
Samsun Ün�vers�tes� Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahatt�n
Kaynak, Samsun Ün�vers�tes� Genel Sekreter� Doç. Dr. Sal�h
Kesg�n ve ödül alan akadem�k personel katıldı.

 Ün�vers�te bünyes�nde devam eden projeler hakkında �lg�l�
akadem�syenlerden b�lg� alan Rektör Aydın, “Mar�fet �lt�fata
tab�d�r. C�dd� emekler�n�zden dolayı s�zlere teşekkür ed�yorum.
Akadem�syenler�m�z�n bu denl� gayret göstermeler� ve
öğrenc�ler�m�ze l�derl�k etmeler� öneml�. Düşünce ve Sanat
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez� (DÜSAM)
düzenled�ğ� etk�nl�klerde sadece Türk�ye’den değ�l yurtdışından

da konuklar ağırlıyor. Bu tür etk�nl�kler ün�vers�tem�z�n v�zyonunu �fade ed�yor. Pandem� dönem�nde yapılan bu
etk�nl�klerden olumlu dönütler alıyoruz. Ayrıca programlar kal�tel� d�nley�c� k�tles�ne sah�p ve akadem�k eserler ortaya
koymak kadar etk�l� ve öneml�. DÜSAM’ın bu etk�nl�kler�nden b�r yayın çıkarma gayret�m�z de devam ed�yor.
Akadem�syenler�m�z eller�nden gelen gayret� göster�yor. Şahsım ve ün�vers�te adına s�zlere teşekkür ed�yorum. İkl�m
değ�ş�kl�ğ� alanında proje üreten akadem�syenler�m�z ve öğrenc�ler�m�z de mevcut. Afet önces�nde afet� engellemek �ç�n
bu projeler öneml�. Bölgem�z sel ve taşkın r�sk� bulunan b�r afet bölges�. Bu projelerden çıkacak sonuçları
raporlaştırmak ve �lg�l� kurumlara �letmek ün�vers�te olarak sorumluluklarımızdan b�r�s�. Vatandaşlarımıza faydalı olmak
durumundayız. Ün�vers�teler�n b�r görev� de budur” d�ye konuştu.
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Söz alan DÜSAM Müdürü Dr. Servet Gündoğdu sağlanan �mkânlardan dolayı Rektör Aydın’a teşekkür ederken,
“Çevr�m�ç� etk�nl�kler�m�ze ulusal ve uluslararası düzeyde b�r �lg� oluştu. Çeş�tl� d�s�pl�n ve perspekt�flerden sanatçı ve
akadem�syenler� bel�rl� per�yotlarda b�r araya get�rd�k. DÜSAM’ın bu anlamda �şlev� ün�vers�te kavramının �şaret ett�ğ�
çeş�tl�l�ğ� mümkün kılab�lecek b�r alan açmak oldu. Bu n�tel�kl� çeş�tl�l�ğ� sürdürecek proje ve planlamalar �çer�s�ndey�z”
şekl�nde konuştu.
Meteoroloj� Mühend�sl�ğ� Bölümü Öğret�m Üyes� Dr. Hakan Aksu �se yürüttükler� projeler hakkında b�lg� ver�rken, “İkl�m
değ�ş�kl�ğ�n� araştırmaya devam ed�yoruz. İkl�m değ�ş�kl�ğ�nde alınab�lecek önlemler noktasında faydalı olab�lecek
b�lg�ler� bu projeler vasıtasıyla elde ed�yoruz. Bu b�lg�ler� yetk�l� kurum, kuruluş ve k�ş�lerle paylaşmayı düşünüyoruz”
�fadeler�n� kullandı.

 
 
 
 
 
 

 
 

Uzay Mühend�sl�ğ� Bölümü Öğret�m Üyes� Dr. Melahat C�han, Rektör Aydın’a öğrenc�lere ve projelere verd�ğ� destek
�ç�n teşekkürler�n� �let�rken, “Projeler�m�z ulusal ve uluslararası alanda yarışmalara katılıyor. Ülkem�z�n ve bölgem�z�n
tanıtımına bu sayede katkıda bulunuyoruz. Ayrıca gel�şt�rd�ğ�m�z s�stemler teknoloj�k b�lg� b�r�k�m�yle yen� teknoloj�
hamleler�n�n temel�n� oluşturuyor” açıklamasında bulundu.
Etk�nl�k sonunda Rektör Aydın �lg�l� akadem�syenlere ödüller�n� takd�m ett�. Ardından etk�nl�k anı fotoğrafı çek�lmes�yle
son buldu.



Samsun Ün�vers�tes�’nde ödül alan başarılı akadem�syenler �se şu şek�lde:
Yayın kategor�s�nde, En Fazla Yayın Yapan akadem�syen unvanıyla Doç. Dr. Zafer Cömert, Ulusal ve Uluslararası
Yarışmalarda Başarı kategor�s�nde Uluslararası yarışmalarda ün�vers�te adına yarışan takım danışmanlığı unvanıyla
Dr. Öğr. Üyes� Melahat C�han, Samsun Ün�vers�tes� Elektr�kl� ve Otonom Araç Takım Danışmanı unvanıyla Dr. Öğr.
Üyes� Tuncay Soylu, Proje kategor�s�nde AB Hor�zon 2020 - Smart Control of the Cl�mate Res�l�ence �n European
Coastal C�t�es (SCORE) proje danışmanı unvanıyla Dr. Nesl�han Beden, TÜBİTAK 1001 - COVID-19 Salgınının Konut
F�yatlarına Etk�s�: Türk�ye Örneğ� proje danışmanı unvanıyla Doç. Dr. Havvanur Feyza KAYA, TÜBİTAK 3501- İkl�m
Değ�ş�m� ve Değ�şkenl�ğ�n�n Karaden�z Bölges� Ekstrem Yağışlarına Etk�s� proje danışmanı unvanıyla Dr. Öğr. Üyes�
Hakan Aksu, B�l�m ve Sanat Faal�yetler� kategor�s�nde “B�l�m ve sanat alanında farklı d�s�pl�nler� kapsayan özgün,
yen�l�kç� akadem�k faal�yetler neden�yle” Dr. Öğr. Üyes� Servet Gündoğdu.


