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2021 yılı Genel Sekreterlik Dış Paydaşlarla Danışma Kurulu Toplantı Raporu

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yayımlanan Üniversitemiz Kurum İç
Değerlendirme Raporu gereği, katılımcı yönetim ve organizasyon yapısı ile kurum kültürünü
geliştirmek amacıyla dış paydaşların karar alma süreçlerinde etkin katılımını sağlamak ve sürekli
iyileşme çalışmaları kapsamında bilgi alışverişinde bulunmak üzere, 30 Aralık 2021 Perşembe günü
saat 16.00'da çevrim içi olarak Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Genel Sekreter V. Doç. Dr. Said CEYHAN ev sahipliğinde Gençlik ve Spor İl
Müdürü Halil AKKAŞ, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali ÖZCAN, Bartın Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürü Birol CANGİ, Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Yunus
ALIŞKAN, Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Müdür V. Ali SOLAK, İl Kültür Turizm
Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Kerim ŞENYURT, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
İl Müdür Yardımcısı Volkan AYDIN, , Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Tabip Başkan Yardımcısı Dr.
Önder Recep ACIBAL, Bartın İl Müftülüğü Müdür Yardımcısı Hatice HASÇİÇEK, Bartın İl Afet
ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdür V. Fatih SARAÇ, Bartın Otizmli ve Engelliler Destek
Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berna ŞENGÜN, Bartın Genç İş
Adamları Derneği Başkanı Alkım TAN, Türk-Eğitim Sen Bartın Şubesi Başkanı Sezai HANGİŞİ
ve Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ekrem ALTUNOK katıldı.
Toplantıda, Bartın Üniversitesindeki gelişmeler ve mevcut durumun değerlendirilmesinin
yanı sıra Bartın Üniversitesinin gelişim sürecini anlatan sunum gerçekleştirilerek, Ar-Ge
çalışmaları, Covid-19 sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda
yeni fikirler alındı, üniversite ile sanayinin iş birliğini güçlendirmek adına fikir alışverişinde
bulunuldu. Genel Sekreter Doç. Dr. Said CEYHAN’nın başkanlık ettiği toplantı oldukça verimli
geçti.
Toplantıya katılan üyelerin önerilerinin önemli olduğunun altını çizen Genel Sekreter V.
Doç. Dr. Said CEYHAN “Üniversiteler bulundukları yerlerde sosyal, kültürel ve çeşitli alanlarda
katkılarda bulunmaktadır. Üniversite olarak toplumla iç içe olma gayreti içerisindeyiz. Bütün
gücümüzle toplumla iç içe olmaya çalışıyoruz. 13 yıllık bir geçmişimiz var. Son yıllarda ciddi bir
atılım dönemi içerisindeyiz Bartın Üniversitesi dijitalleşme konusunda ihtisaslaşan tek
üniversitedir. Gerek akademik gerek idari kadro ve yönetimlerimizle Sayın Rektörümüzün
liderliğiyle gerçekten çok mesafe aldık. Yürüttüğümüz proje ve çalışmalarla hem akademik hem de
sosyal alanlarda büyük bir sonuçlar aldık. Bunlar üniversitemizde yapılan dış kontrol ve
denetlemelerde de ayrıca tescil edilerek kayıt altına alınmıştır. Örneğin, Yükseköğretim Kalite
Kurulu tetkiklerinde üniversitemizin birçok konuda iyi uygulama örneği oluşturduğu tespit ve tescil
edilmiştir. Tabii zorluklarımız var özelikle pandemi döneminde eğitim ve beşeri sorunlar, finansal
sorunlarımız oldu ama her şeye rağmen gelişimimiz durmadı. İlimize ve Bölgemize katkıda
bulunmaya devam ettik. Biz destek vereceğiniz ümit ettiğimiz hedeflerimizin oluşturulmasında ve
bu hedefleri yakalamamızda siz değerli Danışma Kurulu üyelerimizin fikir ve görüşleri son derece
önem arz etmektedir. Bu konulardaki özellikle yapıcı eleştirileriniz bizim için değerli ve yol
gösterici olacaktır” ifadelerini kullandı.
“İhtisaslaşan Bir Üniversite Olduk”
2020 yılından itibaren Akıllı Lojistik Sistemler ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları alanında
ihtisaslaşan bir üniversite olduk. Bu Bartın ve bölgemiz için önemli bir gelişmedir. Katma değeri
çok yüksek olan bu ihtisaslaşma alanımız üzerinde hem Akademik, hem de İdari personel
kadrolarımız topyekün odaklanmış ve yoğunlaşmış durumdayız. Halen son derece önemli projeler
üzerinde çalışıyoruz. İhtisaslaşma alanımız geleceğe yönelik bir çalışmadır. Odağımızda Akıllı
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Liman, Akıllı Endüstri, Akıllı Fabrika, Akıllı Şehir gibi konular var. Kısacası işin içerisinde akıllılık
ve dijitalleşme var. Bildiğiniz üzere bugün Dünya dijitalleşiyor ve Bartın Üniversitesi de Türkiye
sınırları içerisinde dijitalleşme konusunda ihtisaslaşan tek üniversitedir. Proje noktasında şu
noktadayız 2020 yılından itibaren projelerimizi oluşturmaya başladık. Bir çok proje tekliflerimizi
Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Bildiğiniz üzere projelerin gerçekleştirilmesi ayrı mali kaynakları
gerektirmektedir. 2022 yılında bütçelerin açılmasıyla birlikte akıllı sistemlerle ilgili olarak çok
orijinal projelerimiz hayata geçirilecektir. Gerek TÜBİTAK gerekse Avrupa Birliği projelerinde
gerekse BAP projelerinde birçok güzel örnekler ortaya çıkmaya başladı. Sizlerin de değerli fikir ve
desteğiyle, değerli katkılarınızla biz çok daha iyi bir noktaya gelme imkânına sahip olacağız. Bu
konuda sizlerin desteklerinizden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Gelişme Kolay Olmuyor
Doç. Dr. Said CEYHAN, “Gelişme kolay olmuyor birçok güçlük ve engelleyici parametreler
bulunmaktadır. Bu güçlüklerin başında Bartın’ın transit yol üzerinde bulunmaması geliyor. Bundan dolayı
çeşitli güçlükleri olan bir mekanda bulunmakla birlikte, bu güçlüklerin geçici bir sorun olduğunu
düşünüyoruz. Nitekim gerek ilimiz ve gerekse bölgemiz kombine taşımacılık altyapısı ve kitle iletişim
araçlarının gelişimi sonucunda gün geçtikçe merkezi bir hale gelmeye ve piyasa ölçeğinin büyümeye
başladığı görülmektedir. Özellikle Filyos Projesinin hayat geçirilmesiyle birlikte çok önemli gelişmeler
söz konusu oldu. Özellikle Filyos projesinin gelişmesinde Bartın Üniversitesinin gerek yaptığı akademik
çalışmalar gerekse yapılan araştırmalar, incelemeler ve projelerin bu gelişmede çok büyük katkısı
olduğunu ifade etmek isterim ”dedi.
Göreve Yeni Başlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil AKTAŞ katılımcılara teşekkür ederek,
“en iyi şekilde Türk Sporunu, Türk Gençliğini bir adım daha iyiye taşıyabilirsek ne mutlu bize, en büyük
destekçimiz Üniversitemiz ile birlikte bütün projelerde birlik ve beraberlik içerisinde Bartın’a güzel
hizmetler vermeyi ümit ediyoruz.” ifadeleri kullandı.
Genel Sekreter V. CEYHAN “İş birliğinin çok önemli olduğunu birçok konuda ortak çalışmaya
ihtiyacımız var. Bu bölgenin en büyük Spor Bilimleri Fakültesi hem fiziki imkânları hem de spor salon ve
tesisleri, hem değerli akademik kadrosu itibariyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle çalışmaktan ve işbirli
yapmaktan çok memnun oluruz “ifadesini kullandı.
Toplantıda söz alarak fikirlerini paylaşan İŞKUR Müdürü Ali SOLAK,
“Üniversitemizi tebrik ediyorum çünkü bölgemizdeki birçok üniversiteliyle bu denli diyalog
içerisinde olmadığını görmüş bulunmaktayım. Bartın Üniversitemiz bu noktada İldeki Kurumlarla
uyumlu şekilde çalışıyor. Kurumlara katkı sunuyor. Bu konuda Rektör Hocamı ve Üniversitede
emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim ÇELİK’in
koordinatörlüğünde takip ettiğimiz hibe destek projesi mevcut öz bakıma destek elemanı 10 kişiyi
Üniversitemiz kursiyer olarak yetiştirecek, Üniversitemiz ile İŞKUR işbirliği içerisinde bütçesi çok
olmasa da bu işbirliği bir başlangıçtır. Daha güzel işlere birlikte imza atacağız” diyerek sözlerini
tamamladı. Doç. Dr. Said CEYHAN, “İŞKUR müdürüne birçok projede birlikte çalışacak insan
kaynaklarımız akademik kadrolarımız var, bir çok konuda gerekli donanıma sahip uzman
personelimiz var. Bu gün Bartın’ımızda Üniversitenin olması yerelde istihdama ciddi anlamda
katkıda bulunuyor. Üniversitenin yaklaşık 20.000 öğrencisinin bulunması, toplamda 70.000 nüfuslu
bir İlde gerek doğrudan ve gerekse dolaylı olarak istihdama katkısını çok izah etmeye gerek yok.
Bunun da ötesinde istihdam ile ilgili projelerde sizlerin talepleriniz olursa çalışmaya hazır olan çok
sayıda akademik personelimizin olduğunu belirtmek istiyorum. Bütün İl Müdürlüklerine seslenmek
istiyorum, lütfen taleplerinizi bize iletiniz, çeşitli konularda proje yapmak suretiyle size destek
olmaya hazırız. Biz bulunduğumuz İlde hem sosyal hem ekonomik hem teknolojik anlamda her
türlü konoww-how ve bilgileri sunmaktan memnun oluruz ve zevk alırız.” ifadelerini kullandı.
İl Kültür Turizm Müdürü Hasan Kerim ŞENYURT,
“Bartın Üniversitesi genç ve dinamik bir Üniversite son yıllarda çok güzel fiziksel
imkânlara sahip olmaya başlamış, Üniversite Bartın’ın gelişmesinde lokomotif kurumlardan birisi,
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İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak Üniversiteyle özellikle kültürel etkinliklerde uzun yıllar ortak
proje yapılmış ve devam eden projeler mevcuttur. Akademisyenler Müdürlüğün yaptığı programlara
her türlü katkıyı sağlamaktadır. Bunun yanında Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümüyle Bartın
İli ve Çevresinin Yüzey Araştırması Projesi kapsamında işbirliği içerisinde bulunmaktayız. Ayrıca
Turizm İşletmeciliği Bölümüyle de ortak faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bölgemizde Filyos ile
birlikte sanayi ve ticarette gelişecek olsa bile asıl sektörlerden birisi Bartın’da turizm Amasra
Bölgesinde çok gelişmiş bir turizm alt yapısı var bu konuda eksiklerinin olduğunu Üniversitenin
yetiştirdiği öğrenciler bu konuda desteklerini zaman içerisinde gösterecekler. Bizde İl Kültür
Turizm Müdürlüğü olarak ortak projeler yapmaya devam edeceğiz. Bartın Amasra gibi hem turizm
hem de tarih açısından çok önemli bir değere sahip bu konuda her ne kadar bilimsel araştırmalar
yapılmakla birlikte asıl ihtiyacımız Bartın’ın turizmini mevcut olduğu noktadan daha iyi bir noktaya
getirmek, bunun için kültür turizminin hareketlendirmemiz lazım onun için ortak yapacağımız
projelerin çok büyük önemi bulunuyor. Bu açıdan sanat tarihi bölümünün yapmış olduğu projenin
ilerde kazı projelerine döndürülmesi lazım çünkü dünyada sayılı olan roma dönemi ve antik
eserlerden bazıları çok önemli olanları Amasra’da bulunuyor. Bir Üniversitenin yapmış olduğu
arkeoloji projeleri üniversitenin tanıtımı için isimlerin duyurulmasında çok önemlidir. Özetle
kültüre ve arkeolojiye yönelik projeler Üniversitelerin kendilerini tanıtmasında vitrin görevi
görmektedir. Ortak projeler artırılarak hem Bartınlılar olarak hem Kültür Turizm Bakanlığı olarak
hem de Üniversite olarak faydalanabiliriz. En kısa zamanda yüzey araştırmalarının kazı
araştırmalarına dönüştürmemiz gerekmektedir. Üniversitelerinde bu konuda Arkeolojik
projelerinde kaynak ayırması önem arz etmektedir. Biz her zaman Üniversitemizle bu konuda ortak
çalışmaya hazırız. ”ifadelerinde bulundu.
CEYHAN, “Biz 2008 yılında kurulmuş genç bir üniversiteyiz. Özellikle 2017 yılından
itibaren atılım dönemi içerisindeyiz atılım döneminde çok hızlı bir gelişmemiz var. Özellikle
nitelikli ve uluslararası dergilerde yayınlarımızın artması, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği ve diğer
kamu kuruluşları projelerinde yapılan projelerimiz üniversitemizin sıralamalardaki yerimiz büyük
ölçüde olumlu etkilemektedir. Nitekim Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan V. Prof.
Dr. Bülent CENGİZ’in TÜBİTAK 1001 Projesi olan halen devam eden Turizm projesinin
bulunduğunu ve bu proje Filyos sınırından Kurucaşile’ye hatta Küre Dağlarına kadar olan bölgede
deniz turizmi, Dağ Turizmi, Tarih ve kültür Turizmi gibi her şeyi içinde barındıran işin içerisine
coğrafyayı ve tüm turizm bileşenleri de katan bu proje bittiğinde hem Bartın’ın ticaretine, hem
turizmine ve hem de kültürüne çok şey kazandıracaktır.” dedi.
“BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HER ZAMAN VARIZ.”
Genel Sekreter V. Doç. Dr. Said CEYHAN “Değerli Müdürüm çok teşekkür ederim bu güzel
düşünce ve dilekleriniz için. Birlikte çalışmak bize her zaman haz ve güç verir. Sizler İl Müdürleri
ve yetkililer olarak ildeki idari ve sosyal hayat içinde olduğunuz için alanınız ile ilgili her türlü
gerçek ihtiyacı daha iyi görüyor ve biliyorsunuz. Bizim en büyük beklentimiz bu reel ihtiyaçların
farkında olabilmektir. Şayet bu ihtiyaç verilerinizi üniversitemize bildirirseniz veya
yönlendirebilirseniz biz akademisyenler için akademik çalışma ve projeler için adeta bir deniz feneri
fonksiyonu görür. Bizler teorik çalışmalarımızı pratik ve uygulama çalışmalarına dönüştürürken
akademisyenler olarak sizlerin bildirdiği bu talep ve ihtiyaçları dikkate alma ve ona göre yol
haritasını çıkarma imkanını sağlıyor ve bizlere çok büyük yardım ve destek sağlamış olursunuz.
Böylece Üniversitemizin Akademik ve Beşeri kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanılmasında
önemli bir rol üstlenmiş olursunuz.”
Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali ÖZCAN,
“2017 yılında başlayan Sıfır Atık Projemizi İlimizde bu denli büyük ölçekte 2018 yılında
uygulamayı Üniversitemizin başardığını ve ülkemizde de projeye ilk başlayan Üniversitelerden bir
tanesinin Bartın Üniversitesi olduğunu bildiğini ifade ederek bu konuda başta Sayın Rektörümüze
ve tüm Üniversite çalışanlarına teşekkür etti. Ayrıca, Ülkeye çok büyük katkısı olan Anıt Ağaç
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projesi kapsamında da ormanlarımızda araştırmaların yapılarak tescile değer anıt ağaç sayısının
artırılmasına çalışıldığı bu konuda da Üniversitemizden özellikle Prof. Dr. Halil Barış ÖZEL ve
Prof. Dr. Barbaros YAMAN’ın destekleri olduğunu ifade etti.
Üniversitemizin dışarıya açık bir Üniversite olduğu bu konuda kurum olarak üzerlerine ne
düşerse yapacaklarını, iklim değişiklikleri hakkında Üniversitede bir çalışma olacağını belirtti.
Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Berna ŞENGÜN,
“Üniversitemizle 4-5 yıllık süre zarfında çok güzel projeler yapıldığını, en son iştirakçisi
oldukları tamamlanmak üzere olan BAKKA Projesi olan Bartın Üniversitesi Engelsiz Yaşam
Merkezi bu proje içerisinde rehabilitasyon merkezi, sosyal yaşam alanlarının mevcut olduğunu bu
süreçte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat YAZICI’ ile istişare halinde olduklarını, projeyi
şekillendirdiklerinden bahseden ŞENGÜN sözlerine “Bartın Üniversitesi gerek fiziki gerekse beşeri
anlamda çok avantajlı tam anlamıyla bir proje üniversitesi konumunda çok güzel işler çıkarıldığını,
çok kıymetli hocalarımızın bulunduğunu, Üniversiteyle birlikte çalışmaktan çok keyif aldıklarını
belirtti. Otizmli engelli bireylerde sporun önemi bilimsel olarak da ispatlanmış olduğunu, Üniversite
olarak otizmli bireylere, engellilerde spor, otizmlilerde spor alanlarında öğrencilerin yetiştirilmesi
önem arz ettiğini. Bu öğrencilerin sahada deneyim kazanması amacıyla dernek olarak her zaman
desteğe hazır olduklarını, kaynaştırıcı öğrencilerle birlikte okullarda yanında bulunması amacıyla
kolaylaştırıcı kişi olarak ailelerin çocuk gelişimi veya Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olan
öğrencilerden destek alabileceklerini ifade etti.
Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol CANGİ,
Konuşmasında “Bartın Üniversitesi olarak birçok projede ortak çalışmalar yapıldığını
ayrıca kamu sanayi ve işbirliği kapsamında çalışmalar yapıldığını belirtti. Sanayi ve Teknoloji İş
birliği kurulduğunu Bartın Üniversitesinin de bu kurulda gerekli veri ve dijital olgunluk seviyesinde
faydalanılmak adına yer aldığını, ilimizde bulunan ayakkabı sektöründen tutunda tekstil sektörü ve
gıda sektörünün sorunlarını ortaya çıkardıklarını ve bunların çözüm önerilerini geliştirdiklerini
ayrıca bu sektörlerle ilgili olarak swot analizini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Bazı firmaların
verimlilik derecelerini Üniversitedeki hocalarla ölçtüklerini böyle projeleri daha çok hayata
geçirmek istediklerini, teknopark kurulması ile ilgili adımların atılması son derece önemli olduğunu
ve bununla ilgili çalışmaların en kısa sürede tamamlanması gerektiğini belirtti. “Özellikle ağaç
işlerinde Bartın Üniversitesi bölgesinin değil ülkemizin lideri durumundadır. Her türlü desteği
vermeye kurumumuz adına hazırız” ifadelerinde bulundu.
Toplantı Genel Sekreter V. Doç. Dr. Said CEYHAN’ın katılımcılara teşekkür konuşmasının
ardından sona erdi.

