
Samsun’un parlayan yıldızı: Samsun
Ün�vers�tes�
3 yıl g�b� kısa sürede başarılarıyla adından söz ett�ren Samsun Ün�vers�tes�,
Türk�ye’n�n marka ün�vers�teler�nden b�r� olma yolunda �lerl�yor. D�r�l�ş
Postası’na açıklamalar yapan Samsun Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Mahmut
Aydın, hem ün�vers�teyle �lg�l� merak ed�len konulara değ�nd�, hem de yaklaşan
terc�h dönem� önces� öğrenc�lere tavs�yelerde bulundu.
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2018 yılında kurulan ve 3 yıl g�b� kısa sürede başarılarıyla adından söz ett�ren 
, ’n�n marka ün�vers�teler�nden b�r� olma yolunda �lerl�yor. D�r�l�ş Postası’na

açıklamalar yapan Samsun Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, hem ün�vers�teyle �lg�l�
merak ed�len konulara değ�nd�, hem de yaklaşan terc�h dönem� önces� öğrenc�lere tavs�yelerde
bulundu.

Samsun
Ün�vers�tes� Türk�ye

AR-GE’YE ODAKLANMAK İSTİYORUZ

Hocam öncel�kle okurlarımıza Samsun Ün�vers�tes� hakkında b�lg� vereb�l�r m�s�n�z?
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Ün�vers�tem�z, 18 Mayıs 2018 tar�h�nde kuruldu. Kuruluşunda, Havacılık ve Uzay B�l�mler�
Fakültes�, Gem� İnşaatı ve Den�z B�l�mler� Fakültes�, S�v�l Havacılık Yüksek Okulu ve Kavak
Meslek Yüksekokulu 19 Mayıs Ün�vers�tes�’nden Samsun Ün�vers�tes�’ne nakled�ld�. İlave olarak,
ün�vers�tem�z bünyes�nde M�marlık ve Tasarım, Mühend�sl�k ve İkt�sad�, İdar� ve  B�l�mler
Fakülteler�m�z kuruldu.

Sosyal

2020 yılında Tıp Fakültes�n� de kurarak Samsun’a �k�nc� b�r tıp fakültes� kazandırdık. Son olarak
bu yıl da İslam� İl�mler Fakültes�n� kurarak fakülte sayısını yed�ye çıkardık.

Yen� öğret�m yılında hem Tıp Fakültes�nde hem de M�marlık ve Tasarım Fakültes�nde 40’ar
öğrenc�yle eğ�t�m öğret�me başlayacağız. Tüm akadem�k b�r�mler�m�zde Ar-Ge odaklı b�r yapı
kurmak �st�yoruz. Özell�kle ülkem�z�n öncel�kl� alanlarından olan havacılık konusunu çok
önems�yoruz. Havacılık alanında �ht�saslaşmış b�r ün�vers�te olmak �ç�n c�dd� gayretler
göster�yoruz. Havacılık alanında hem yurt �ç� hem de yurt dışında düzenlenen çok sayıda saygın
organ�zasyonlarda c�dd� başarılar elde ett�k. Şu ana kadar düzenlenen tüm TEKNOFEST’lerde
dereceler aldık. Bu sene de 15 takımla 2021 TEKNOFEST’e katılacağız. Öğrenc� arkadaşlar
elemeler� geçt�kten sonra akt�f olarak çalışmaya başladılar. Fest�valde serg�leyecekler� ’ları ve
roketler� �mal etmeye başladılar. Ün�vers�te olarak onların �ht�yaç duyduğu gerekl� altyapı ve
atölyeler� kurduk. Bu atölyelerde öğrenc�ler�m�z alanlarında çok öneml� başarılar elde etm�ş
hocalarının danışmanlığında akt�f olarak çalışıyorlar.
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HEDEF NİTELİKLİ İNSAN YETİŞTİRMEK

Samsun Ün�vers�tes�’n�n eğ�t�m�ne �l�şk�n neler söylemek �sters�n�z?

Bütün bölümler�m�zde ortak olan ‘Eleşt�rel Düşünce’ adında b�r ders�m�z var. Bu hem mühend�sl�k
bölümler�nde, hem de sosyal b�l�mlerde zorunlu b�r ders. B�l�msel gelenekle eleşt�rel düzeyde
hemhal olan, üreten ve ne ürett�ğ�n� b�len, bunu rasyonel şek�lde açıklayab�len �nsanlar yet�şt�rmek
�st�yoruz. Bölümler�n b�rb�r�nden �zole olduğu, b�l�msel ve özgün üret�mde tıkanmanın herkes
tarafından d�le get�r�ld�ğ� b�r dönemde, çözüm olarak  d�s�pl�nler-arasılığı, ç�ft anadal
programlarımız üzer�nden teşv�k ed�yoruz. Örneğ�n Mak�ne Mühend�sl�ğ�’nde eğ�t�m alan başarılı
öğrenc�ler aynı zamanda Havacılık ve Uzay B�l�mler�nde ç�ft anadal yapab�ls�n ya da Havacılık ve
Uzay B�l�mler� Fakültes�nde eğ�t�m alan öğrenc�m�z Mak�ne ya da Elektr�k-Elektron�k
Mühend�sl�ğ�’nde ç�ft anadal yapab�ls�n. Başarılı öğrenc�ler�m�z� �k� d�ploma �le mezun edeb�lel�m
ve çok yönlü b�r ufku elde ets�nler. D�s�pl�nler-arası çalışmalarda uzmanlaşmış, konulara
bütüncül bakab�len donanımlı �nsanlar bugünkü pandem� koşullarında dünyanın en ac�l �ht�yacı.
Bunun �ç�n de öğrenc�ler�m�z�n, gençler�m�z�n farklı alanlarda bu ufku kazanması gerekmekted�r.
B�z�m sorumluluğumuz da yönet�c�ler olarak öğrenc�ler�m�z� daha umutlu b�r geleceğe
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hazırlamaktır. Samsun aynı zamanda b�r  kent� olma �dd�asına sah�pt�r. Samsun’un
bulunduğu konum �t�barıyla sağlık potans�yel� gerçekten çok yüksek.  Böyle b�r potans�yel�n
farkında olarak şehr�n farklı aktörler�yle de d�yalog hâl�nde Samsun Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�n�
kurduk. Samsun Eğ�t�m ve Araştırma Hastanes� �le af�l�asyon �mzalayarak, Tıp Fakültes�ne
aldığımız ve alacağımız öğret�m üyeler� �le hem �l�m�ze hem de bölgem�ze sağlık h�zmetler�
konusunda c�dd� katkılar sunacağımıza �nanıyoruz.

sağlık

UZAKTAN EĞİTİM İÇİN İKİ STÜDYO

Görev�m�ze atanır atanmaz hızlı ve planlı b�r şek�lde Uzaktan Eğ�t�m Merkez�’n� kurduk. Pandem�
başladığında pek çok köklü ün�vers�tem�zde henüz böyles� b�r merkez yoktu. Açıkçası b�z dünyada
d�j�talleşen ün�vers�te perspekt�f�n� tak�p ederek ve b�r gelecek projeks�yonuyla bu merkez�n çok
yönlü nedenlerle b�r �ht�yaç olduğunu düşünüyorduk. 19 Mayıs Ün�vers�tes�’nde de �darec�l�k
sürec�mde İnkılap Tar�h�,  D�l� Edeb�yatı g�b� bazı dersler� uzaktan eğ�t�mle ver�p programı
haf�fletm�şt�k. Aynı s�stem� burada kurmak ve bunun da ötes�ne geç�p dünya ün�vers�teler�n�n
ağıyla b�r temas �mkânını da yakalamak �ç�n �lk �ş olarak uzaktan eğ�t�m merkez�n� kurduk. Bu
hazırlıklarımız sayes�nde pandem� dönem�nde uzaktan eğ�t�me sorunsuz şek�lde başladık. Bu yıl da
bu merkez�m�z� daha da gel�şt�rerek �k� tane donanımlı stüdyo kurduk. Bu stüdyoların b�r� Ballıca
kampüsümüzde d�ğer� �se Can�k kampüsümüzded�r. Öğret�m görevl�ler�m�z bu stüdyolarda
dersler�n� anlatıyor ve b�l�msel çalışmalarına �l�şk�n öneml� kayıtlar yapıyorlar. Gayem�z eğ�t�m�n
aksamaması ve öğrenc�ler�m�z�n donanımlı olarak mezun ed�leb�lmes�d�r.

Türk

“SEVDİĞİNİZ ALANA YOĞUNLAŞIN”

Hocam ün�vers�te terc�h dönem� yaklaşıyor, öğrenc�ler terc�h dönem�nde nelere d�kkat
etmel�ler? Bu konuda öğrenc�lere tavs�yeler�n�z nelerd�r?

Artık b�lg�ye çok hızlı ulaşılab�len b�r çağdayız. Dolayısıyla öğrenc�ler önces�nde gerçekten ney�
öğrenmek �sted�kler�n� keşfets�nler ve ney� �st�yorlarsa ona göre b�r terc�hte bulunsunlar. Çünkü bu
dönemde öğrend�kler�m�z ömrümüzün büyük ölçüde ger�ye kalan kısmını bel�rleyeb�lecek hayat�
öneme sah�p. Başkalarının çok fazla etk�s�nde kalmadan, kend� hoşlarına g�den, kend�ler�n� a�t
h�ssett�kler� b�r alan üzer�nden yürüsünler. Ama bunu yaparken b�r şey� daha d�kkate almaları
gerek�r, ülken�n �ht�yaçları doğrultusunda seç�m yapmaya da özen göstermel�ler. B�l�yorsunuz
Sayın Cumhurbaşkanımızın d�rekt�fler�yle Türk�ye Uzay Ajansı Programı �lan ed�ld�. Buraya
personel lazım. Uzay ajansı ve savunma sanay�s�nde c�dd� anlamda emek veren kal�f�ye elemana
�ht�yacımız var, �nsan gücüne �ht�yacımız var. Terc�hler�n� yaparken bu g�b� konulara da d�kkat
ederek hareket etmeler�n� tavs�ye ed�yorum. Ben bütün öğrenc�ler�m�z�n gerçekten başarılı
olduklarını düşünüyorum. Türk�ye’de özell�kle sosyal b�l�mler alanında da söz sah�b� olmamız
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lazım. Sadece Tıp, Mühend�sl�k alanlarında değ�l. O alanlar da tab�� çok öneml� ama sosyal
b�l�mler�n de çok öneml� olduğunu unutmamalıyız.  Çünkü toplumun sosyal sorunlarına da çözüm
üretecek özel perspekt�fler gel�şt�rmem�z gerek�yor. B�z genç b�r ün�vers�tey�z, yen� b�r
ün�vers�tey�z. Ve b�z da�ma n�tel�ğe vurgu yapıyoruz. Çünkü toplumun mutluluğu, n�tel�kle
doğrudan bağlantılıdır. Eğer toplumu gel�şt�rmek �st�yorsak, toplumun n�tel�ğ�n� artırmak
�st�yorsak, yönet�c�ler olarak, hocalar olarak eğ�t�m�n n�tel�ğ�n� artırmamız gerek�r. Öğrenc�ler�m�ze
sunduğumuz b�lg�den çok, b�l�nc�n ve umudun daha öneml� olduğunu düşünüyorum. B�lg�n�n
nereden ve nasıl kullanılacaklarını öğrenc�ler�m�ze öğreteb�l�rsek onlar �lg�l� b�lg�y� anlamlı hâle
get�r�p gerekl� alan ve durumlarda kullanma becer�s�n� zaten kazanacaklardır.


