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Ana Sayfa. Yaşam Rektör Ayd�n Aç�klamas� 'Hedef�m�z Düsünen Ve Üreten B�reyler Yet�st�rmek'Rektör
Ayd�n Aç�klamas� 'Hedef�m�z Düsünen Ve
Üreten B�reyler Yet�st�rmek'
Samsun Ün�vers�tes� (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ayd�n, hedefler�n�n
düsünen ve üreten b�reyler yet�st�rmek oldugunu söyled�.

Rektör Mahmut Ayd�n, b�r TV kanal�nda Kampüs
Yolunda program�na konuk oldu. Programda
konusan Rektör Ayd�n, “Yen� nes�l b�r ün�vers�tey�z.
Alt� fakültede toplam 4 b�n c�var�nda ögrenc�ye
sah�b�z. Hem sosyal b�l�mler hem de tekn�k b�l�mler
alanlar�nda fakülteler�m�z mevcut. T�p Fakültem�z
yen� kuruldu. Ilk ögrenc�ler�m�z� de bu y�l alacag�z.
Samsun Eg�t�m ve Arast�rma Hastanes� �le b�rl�kte
�mzalad�g�m�z af�lasyon protokolü �le hastanedek�
sagl�k h�zmetler� Sagl�k Bakanl�g� taraf�ndan, eg�t�m
h�zmetler� �se ün�vers�tem�z taraf�ndan ver�lecek. Az
önce bahsett�g�m g�b� �lk t�p ögrenc�ler�m�z� 40

ögrenc� alarak bu y�l a�lem�ze dâh�l edeceg�z. Ball�ca Kampüsümüzdek� alan tekn�k fakülteler�m�z�
bar�nd�r�yor. Buradak� çal�smalar�m�zda havac�l�k ve uzay alan�yla �lg�l� çal�smalar� merkeze koyarak
�lerl�yoruz. Havac�l�k ve Uzay B�l�mler� �le Mühend�sl�k Fakülteler�m�zde açt�g�m�z bölümler� AR-GE
odakl� olarak sek�llend�r�yoruz. Ülkem�z�n son 10 y�ld�r savunma sanay� alan�nda yapt�g� müth�s
�lerlemey� ve M�ll� Uzay Program� hedefler�n� d�kkate alarak b�r eg�t�m ve arast�rma model� haz�rlad�k.
Bu y�l ün�vers�te terc�h� yapacak ögrenc�ler�m�z� havac�l�k ve uzay alan�na yönlend�rmek �ster�z.
Öyle k� bu alanlar ülkeler�n gel�sm�sl�k düzey�n� bel�rl�yor. Y�ne M�ll� Teknoloj� Hamles� kapsam�nda
2018 y�l�nda yap�lmaya baslanan Havac�l�k, Uzay ve Teknoloj� Fest�val� (TEKNOFEST)
yar�smalar�nda ögrenc�ler�m�z c�dd� basar�lar elde ett�. Örneg�n roket tak�mlar�m�z 2018’de �k�nc�l�k,
2020’de b�r�nc�l�k elde ett�ler. Y�ne geçen hafta Amer�ka’da yap�lan 2021 Uluslararas� Roket
Mühend�sl�g� yar�smas�nda roket tak�m�m�z ‘K�z�l�rmak’ adl� roketler�yle tekn�k mükemmel�yet
alan�nda �k�nc�l�k elde ett�. Bu alan� çok önems�yoruz” ded�.

“Akadem�k b�lg�y� prat�k alana, prat�k alandak� b�lg�y� de akadem�k alana çekerek harmanlamak
�st�yoruz”

Akadem�k b�lg�y� prat�k alana, prat�k alandak� b�lg�y� de akadem�k alana çekerek harmanlamak
�sted�kler�n� bel�rten Rektör Ayd�n söyle devam ett�:

“B�lg�n�n sadece teor�de kalmas�n� �stem�yor, bu b�lg�n�n prat�ge yans�yarak üret�me dönüsmes�n�
�st�yoruz. Bu y�l m�marl�k bölümümüz �lk ögrenc�ler�n� alacak. Vereceg�m�z m�marl�k eg�t�m� dogrudan
�nsa eden ve yasayan b�r eg�t�m model olarak arkadaslar�m�z taraf�ndan planland�. M�marl�k
Fakültem�z�n eg�t�m vereceg� b�na hal�haz�rda yap�m asamas�ndad�r; �nsaat� devam eden b�nam�z�
eylül ay�nda b�t�rmey� planl�yoruz. Hangarlardan tasarlad�g�m�z b�r b�na olacak. Ik� tane de atölyem�z
olacak. Dolay�s�yla ögrenc�ler elde ett�kler� teor�k b�lg�ler� bu atölyelerde prat�ge de
dönüstüreb�lecekler. ‘N�tel�kl� toplum �ç�n n�tel�kl� ün�vers�te’ b�z�m slogan�m�z. N�tel�ge sadece vurgu
yapan deg�l onu f��l�yata geç�ren b�r ün�vers�te olmay� hedefl�yoruz. Samsun ayn� zamanda b�r sagl�k
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kent�. Sagl�k aç�s�ndan c�vardak� kentler�n sagl�k merkez� Samsun’dur. Bu durum hem bölgem�ze
hem de ülkem�ze c�dd� anlamda b�r katk� saglayacakt�r.”

“Türk�ye’n�n az katl�, çevrec�, yen�l�kç� ve sürdürüleb�l�r eg�t�m kampüsünü �nsa ed�yoruz.”

Ball�ca Kampüsü’nde Türk�ye’n�n az katl�, çevrec�, yen�l�kç� ve sürdürüleb�l�r eg�t�m kampüsünü �nsa
ett�kler�n� bel�rten Ayd�n, “Amac�m�z hangar alanlar�n�n mekan haf�zas�n� koruyarak eg�t�m �slev�yle
gelecek nes�llere aktarmak. Geçm�ste üret�m�n merkezde oldugu bu alanda, eg�t�m görecek
ögrenc�ler�m�z�n bu üret�m geleneg�n� m�ras alarak �çsellest�rmeler� ve kend�ler�n� bu b�l�nçle hayata
haz�rlamalar� en büyük arzumuzdur. Bu yüzden mevcut yap�y� oldugu g�b� koruyarak, restore
ederek, yen�den sek�llend�rerek ülkem�ze kazand�rmaya çal�s�yoruz. Kültürel ve tar�h� m�raslar�
korumam�z gerek�yor. Dünya kültürüne özell�kle m�marl�k ad�na öneml� eserler b�rakmay�
hedefl�yoruz” d�ye konustu.

Pandem�n�n, sagl�k alan�ndak� �ht�yac� herkese gösterd�g�n� söyleyen Rektör Ayd�n, “Sagl�g�m�z
yer�nde olmad�g�nda yasam�n h�çb�r anlam� olmad�g�n� son b�r buçuk y�ld�r b�zzat yasayarak tecrübe
ed�yoruz. Hedef�m�z üst düzey b�r T�p Fakültes� olusturmak. N�tel�kl� hek�mler� �st�hdam ederek
kal�tel� b�r t�p eg�t�m� vermey� hedefl�yoruz. Hedef�m�z sadece sagl�k h�zmet� vermek deg�l, ayn�
zamanda sagl�k h�zmet�nde yen�l�kç� ve gel�st�r�c� tarzda yap�lanmalar�n önünü açmak
olacakt�r. Mühend�sl�k Fakültem�z bünyes�nde ayn� zamanda B�yomed�kal Mühend�sl�g� de
bulunuyor. Samsun ayn� zamanda b�yomed�kal c�haz teknoloj�s� alan�nda b�r merkez üssü.
B�yomed�kal teknoloj�ler�ne sagl�k alan�ndak� prat�k �ht�yaçlar� d�kkate alarak katk� saglamak �ç�n;
B�yomed�kal Mühend�sl�g� �le T�p Fakültem�z� b�rl�kte hareket edecek hale get�r�p hek�mler�m�z�n
alandak� �ht�yaçlar�na mühend�sler�m�z�n çözümler üretmes�n� hedefl�yoruz” sekl�nde konustu.

“Düsünen ve elest�r� kültürünü �çsellest�rm�s nes�ller yet�st�rmek zorunday�z”

Düsünen ve üreten b�reyler yet�st�rme hedef�n� ben�msed�kler�n� aktaran Rektör Ayd�n sunlar�
söyled�: “Belk� ülkem�z�n çok az ün�vers�tes�nde olan b�r uygulama baslatt�k. B�l�m�n Dogas� ve
Elest�rel Düsünce adl� b�r ders� tüm bölümler�m�ze zorunlu k�ld�k. Düsünen ve elest�r� kültürünü
�çsellest�rm�s nes�ller yet�st�rmek zorunday�z. Ün�vers�tem�z�n b�r d�ger ay�rt ed�c� özell�g� basar�l�
ögrenc�ler�m�z� ç�ft anadal program�na dah�l ederek �k� l�sans d�plomas�na sah�p olmaya tesv�k
etmem�zd�r. Örneg�n Mak�ne Mühend�sl�g�nde okuyan basar�l� b�r ögrenc�m�z�n ayn� zamanda
Havac�l�k ve Uzay Mühend�sl�g� veya Havac�l�k ve Uzay Mühend�sl�g� ögrenc�ler�m�z�n Yaz�l�m
Mühend�sl�g� eg�t�m� almas�n� �st�yoruz. Ayn� sek�lde Uluslararas� T�caret ve Isletmec�l�k Bölümü
ögrenc�ler�m�z�n S�yaset B�l�m� ve Kamu Yönet�m�; Tar�h Bölümü ögrenc�m�z�n Sosyoloj� alan�nda
ç�ft anadal yapmas�n� gerçekten çok önems�yoruz. Tekn�k b�l�mler�n sosyal b�l�mlerle
desteklenmes�n�n çok öneml� oldugunu düsünüyorum. Pek çok arast�rma uygulama merkez�m�z var
ancak bunlar aras�nda Düsünce ve Sanat Çal�smalar� Arast�rma ve Uygulamama Merkez�m�z� çok
önems�yorum. Bu merkez�m�z üzer�nden pandem� dönem�nde alanlar�nda söz sah�b� b�l�m ve
düsünce �nsanlar�yla oldukça ses get�r�c� çevr�m �ç� akadem�k bulusmalar düzenled�k.”

Rektör Ayd�n sözler�n� söyle tamamlad�:

“Ögrenc�ler�m�z daha fazla destek, daha fazla akadem�k dan�smanl�k ve daha fazla kend�ler�ne vak�t
ay�rmak �ç�n b�z� terc�h ets�nler. Sosyal alanlarda da ögrenc�ler�m�z b�r yar�y�l �lg� alanlar�na yönel�k
b�r kurumda çal�st�klar�nda �lg� dönem/dönemler� okumus say�lacaklar. Mühend�sl�k alanlar�nda �se
bu sürey� b�r y�l olarak planlad�k. M�ll� Teknoloj� Hamles� baglam�nda düzenlenen yar�smalar
ögrenc�ler�m�ze müth�s b�r �vme kazand�rd�. B�z de bu ögrenc�ler�m�ze destek oluyoruz. N�tel�kl� ve
donan�ml� b�reyler olarak hayata at�lmak �steyen tüm ün�vers�te adaylar�n� Samsun Ün�vers�tes�n� de
terc�hler� aras�na almaya davet ed�yorum.” Kaynak : İHA


