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Üniversitemizden Covid-19 Tanı
Kitinde Kullanılan Enzimlerin Üretimi

C

ovid-19
tanı
kitinde
kullanılan
enzimlerin üretimi yerli imkânlarla
Üniversitemiz ve Teknopark işbirliği ile
gerçekleştiriliyor. Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
İsa Gökçe ve ekibi tarafından gerçekleştirilen
tanı kiti enzimlerinin yerli üretimi için hastalığın
ilk çıktığı günden itibaren TÜBİTAK MAM ile
koordineli bir şekilde çalışılıyor. Bu kapsamda,
Covid-19 tespitinde kullanılacak yerli kitin
enzimlerinin üretim görevini alan ekip, yoğun
bir çalışma temposu göstererek 2 haftalık
bir süreçte virüs tanısında kullanılan Revers
Transkriptaz ve DNA Polimeraz enzimlerinin
rekombinant DNA teknolojisini kullanarak
üretimini gerçekleştirdiler. Enzimini aktivite
testlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren ekip
bu enzimlerin öncelikle Türkiye’nin ihtiyacını
karşılayacak şekilde büyük ölçekli üretim
çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.
Ekip çalışmalarına ek olarak tanı
kitinde süre ve maliyeti azaltabilecek nitelikte
yeni bir enzimin üretilmesi için de çalışmalarını
yürütmektedir. Bu enzimin, hem revers
transkriptaz hem de DNA polimeraz aktivitesini
gösteren yüksek kaliteli biyoteknolojik yerli bir
ürün olarak kullanıma kısa zamanda sunulması
planlanmaktadır. Hali hazırda yurt dışından
yüksek maliyetlerle ithal edilen söz konusu
enzimlerin yerli imkânlarla üretilmesiyle,
ülkemizin biyoteknoloji alanında dışa bağımlılığı
azalarak ülke ekonomisine katma değeri yüksek
bir kazanç sağlanacaktır. Tüm dünyanın içinden
geçmekte olduğu bu zor pandemi döneminde,
bahsi geçen yerli ürünlerin etkili bir şekilde
kullanıma sunulması için Prof. Dr. İsa Gökçe
ve ekibi, sosyal izolasyon koşullarını araştırma
laboratuvarı içerisinde sağlayarak çalışmalarına
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7 gün 24 saat devam etmektedir.
Prof. Dr. İsa Gökçe yapmış
olduğu açıklamada, Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesinde birçok enzimi yerli olarak uzun
zamandır üreten bir ekip olduklarını ve 2015
yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
Teknogirişim Sermaye Desteği Programıyla
danışmanlığını yaptığı dört öğrencisinin destek
aldığını belirtti. Bu kapsamda, yerli enzim
üretimi üzerine 4 farklı firma kurulduğunu ifade
eden Gökçe, projelerini başarı ile tamamlayan
bu firmaların KOSGEB’in İş Birliği Güç
Birliği programından destek alarak ülkemizin
enzim ihtiyacını karşılamak üzere HidroGen
Biyoteknoloji Limited Şirketinin kurulduğunu
söyledi. Gökçe, ayrıca ekibin TÜBİTAK
projelerinin de kabul edildiğini belirtti.
Kovid-19 yerli kiti için enzim
üretiminde Prof. Dr. İsa Gökçe başkanlığında
HidroGen Biyoteknoloji Limited Şirketi kurucu
ortakları (Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.
Öğr. Üyesi Dursun Kısa ve Arş. Gör. Rızvan
İmamoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Araştırma Görevlisi Dr. Hülya Kuduğ ve
İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Özlem Kaplan) ile birlikte Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim elemanları
Dr. Sema Bilgin, Öğr. Gör. Dr. Yahya Tayhan,
Dr. Öğr. Üyesi Seçil Erden Tayhan ve Dr. Öğr.
Üyesi Aykut Özgür ile Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Biyomühendislik ABD lisansüstü
öğrencileri (Nazan Gökşen, Aslı Yıldırım,
Şeyma Menevşe, Mustafa Songur, İbrahim
İncir) gece gündüz çalışmalarına devam
etmektedir.

Korona Günlerinde
Eğitim ve Çocuk Zirvesi
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına
katkı sağlamak amacıyla Üniversitemiz
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama
Merkezi (TOGÜSEM) Korona Günlerinde
Eğitim ve Çocuk Zirvesi online eğitim
programı düzenledi. “Biz Bize Yeteriz
Türkiyem” kampanyasına en az 10 TL
destek verme şartı olan program 100 kişilik
bir katılım ile sınırlandırıldı.
Etkinlikle
ilgili
açıklama
yapan
TOGÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi
Sertan Talas, “Dünyada ve ülkemizde baş
gösteren Koronavirüs (Covid-19) salgını

dolayısıyla ülke genelinde düzenlenen
etkinliklere biz de merkezimiz olarak
katkı sağlamak istedik. Alanında uzman
olan hocalarımızın katılımlarıyla 'Korona
Günlerinde Eğitim ve Çocuk Zirvesi'
online eğitim gerçekleştiriyoruz. Bu
etkinlikteki
amacımız
çocuklarımız
için salgında ve salgın sonrasında neler
yapılması gerektiği ile ilgili önemli bilgiler
aktarmaktır.
Bu dönemde çocuklarla
nasıl iletişim kurulduğu, ne gibi oyunlarla
gelişmelerinin ileri düzeye yükseltileceği,
oldukça önemlidir. Eğitim programımız,
sadece çocuklara değil aile fertlerinin
tamamına yönelik bilgiler içermektedir.
Bu etkinliğimizin gerçeklemesinde bizlere
katkı sağlayan başta Rektörümüz Prof.
Dr. Bünyamin Şahin olmak üzere Eğitim
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Eren
Yürüdür’e, katılım sağlayan hocalarımıza
ve destek olan herkese çok teşekkür
ediyorum. 100 kişi ile sınırlandırdığımız
bu etkinliğimiz sonrasında katılımcılara
katılım belgesi verilecektir” dedi.
“Korona Günlerinde Eğitim ve Çocuk
Zirvesi”, Dr. Öğretim Üyesi Sertan
Talas’ın moderatörlüğünde; Dr. Öğretim
Üyesi Şefika Erdem (Çocuk ve İletişim),
Dr. Cengiz Çelik (Çocuk ve Oyun) ve
Psk. Raşide Yılmaz (Çocuk ve Masal
Terapisi)'in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem
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Belediye Başkanımız ve Rektörümüz
Canlı Yayınla Öğrencilerimizle Buluştular
Bisiklet Yolu projesi
ile ilgili olarak Tokat
Belediyesi tarafından
her türlü destek
verilecek ve öğrencilere
ücretsiz bisiklet
imkânı sağlanacak. Bu
kapsamda bisiklet yolu
ile ilgili hazırlıklar
yapılacak. Sistem
oluşturulduğunda en
geç 2021 yılının bahar
aylarında bisiklet
yolu projesi hayata
geçirilecek.
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Belediye Başkanımız Av. Eyüp Eroğlu ve Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin
Şahin instagram canlı yayını ile öğrencilerimizin sorularını cevapladılar.
Yapılan yayında bisiklet yolu, ulaşım sorunu, mezuniyet töreni ve Belediyenin
belirli tesislerinden öğrencilerin indirimli yararlanması konuları ele alındı.

R

ektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin
Belediye Başkanımız Av. Eyüp Eroğlu’nun
özgeçmişini okuyarak yayına başladı.
Sonrasında Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu bir
konuşma gerçekleştirdi.
Av. Eyüp Eroğlu yapmış olduğu konuşmada,
öğrencileri çok özlediklerini ve üniversitemizin
gelişimini çok başarılı bir şekilde sürdürdüğünü
ifade ederek üniversiteye her anlamda
destek vereceklerini vurguladı. Öğrencilerin
sorunlar karşısında verdikleri dönütleri
oldukça önemsediklerini belirten Eroğlu,
sosyal medyadan öğrencilerle buluştuğu için
Rektörümüze ve öğrencilerimize teşekkürlerini
iletti. Konuşma sonrasında Rektörümüz
Belediye başkanımıza öğrencilerden gelen
soruları yöneltti.
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in
Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu’na yönelttiği
sorular ve alınan yanıtlar şu şekildedir:
Bisiklet Yolu projesi ile ilgili olarak; Tokat
Belediyesi tarafından her türlü destek verilecek
ve öğrencilere ücretsiz bisiklet imkânı
sağlanacak. Bu kapsamda bisiklet yolu ile ilgili
hazırlıklar yapılacak. Sistem oluşturulduğunda
en geç 2021 yılının bahar aylarında bisiklet yolu
projesi hayata geçirilecek.
Üniversite-Şehir otobüs yoğunluğu ile ilgili
olarak; Üniversitemiz ile Tokat merkezi
arasında özellikle sabah saatlerinde meydana
gelen yığılmaları önlemek için çözüm
arayışına gidilecek. Üniversite yönetiminden,
öğrencilerden ve belediyeden oluşturulacak 7-8
kişilik bir heyet ulaşım sorununu görüşecek.

Bu kapsamda Belediye Başkanlığı ulaşımla ilgili
sorunun çözümü için otobüs işletmecileri ile
toplantı yapacak.
Mezuniyet töreni ile ilgili olarak; Mezuniyet
töreninin en güzel şekilde gerçekleştirilmesi için
Belediye Başkanlığı tarafından destek verilecek.
Bu konu ile ilgili farklı sürprizler olacak. Ancak
sürprizler daha ileri bir tarihte açıklanacak.
Öğrencilere sunulan Belediye imkânları ile
ilgili olarak; Tokat'ta eğitim gören öğrencilerin
Tokat Belediyesi tarafından işletilen belirli
işletmelerden indirimli yararlanabilmeleri
için çalışma yürütülecek. Bu kapsamda Kanal
Tokat’ta bulunan işletmelerden öğrenciler
indirimli faydalanabilecek.
Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu son söz
olarak öğrencilerin en güzel yıllarının üniversite
yılları olduğunu ve bunun iyi değerlendirilmesi
gerektiğini ifade etti. Rektörümüze ve
öğrencilerimize teşekkür eden Belediye
Başkanımız Ramazan ayının hayırlı olmasını
dileyerek konuşmasını sonlandırdı.
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise,
Tokat’ta pozitif vakaların oldukça az olduğunu
belirterek rakamların neredeyse tek haneli
hale geldiğini ifade etti. Finaller konusunda
salgın sürecine bağlı olarak karar alınacağını
belirten Rektörümüz Afrikalı öğrencilerin
de ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik
olarak çalışma yürüttüklerini belirtti. Son
olarak, Rektörümüz, öğrencilerimizin iletişim
kanallarını takip etmelerini rica ederek
konuşmasını sonlandırdı.

DİMES A.Ş. Genel Müdürü

Ozan DİREN
Canlı Yayın ile
Öğrencilerimizle
Buluştu
DİMES A.Ş. Genel Müdürü Ozan Diren Üniversitemiz Kariyer Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nin sosyal medya hesabında öğrencilerimizle buluştu. Merkez
Müdürümüz Doç. Dr. Doğan Bozdoğan moderatörlüğünde gerçekleşen yayında,
salgın sürecinde DİMES tarafından alınan önlemler, sürecin DİMES’e ve sektöre
etkileri, DİMES ve kendisi için insan kaynağı seçiminde önemli olan unsurlar ve
Üniversitemiz ile yapılabilecek işbirliği konularına değinildi.

S

öyleşi Ozan Diren’in Tokat’ta başlayıp
DİMES A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne kadar
uzanan eğitim ve çalışma hayatından
bahsetmesi ile başladı. Sonrasında DİMES’in
Vasfi Diren ile başlayan “tarıma dayalı sanayiye”
verdiği önem ve firmanın başta Tokat Yöresi
olmak üzere, Türkiye’de yarattıkları katma
değer ele alındı.
Söyleşinin kariyere yönelik kısmında Diren,
başarılı insanı “takım içerisinde çalışabilen,
liderlik yapabilen, bahane üretmeyen ve düzgün
bir takım arkadaşı ve insan olabilen kişi” olarak
tanımladı. Başarılı olmasında, kendi kariyerinde
attığı doğru adımları, eğitim sürecinin her
aşamasını planlayarak ilerlemiş olmasını ve
uzun süredir aynı kurum içerisinde yer almasının
etkili olduğunu ifade eden Diren, kendisine rol
model olarak tek bir kişiyi almaktan ziyade
davranış şekillerine, düşüncelere ve fikirlere
odaklandığını, bunun faydasını gördüğünü ve
öğrencilerimize de tavsiye ettiğini belirtti.
Diren, Doç. Dr. Doğan Bozdoğan’ın
üniversitemiz ve DİMES A.Ş. arasında insan
kaynağı odaklı ortak projeler yapılması teklifine
olumlu yanıt verdi. Diren, özellikle teknoloji
firmaları DİMAK ve DİMES için IOT temelli
projelerinin olduğunu, PLC temelli cihazlardan
Raspberry Pi gibi bilgi toplayabilen ve işlenebilir
hale getiren sistemler ile ilgili bir dönüşüm

içerisinde olduklarını ve bu alanda özellikle
yazılımcı alanında ihtiyaçlarının olduğunu
belirtti. Diren, üniversiteleri sadece bir alana
hakim olanlardan ziyade “tarım + teknoloji” ve
“teknoloji + gıda” alanlarını birlikte yürütebilen
insanlar yetiştirmesi ile önemli fark yaratacak
projeler oluşturması durumunda ortak projeler
içerisinde yer alabileceklerini belirtti.
İzleyicilerden gelen sorularda ise Tokat
bölgesinde
yetiştirilen
ürünlerin
alımı
konusunda dedelerinin “çiftçinin ürününün
ağaçta bırakılmaması” nasihatine uyduklarını
ve eğer çiftçilerimiz bir sorun yaşıyorlarsa
fabrikayı aramaları halinde bunun çözüleceğini
belirtti.
Diren öğrencilere, düşünmeleri ve kendi
hayatlarına dair hedeflerini doğru belirlemelerini
önererek, araştırma ve öğrenme noktasında
kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti. Çalışılan
işletmelerin de nelere hizmet ettiğini anlamalarını
ve seçimlerini buna göre yapmalarını öneren
Diren hobilerin önemli olduğunu ifade ederek
konuşmasını bitirdi.
Doç. Dr. Doğan Bozdoğan, “İş yoğunluğunun
arasında bizi kırmayarak canlı yayınımıza
katılıp, öğrencilerimize tecrübelerini ve değerli
fikirlerini aktaran DİMES A.Ş. Genel Müdürü
Sayın Ozan Diren’e ve tüm DİMES ailesine
teşekkür ederiz” diyerek söyleşiyi sonlandırdı.

Başarılı insan; Takım
içerisinde çalışabilen,
liderlik yapabilen, bahane
üretmeyen ve düzgün bir
takım arkadaşı ve insan
olabilen kişidir.
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4D
Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Sağlık
Araştırma ve Uygulama
Merkezi yaklaşık 610
yatak kapasitesiyle
bölgemizin, ilimizin en
büyük hastanesi olarak
hizmet vermektedir.
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Sürekli İşçi Alımı Kura
Çekilişi Yapıldı

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere 4/D Sürekli İşçi alımı kurası
gerçekleştirildi. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu’nda
yapılan kura çekilişine Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Rektör Yardımcılarımız, Genel Sekreterimiz ve Daire Başkanlarımız katıldı.

R

ektörümüz Prof. Dr. Bünyamin altına alınması için çok yüksek performans
Şahin yapmış olduğu konuşmada, gösterdiler. Kendilerine şükranlarımızı arz
“Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ediyoruz. " dedi.
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
yaklaşık
610
yatak
kapasitesiyle
bölgemizin, ilimizin en büyük hastanesi
olarak hizmet vermektedir. Verdiği hizmet
ile personel sayısını kıyasladığımızda
ciddi miktarda personel ihtiyacımız söz
konusudur. Bütün personelimizle yüksek
kalitedeki 3. derece sağlık hizmetini
tüm halkımıza sunmaya çalıştık. Covid
19 salgını ülkemizde görüldüğü günden
itibaren özellikle Üniversite hastaneleri
yüksek reaksiyon göstermek suretiyle
hastalığın öğrenilmesi, onunla ilgili
çalışmalar yapılması, yüksek düzeyde sağ
kalım sağlamak üzere çok büyük hizmetler
verdiler. Bu hizmetleriyle birlikte zaten
topluma yüksek kalitede hizmet sağlayan
3. basamak sağlık kuruluşları olan Sağlık
Araştırma ve Uygulama hastanelerinin
önemi bir kez daha toplum tarafından
anlaşıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız sürecin
başından itibaren ülkemizde salgının
sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ve kontrol

Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin
konuşmasında "Sayın Cumhurbaşkanımız
liderliğinde Sağlık Bakanlığımız ve sağlık
ekibimiz yüzde yüz performansla çok yüksek
gayret göstererek, bir gün bile yüzünü
ekşitmeyerek sağlık hizmetini sürdürdüler.
Dünyadaki diğer ülkelere kıyasla bu süreçte
ülkemiz destan yazdı. Süreç devam ederken
Sayın
Cumhurbaşkanımız
üniversite
hastanelerimize sağlık personeli istihdamı
konusunda destek verdi. Verilen kadrolar
sebebiyle Sayın
Cumhurbaşkanımıza
teşekkür ediyoruz. 100
kadro almak
istiyorken bugün itibariyle bize tahsis
edilen kadro sayısı 306. Dolayısıyla
bizim hayallerimizin ötesinde bir kadro
sağlamak suretiyle yüksek kalitede bir
sağlık hizmeti vermemizi sağlayan Sayın
Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz"
dedi.
Rektörümüz kura çekilişi yapılan kadrolarla
ilgili olarak şunlara değindi: “Covid 19
sürecinde pandemiye bağlı olarak Sayın
Cumhurbaşkanımızın tasarrufuyla 306
kadro sağlandı. Bu kadrolardan 160 tanesi
sözleşmeli sağlık personeli, 146 tanesi de
sürekli işçi kadrosuna alınmak suretiyle
istihdamlarını gerçekleştireceğiz. 160 tane
sağlık personeli ile ilgili KPSS puanları
esas alınarak başvuru süreci devam ediyor.
Şimdi 146 tane sürekli işçi kadrolarının
kurasını yapacağız. Kadroların erkek ve
kadın şeklinde ihdasları yapıldı. Fırsat
eşitliğini ve kadın istihdamını sağlamak
amacıyla böyle bir ayrıma gittik. 18-30 yaş
aralığı ile de genç istihdamını sağlamak
istiyoruz. Hasta ve Yaşlı Bakım elemanı
hizmetleri için verilen ilanda da mezuniyet

alanları ile uyumluluğa dikkat ettik.”
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin
kadrolara ilişkin sayısal verileri de paylaşarak
temizlik hizmetleri için 4993, koruma ve
güvenlik için 521, hasta ve yaşlı bakımı
için 635 başvurunun olduğunu toplamda da
6149 başvurunun gerçekleştiğini belirtti.
Başvuru sayısındaki yüksek oran ve salgın
sebebiyle başvuru sahiplerinin salona kabul
edilmediğini söyleyen Rektörümüz, şeffaf
bir şekilde, noter huzurunda, hiç kimsenin
hakkı yenmeden ve üniversitemiz iletişim
kanallarından verilen canlı yayınla kura
çekiminin yapılacağını belirtti. Bölgemize
yüksek katkı sağlayan Üniversitemizin
aynı zamanda istihdam vasıtasıyla da
birçok aileye iş aş sağlaması dolayısıyla
büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden
Rektörümüz kura çekiminin herkese hayırlı
olmasını dileyerek konuşmasını sonlandırdı.
Sonrasında Tokat 5. Noterliği huzurunda
kura çekim işlemi gerçekleştirildi. Kura
çekimi en başından sonuna kadar kesintisiz
olarak Üniversitemiz web sayfasından ve
sosyal medya hesaplarından canlı olarak
yayınlandı.

“Covid 19 sürecinde
pandemiye bağlı
olarak Sayın
Cumhurbaşkanımızın
tasarrufuyla 306 kadro
sağlandı. Bu kadrolardan
160 tanesi sözleşmeli
sağlık personeli, 146
tanesi de sürekli işçi
kadrosuna alınmak
suretiyle istihdamlarını
gerçekleştireceğiz.
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“Beden ölür çürür, cana
bakın siz / Kim kiminle
yürür, ona bakın siz”
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niversitemiz Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Kuruluşunun 102.
Yılında Azerbaycan ve Türk Dünyası” konulu söyleşi gerçekleştirildi. Türk Dünyası
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürümüz Doç. Dr. Ömer Faruk Sönmez
moderatörlüğünde instagram canlı yayını ile
yapılan söyleşiye Azerbaycan Milletvekili
Prof. Dr. Ganire Paşayeva katıldı. Paşayeva, Azerbaycan’ın kuruluş aşaması, Türkiye
Azerbaycan ilişkileri ve Türk Dünyasında
Türkiye ve Azerbaycan konuları hakkında
bilgilendirici açıklamalarda bulundu.
Paşayeva yapmış olduğu açıklamada, 102 yıl
önce kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
Müslüman Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti olduğunu ifade etti. Paşayeva, “28
Mayıs 1918'de, Gürcistan'ın Tiflis şehrinde,
Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki
Azerbaycan Milli Şurası tarafından Azerbaycan’ın bağımsızlığı ilan edilmiştir. Azerbaycan, günümüze kadar gelen süreçte birçok
zorluklarla mücadele etmiş ve bunların üstesinden gelerek yoluna devam etmiştir. Ayrıca Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan
Osmanlı Devleti’dir. Bu tarihlerde Nuri Paşa
komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun yardımları için minnettarlığımızı bir defa daha
söylemiş olalım” dedi.
Bir millet iki devlet olarak tarihten
gelen bağlılığımızın hep devam edeceğini
söyleyen Paşayeva, Türkiye ve Azerbaycan’ın güçlü olmasının Türk dünyası için
önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlarımız Sn. İlham Aliyev ve Sn. Recep Tayyip

Kuruluşunun
102. Yılında
Azerbaycan ve
Türk Dünyası
Söyleşisi
Erdoğan’ın, iki ülke arasındaki ilişkilerin samimiyetinin birilerini rahatsız ettiğini, ancak
gençlerimizin bu samimi duygularla kendilerini yetiştirerek ülkelerine katkı sunmaları
gerektiğini ifade etti.
TOGÜ Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz
Doç. Dr. Ömer Faruk Sönmez ise iki ülke
arasındaki ilişkilerin yüzyıllarca süreceğini,
çünkü Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli rol oynayan Mehmet Emin
Resulzade’nin “Bir kere yükselen bayrak bir
daha inmez” dediğini hatırlatarak yükselen
bayrakların iki ülke gençleri tarafından daima
ileriye taşınacağını ifade etti. Sönmez, Rahmetli Abdurrahim Karakoç’un “Beden ölür
çürür, cana bakın siz/ Kim kiminle yürür, ona
bakın siz” dizelerini söyleyerek Türk dünyasının beraber olduğunu, sadece Azerbaycan
olarak değil bütün Turan ellerinin beraber
olduğunu ifade etti. Sönmez, spor bağlamında Turan kupasının Türk dünyasını oluşturan
devletler arasında düzenlenmesi için adımların atılmasının bunun en önemli göstergelerinden birisi olduğunu vurguladı.
Paşayeva konuşmasında, hayalinin
tıpkı Avrupa birliği vb. kuruluşlar gibi Turan
birliğinin hızla yükselmesi olduğunu söyledi.
Doç. Dr. Ömer Faruk Sönmez “Yoğun programı arasında bizi kırmayarak canlı yayınımıza katılıp öğrencilerimize değerli fikirlerini
aktaran Prof. Dr. Ganire Paşayeva ve tüm
Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ederiz”
diyerek söyleşiyi sonlandırdı.

Öğrencilerimiz bizim
için çok değerlidir.
Öğrencilerimizin her
türlü sorununu çözmek
için kendimi sorumlu
hissediyorum

Rektörümüz
Canlı Yayında Öğrencilerin
Sorularını Yanıtladı
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve KARMER Müdürümüz Doç. Dr.
Doğan Bozdoğan Üniversitemiz sosyal medya hesaplarından canlı yayınla
öğrencilerimizin sorularını cevapladılar.

R

ektörümüz yapmış olduğu açılış
konuşmasında
şunları
söyledi:
“Öğrencilerimiz bizim için çok
değerlidir. Öğrencilerimizin her türlü
sorununu çözmek için kendimi sorumlu
hissediyorum. Bahar geldi ve kampüsümüz
çok güzel. Fakat öğrencilerimiz olmadığında
bu güzellik yarım kalıyor. Sizler buraya
gelince her şey daha güzel olacak. Sizleri
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özledik ama salgın sürecinde evlerinizde
kalmanız gerekiyor. İnşallah salgın bitince
güzel günler geldiğinde öğrencilerimizi
mutlu edeceğiz. Gerekirse bahar şenliklerini
telafi
edeceğiz.
Onlara
mezuniyet
törenlerinin en güzelini yapacağız ve en az
üç tane konser yapmayı planlıyoruz. Evde
kaldıkları süreci fazlasıyla telafi edeceğiz”
dedi.
KARMER Müdürümüz Doç. Dr. Doğan
Bozdoğan öğrencilerden gelen soruları
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin’
e yöneltti. Canlı yayınla öğrencilerin
sorularını
cevaplayan
Rektörümüz,
mezuniyet töreni ve bahar şenliklerinin
en coşkulu şekilde yapılacağını; ara
sınavlar (vize) ödev şeklinde olacağını,
4-17 Mayıs tarihleri arasında ara sınav
yerine geçecek ödev, proje, açık uçlu soru,
sunum veya online video gibi öğretim
elemanın belirleyeceği bir ödev yöntemi ile
öğrencilere ödev verileceğini ifade ederek
final ve bütünleme sınavları için salgın

sürecinin takip edileceğini; sürece göre
öğrencilerin mağdur olmayacağı şekilde
kararlar alınacağını duyurdu. Yaz okulunun
da salgın sürecine göre karara bağlanacağını,
eğer yaz okulu yapılamazsa tek ders olarak
uygulanan bütünleme sınavının dört ders
olarak uygulanacağını belirten Rektörümüz,
salgın sürecine bağlı olarak eğer öğrenciler
Tokat’a dönerlerse yurtların açık olacağını
söyledi.
Rektörümüz, uzaktan eğitim kapsamında
ders notları ve senkron videoların sisteme
yüklendiğini ifade ederek bunlara ek olarak
canlı derslerin de verilmeye başlanacağını
duyurdu.
Yüksek lisans ve doktora programları
vize ve final sınavlarının ödev olarak
yapılabileceğini söyleyen Rektörümüz Tez
savunmalarının ise canlı bağlantı olarak
yapılmakta olduğunu belirtti. Diğer yandan,
mezun durumunda olanlar için (Tıp ve Diş
Hekimliği hariç olmak üzere) staj süreçleri

ödev şeklinde gerçekleştirilecek. Ara sınıf
öğrencilerinin stajları ileri bir tarihte telafi
edilecek.
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin
öğrencilere hitap ederek öğrencilerimizin
asla umutsuzluğa kapılmamalarını ve
evde kaldıkları süreci iyi değerlendirerek
eğitimlerini aksatmamalarını rica etti.
Bu kapsamda, öğrencilerin günlük
kıyafetlerini giyerek sanki okula gidecekmiş
gibi eğitimlerine evde çevrimiçi olarak
devam etmelerini söyledi. Ayrıca, bu
sürecin öğrencilerimiz için bir fırsat olarak
değerlendirilmesi gerektiğini belirten
Rektörümüz öğrencilerin hobilerine daha
fazla zaman ayırarak daha verimli bir süreç
geçirebileceklerini ifade etti. Rektör Şahin
öğrencilerin merak ettiği bütün konulara
yönelik açıklamaların üniversitemiz resmi
iletişim kanallarından gereken zamanlarda
paylaşılacağına
değinerek
takipte
kalınmasını öğrencilerden rica etti.

Rektör Şahin, Final ve
Bütünleme sınavları için
salgın sürecinin takip
edileceğini; sürece göre
öğrencilerin mağdur
olmayacağı şekilde
kararlar alınacağını
duyurdu.
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KORONAVİRÜS
(COVID-19)
SALGINI VE KORUNMA
ÖNERİLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Rıza ÇITIL

Haziran 2020 itibariyle dünyada 8.6
milyonu aşan vaka
ve 500 bine yakın
ölüm, Türkiye’de
ise 185 bin vaka ve
5 bine yakın ölüm
sayılarıyla COVID-19 salgını tüm
dünyada önemli bir
sorun olmaya devam
etmektedir.
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OVID-19, koronavirüslerin yeni ortaya çıkan bir tipinin sebep olduğu ve ilk
olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde tespit edilen bir solunum yolu hastalığıdır.
Virüsün yapısındaki “taç” benzeri uzantılar nedeniyle Koronavirus (taçlı virüs) adı verilmiştir.
Yeni koronavirüslerin neden olduğu COVID-19
hızla birçok ülkeye yayılarak 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyada
birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir
alanda yayılan, tüm ülkeler için tehdit oluşturan
ve insandan insana kolay bir şekilde hızlıca yayılarak etkisini gösteren salgın hastalık anlamına gelen “pandemi (küresel salgın)” olarak ilan
edilmiştir. Türkiye’de ilk vaka 11 Mart 2020’de
saptanmıştır. Haziran ayı sonu itibariyle dünyada 10.5 milyonu aşan vaka ve 515 bin ölüm,
Türkiye'de ise 200 bin vaka ve 5 binden fazla
ölüm sayılarıyla COVID-19 salgını tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam
etmektedir. COVID-19, yirminci yüzyılın başlarında (1918-1920) yaklaşık yarım milyar insanı
enfekte ederek 50 milyona yakın ölüme yol açan
İspanyol Gribi sonrası dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük bulaşıcı hastalık salgınıdır.
Belirtileri: En sık ateş, öksürük ve nefes darlığı
görülür. Baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı,
kas ve eklem ağrıları, aşırı halsizlik, yeni ortaya
çıkan koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal gibi
belirtiler de görülebilir. Hastalık belirtisiz geçirilebilmekle birlikte, ciddi vakalarda ağır solunum
yolu enfeksiyonu ve ölüm gelişebilir. Mevcut

bilgilere göre, ileri yaştakiler ve kardiyovasküler
hastalık, diyabet, hipertansiyon, obezite, KOAH,
kanser gibi kronik hastalığı olanlarda enfeksiyon
ağır seyretmektedir. Genel olarak ölüm oranı %2
civarındadır.
Bulaşma Yolları: Hasta kişilerin öksürme veya
hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya
göze temas etmesiyle bulaşabilmektedir. Genel
olarak kuluçka süresi 2-14 gündür. Bulaştırıcılığın belirtiler başladıktan 1-2 gün önce başlayıp
belirtilerin kaybolmasıyla sona erdiği düşünülmektedir. Bulaştırma katsayısı (R0); enfekte olan
bireyin, hastalık etkenini aldıktan sonra, bulaştırıcı olduğu dönem boyunca kaç farklı bireye
enfeksiyon bulaştıracağıdır. R0 1’den küçük olmalıdır, eğer R0 1’den büyükse, hastalık insanlar
arasında yayılarak salgına neden olabilir. Toplumsal bağışıklık; bir toplumdaki belirli orandaki kişinin herhangi bir enfeksiyon hastalığına
karşı bağışık olması durumunda, tüm toplumun
o hastalığa karşı korunmasıdır. Toplumsal bağışıklık düzeyi COVID-19 için yaklaşık %60 olarak hesaplanmıştır. COVID-19 geçirenlerin iyileştikten sonra tekrar hasta olup olmayacakları
henüz bilinmemektedir.
Salgın Kontrolü Stratejileri: Koronavirüse karşı mücadelede bulaştırıcılığının yüksek olması ve hastalıktan korunmada en önemli strateji
olan aşının henüz geliştirilememiş olması nede-

niyle diğer önlemler çok hızlı ve en etkili biçimde uygulanmalıdır. Koronavirüse karşı dünya genelinde 100’den fazla aşı
çalışması yürütülmesine rağmen henüz ilk aşama olan virüs
izolasyonu yapılmıştır, diğer fazların tamamlanması için daha
zamana ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar bu virüs için onaylanmış
özel bir tedavi yöntemi de yoktur, hastaların genel durumuna
göre destekleyici tedavi verilmektedir. Salgın kontrolünde en
sık iki strateji uygulanır. “Baskılama (suppression)” ile virüsün
bulaştırıcılık katsayısını (R0) 1’in altına düşürerek vaka sayısı
ve insandan insana geçişi azaltmak amaçlanır. Bu stratejide koruyucu önlemler en yoğun şekilde ve hızla alınır. Vaka sayıları
pik noktasına ulaşıp sonra azalmaya başlayacaktır. “Yavaşlatma (mitigation)” yaklaşımında ise salgının yayılımının yavaşlatılması ve sağlık etkilerinin hafifletilerek azaltılması amaçlanır. Türkiye’de ilk vakanın tespit edilmesinden bu yana geçen
süreçte salgınla ilgili temel strateji, halk sağlığı önlemleri ile
vaka görülme hızının düşürülmesi ve salgın eğrisindeki yükselişin yavaşlatılarak sağlık hizmetine olabilecek yoğun talebin
önüne geçilmesi, böylece salgına bağlı oluşabilecek ağır tıbbi
sonuçların önlenmesidir. Ülkemizde şimdiye kadar birçok ülkeye örnek gösterilen başarılı bir strateji izlenmektedir.
Korunmak İçin Bazı Öneriler: COVID-19 insandan insana damlacık yoluyla ve virüsün eller aracılığıyla alınarak ağza,
buruna ve göze teması ile bulaştığı için maske kullanılması,
sosyal mesafenin korunması ve ellerin yıkanması en önemli
korunma yollarıdır.
■ Maske kullanımı, virüsün bulaşma yoluna yönelik önemli
bir bariyer oluşturur, ancak tek başına yeterli değildir, sosyal mesafe ve el hijyeni gibi önlemlere de mutlaka dikkat
edilmelidir. Maske takmadan önce eller yıkanmalı, uygun
şekilde takılmalı, ağız ve burun tamamen kapatılmalıdır.
Maske çıkartılırken, ön kısmına dokunmadan arkadan çıkarılarak kapalı bir çöp kutusuna atılmalıdır. Önceleri sadece hastalar ve onlara bakım verenler için önerilmesine
karşılık özellikle belirtisiz bulaşmanın sık olması nedeniyle artık toplu alanlarda herkesin maske takması gerekmektedir.
■ Virüs damlacık yoluyla 1-2 metre mesafeye kadar yayılabilir. Bu nedenle en önemli korunma yöntemlerinden biri
de sosyal mesafeyi korumaktır. En az 2 metrelik mesafe
günlük hayatta alışkanlık haline getirilmelidir. Semptomu
olmayan kişilerin de bulaştırıcı olabileceği unutulmamalıdır. Tokalaşma, sarılma ve el öpme gibi yakın temaslardan
kaçınılmalıdır. Mümkün olduğunca sosyal izolasyon sağlanmalı, toplu taşıma araçlarının kullanılmasından kaçınılmalı, zorunlu değilse seyahat edilmemelidir.
■ Bulaşma yollarına yönelik etkili yöntemlerin başında el
hijyeni gelir. Etkili bir el yıkama için eller en az 20 saniye su
ve sabun ile yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el dezenfektanları kullanılmalıdır. Eller
virüsün kolaylıkla taşınmasına neden olabileceği için kirli
ellerin yüz, göz, ağız ve burun ile temas etmemesine dikkat edilmelidir. Ayrıca damlacıkların ellere bulaşmasını ve
çevreye yayılmasını önlemek için öksürme veya hapşırma
sırasında ağız ve burun tek kullanımlık kağıt mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.

■

■

■

■

■

Özellikle toplu taşıma araçları ve alışveriş merkezlerinde
el hijyenine daha fazla dikkat edilmelidir. Sık kullanılan
yüzeyler su ve deterjanla her gün temizlenmeli, havlu gibi
kişisel eşyalar ortak kullanılmamalıdır.
Kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlar virüsün
hızla çoğalmasına yol açacağı için kapalı alanlar sık sık
havalandırılmalıdır. İşyerlerindeki zorunlu toplantılar,
mümkün olduğunca telekonferans yöntemiyle yapılmalıdır. Az sayıda katılımlı toplantılarda ise maske takılmalı,
mesafeye uyulmalı ve pencereler açılarak odalar havalandırılmalıdır.
Sağlıklı beslenmeye dikkat edilmeli, bağışıklık sistemini
güçlendirmek için vitamin içeriği yüksek gıdalar tüketilmeli ve bol su içilmelidir. Vücut direncini korumak için
uyku düzenine dikkat edilmelidir. Sokağa çıkma sınırlandırılması nedeniyle evde kalınan dönemlerde yemek yeme
alışkanlıkları ve fiziksel aktivitelerin değişmesi başta obezite olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabileceği
için evde düzenli egzersiz yapılmalıdır.
Pandemi sürecinde bebek ve çocukluk dönemindeki rutin
aşılar ile gebe, yetişkin, yaşlı ve kronik hastalığı olan bireyler için önerilen aşılar ihmal edilmemelidir. Kayıtlı olunan
aile hekimiyle aşı durumu görüşülerek varsa çocukların
eksik aşıları tamamlanmalıdır.
Tütün ürünleri kullanımına bağlı oluşan kanserler,
kalp-damar hastalıkları ve KOAH gibi kronik hastalığı
olan bireylerde COVID-19 daha ağır seyrettiği için tütün
ürünleri kullanımı ağır COVID-19 için de doğrudan risk
faktörüdür. Bu pandemi süreci sigara ve diğer tüm tütün
ürünlerinden kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.
COVID-19 Hastalığından korunmada sosyal bilinçlenme
ve yanlış bilgilerden uzak durmak oldukça önemlidir. Etrafımızdaki "Bana bir şey olmaz" diyen insanların farkındalıkları artırılmaya çalışılmalı, bunu yaparken inatlaşmaya yol açmayacak şekilde ılımlı bir iletişim kurulmalıdır.
Bilimsellikten uzak açıklamalar toplumda yarardan çok
zarara yol açmaktadır. En doğru bilgilerin konuyla ilgili
alanında yetkin uzmanlar tarafından verileceği akıldan
çıkarılmamalıdır. Hastalığa karşı alınması gereken önlemlerin basit ve net olduğu, en temel korunma yöntemlerinin
2M1H olarak da ifade edilebilen Maske, Mesafe ve Hijyen
olduğu unutulmamalıdır.

Yararlanılan Kaynaklar:
1. COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Bilim Kurulu Çalışması Rehberi.
Genel Bilgiler, Epidemiyoloji ve Tanı. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. 1 Haziran 2020, Ankara.
2. TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu. Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, TÜBA Raporları No: 34. Haziran 2020, Ankara.
3. COVID-19 Coronavirus Pandemic, Worldometers https://www.worldometers.info/coronavirus/
4. COVID-19. E-Kitap. Editörler:Prof. Dr. K. Osman Memikoğlu, Prof. Dr.
Volkan Genç. Ankara Üniversitesi Basımevi. Mayıs 2020, Ankara.
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Türk Dünyası ve
Kerkük Söyleşisi
Ü
niversitemiz Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi tarafından “Türk Dünyası
ve Kerkük” konulu söyleşi gerçekleştirildi.
Üniversitemiz Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz
Doç. Dr. Ömer Faruk Sönmez moderatörlüğünde instagram canlı yayını ile gerçekleşen
söyleşiye Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve
Kerkük Milletvekili Sn. Erşat Salihi katıldı.
Söyleşide, geçmişten günümüze Türkmeneli
bölgesindeki gelişmeler ele alındı.
Erşat Salihi, Kerkük, Musul, Diyala, Selahaddin, Bağdat, Erbil ve tüm Türkmeneli coğrafyasının geçmişten günümüze
Türk dünyasının önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Salihi, özellikle 2003 sonrası
gelişmelerde Türkmenlerin birbirlerine daha
çok kenetlendiğini ve birlik beraberliklerinin sonucunu bakanlık sözü alarak gösterdiklerini ifade etti. Türkmenelinin birlik ve
beraberliğini kimsenin bozamayacağını da
sözlerine ekleyen Salihi konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Mecliste bulunan Türkmen milletvekillerinin ortak noktası Türk olmalarıdır. Dini inanış ve diğer unsurlar bizler için
önemli değildir. Türkmeneli coğrafyasında
Türkmenleri sindirmeye çalışmalarının temel nedeni Türkmeneli bölgesinin yer altı
ve yerüstü kaynaklarıdır. Bizler bunun bilincinde olarak yolumuza devam ediyoruz.”
Salihi, özellikle gençlerin kendi kültür, örf
ve adetlerini iyi benimsediklerini ve gelecek
kuşakların sağlam bir Türk gençliği olarak
yetiştiğini ifade etti. Salihi Türkiye’nin her
konuda yardımlarının devam ettiğini belirterek bu vesile ile Cumhurbaşkanımız Sn. Re-

cep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını bildirdi.
Müdürümüz Doç. Dr. Ömer Faruk Sönmez
yapmış olduğu konuşmada, “Türkmeneli
coğrafyası bizim için sevdadır. Türk dünyasının vazgeçilmez bir parçasıdır” dedi.
Sönmez konuşmasında, Türk Dünyasında
yükselen bayrakların bir daha inmeyeceğini
ve Türkmen coğrafyasına kötülük yapmada
şeytan ile yarışanlara en güzel cevabın birlik ve beraberliğimizle verileceğini ifade
etti. Sönmez, Ziya GÖKALP’ten “Vatan ne
Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, Vatan,
büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan!” dizelerini söyleyerek Türk dünyasının geniş bir
coğrafya olduğunu ve Turan birliğinin, Türk
dünyasının birbirlerine kenetlenerek daha da
güçleneceğini söyledi. Sönmez, Türk gençliğinin bu bilinç ile yetişmesinin önemli olduğunu ifade ederek, bu ve benzeri programların bu bilinç için önemli olduğunu söyledi.
Sönmez konuşmasını programın yapılmasına katkılarından dolayı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yönetimine teşekkür ederek
bitirdi.
Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve
Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ise Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin’e selamlarını ileterek mutlaka üniversitemizi ziyaret
edeceğini ifade etti.
Doç. Dr. Ömer Faruk Sönmez, “Yoğun Programı arasında bizi kırmayarak canlı
yayınımıza katılıp, öğrencilerimize değerli fikirlerini aktaran Irak Türkmen Cephesi
Başkanı ve Kerkük Milletvekili Sn. Erşat
Salihi ve tüm Türkmen kardeşlerimize teşekkür ederiz” diyerek söyleşiyi sonlandırdı.

Vatan ne Türkiye’dir
Türklere ne Türkistan,
Vatan, büyük ve
müebbed bir ülkedir:
Turan!
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Tüplü Asma Fidanı
Dağıtım Töreni

Tokat Valiliği İl Özel İdaresi ve Üniversitemiz tarafından tüplü asma fidanı dağıtım töreni gerçekleştirildi. Üniversitemiz Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Uygulama Alanı’nda yapılan
törene Valimiz Dr. Ozan Balcı, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Alb. Ayhan Ocak,
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Kınay, Rektör yardımcılarımız Prof. Dr. İsa Gökçe, Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Rüstem Cangi, Genel Sekreterimiz Fatih Alhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin,
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ahmet Boz, akademisyenler,
yöneticiler ve üreticiler katıldı.

Z

iraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Rüstem Cangi yapmış olduğu konuşmada, Üniversitemizde asma
fidan üretim ünitesinin Tokat Valiliği
İl Özel İdaresi ve Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi ARGE projeleri kapsamında
2011 yılında faaliyete başladığını ifade
etti. Yaklaşık 10 yıldır yapılan üretimin
bölge fidan üreticilerine rekabet amaçlı
olmadığını sembolik üretim ve araştırma amaçlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr.
Cangi, Ziraat Fakültemizin ülkemizde
sertifikalı asma fidanı üreten tek fakülte olduğunu söyledi. Asma fidanı üretim
ünitesinde üreticilerin eğitildiğini belirten Cangi, öğrencilerin de bu ünitede uygulamalı eğitimin yanı sıra bilimsel araştırma yaptığını ifade etti. Ayrıca ünite ile
Tokat ve bölge illerinde yok olmaya yüz
tutan yöresel üzüm çeşitlerinden fidanların üretilerek genetik kaynaklarının muhafaza edilmesini sağladıklarını söyleyen
Cangi emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.
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Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin yapmış olduğu konuşmada, “Tokat Valiliği İl
Özel İdaresi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ARGE projeleri kapsamında yaklaşık 10 yıldır yapılan çalışmalar ile bölge
tarımına önemli katkılar yapmıştır. 2011 yılında başlayan asma fidanı üretimi, bu yılda
da aksatılmadan gerçekleştirilmiştir. Bu yıl
üniversitemizde yaklaşık 13000 adet tüplü
asma fidanı üretmemize rağmen bu rakam
üreticilerimizin taleplerini karşılamaktan
uzaktır. Uzun vadede bu miktarı Sayın Valimizin desteği ile artırırsak üreticilerimize
destek oluruz” dedi. Rektörümüz, araştırmacılarımızın 3 yıllık çalışma sonunda
kalıntısız bağ yaprağı üretimine yönelik
zirai mücadele programı hazırladığını ve
önümüzdeki günlerde üreticilere bu konuda eğitim programlarının düzenleneceğini
ifade ederek bölge bağcılığında sürdürülebilir ve istikrarlı gelişim hedeflendiğini
vurguladı. Rektörümüz Ziraat Fakültemiz
ve Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamaları
Merkezimizin Tokat’a ve ülkemize yüksek
katkı sağlamaya devam edeceğini ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

Valimiz Dr. Ozan Balcı yapmış olduğu konuşmada, “Tokat, tarım ve hayvancılık
memleketidir. Tokat bunu iyi kullanıp iyi
değerlendirirse; aklı, bilimi, kültürü ve sanatı birleştirirse bütün bölgeleri besleyebilecek kapasitededir. Tokat’ın çok verimli
ovaları, nehri ve çok çalışkan çiftçileri var.
Tokat’ta tarım adına çok güzel işler yapılıyor. Bunun önde gelen aktörlerinden biri
de Ziraat Fakültesidir. Ziraat Fakültesi’ndeki hocalarımız bu zamana kadar güzel işler
yapmışlar. Tarım İl Müdürlüğü, Tarımsal
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu,
Devlet Su İşleri ve tarımın bütün aktörleri
Tokat’ta güzel işler yapıyor” dedi. Tarımsal
alanda yapılan işlerden de bahseden Valimiz, yapılması planlanan projeler hakkında
da bilgiler aktararak tarımın ve hayvancılığın desteklendiğini belirtti.

Tokat, tarım ve hayvancılık memleketidir.
Tokat bunu iyi kullanıp
iyi değerlendirirse;
aklı, bilimi, kültürü ve
sanatı birleştirirse bütün
bölgeleri besleyebilecek
kapasitededir.

Rektörümüzün ifade ettiği tüplü asma fidanının miktarının artırılması talebinin karşılanacağını belirten Valimiz Dr. Ozan Balcı,
birinci ve ikinci sınıf damızlık üretim ünitesi talebini de kabul ettiklerini ifade ettiler.
Sonrasında Tokat merkez, ilçe ve köylerinden gelen üreticilere13 bin adet tüplü asma
fidanları dağıtıldı.

21

söyleşi

Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ
Devlet Konservatuvarı Müdürü

TOGÜ Haber’in 2. sayısında üniversitemizi tercih etmek isteyen öğrencilerimiz için Üniversitemiz
Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Mehmet Serkan Umuzdaş ile Devlet Konservatuvarımız
hakkında merak edilenleri konuştuk.

Öncelikle
aday
öğrencilerimizi
bilgilendirmek
amacıyla
Devlet
Konservatuvarımızın imkanları hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Kurumumuz 2015 yılında kurulduğu zaman
ilk olarak eğitim-öğretime üniversitemize bağlı
Deveciler Hanı olarak bilinen bir mekânın
içinde başladı. Yaklaşık dört sene orada
çalışmalarımızı sürdürdük. Oradaki konumsal
ve stratejik dezavantajlarımızdan dolayı sayın
Rektörümüzün önderliğinde 2019 yılında
kampüse taşınma kararı aldık. Kampüsümüz
bildiğiniz gibi yeşillikler içinde ferah ve nezih
bir ortam olduğu için öğrencilerimizin olumlu
etkileneceğini düşündük ve düşündüğümüz gibi
de oldu. Şu an 8’i klimalı yalıtımlı olmak üzere
toplam 14 çalışma odasına, 2’si klimalı yalıtımlı
toplam 8 sınıfa, 150 kişilik bir konser salonuna
ve donanımlı bir bilgisayar laboratuvarına
sahibiz. Üniversitemizin imkanları ölçüsünde
gelişmeye devam ediyoruz. Şu an 3 doçent, 3 Dr.
Öğr. Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma
görevlisi olmak üzere toplam 11 akademik
personelimiz bulunmaktadır. Öğretim elemanı
başına düşen öğrenci sayımız 6’dır. Bu da ülke
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genelinde seçilebilirliğimizi arttırmaktadır.
Akademik personelimizin özverili, donanımlı
ve ilgili olması da tercih sebebi olmamız
bakımından önemlidir.
Ülkece zor dönemlerden geçiyoruz. Pandemi
sürecinde Devlet Konservatuvarı olarak neler
yaptınız?
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi genç ve
dinamik bir kurum olarak sürekli kendini
geliştirip ilerletmeye devam etmektedir.
Devlet Konservatuvarımız da üniversitemizin
en önemli akademik birimlerinden biridir.
Eğer başarıya ulaşmak istiyorsak hep beraber
hareket etmemiz gerekiyor. Uzaktan eğitim
ile ilgili haberler gelmeye başladığı andan
itibaren akademik toplantılarımıza başladık.
Öğrencilerimizin bu süreçte en az zararla
eğitim-öğretimine nasıl devam edecekleri
konusunda beyin fırtınaları yaptık. Yüzde 80’in
üzerinde derslerimizi canlı gerçekleştirdik.
Öğrencilerimizin motivasyonlarını yükseltmek
adına gruplar kurduk ve telkinlerde bulunmaya
çalıştık. Kurumumuzda aile olduğumuzu
varsayarak açıkçası bu dönemde birlik
olmaya çalıştık. Bu süreçte öğrencilerimizin

çoğundan olumlu dönüşler aldık. Geçen
haftalarda motivasyonu arttırma açısından
öğrencilerimizden evde çalmış oldukları
kayıtları aldık ve bir klip oluşturduk. Bu süreci
yararlı atlattığımızı düşünüyorum.
Devlet Konservatuvarımıza ilişkin planlarınız
nelerdir?
Üniversitemiz içerisinde kabul olan projemiz
doğrultusunda geri kalan çalışma odalarımıza
ve sınıflarımıza ilişkin iyileştirme çalışmaları
yapılacaktır. Ayrıca teknolojik olarak üst
düzey fiziksel imkanları içinde barındıran alt
yapı çalışmaları projemizin içinde mevcuttur.
Öğrencilerimizin akademik kariyerlerini daha
da yükseltmek adına 2017 yılında kurmuş
olduğumuz yüksek lisans programımızdan
ilk
mezunlarımızı
verdik.
Planlarımız
içerisinde doktora programımızı açmak vardır.
Şehrimizdeki potansiyel sanatçıları erkenden
yetiştirmek adına bir proje planlıyoruz.
Öğretimimizi ilkokul seviyesine çekerek,
küçük yaşta eğitim-öğretime destek vermeyi
istiyoruz. Böylece daha donanımlı sanatçılar
yetiştirebileceğimizi ümit etmekteyiz.
Öğrenciler neden Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
Devlet
Konservatuvarını
seçsinler?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet
Konservatuvarının genç, dinamik, özverili ve
donanımlı akademik personeli bulunmaktadır.
Öğretim elemanı başına düşen öğrenci
sayımız 6’dır. Bu bağlamda eğitimin niteliği
de yükselmektedir. Diğer yandan, barınma,
temel ihtiyaçlar gibi konularda şehrimizin ve
üniversitemizin yaşam standartları yüksektir.
Şehrimizin havası ve yemyeşil kampüsümüz
öğrenciler için bir motivasyon kaynağıdır. Maddi
anlamda da öğrencilerin rahat edebileceği bir
kenttir. Bu anlamda tüm öğrencilerimizi Devlet
Konservatuvarımıza davet ediyoruz.
Son olarak kabul koşullarınız nedir?
Bilindiği gibi öğrencilerimizi yetenek sınavı
doğrultusunda almaktayız. Bu yıl malum
pandemi dolayısıyla yetenek sınavlarını
online yapma çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
Eğer teknik alt yapı konusunda süreci
tamamlayabilirsek
aday
öğrencilerimiz
evlerinden sınavlarına girebilecekler. Böylelikle
aday öğrencilerimizin birçok kaygısını da
ortadan kaldırmış olacağız. Süreç devam ediyor.
Güncel gelişmeler için tüm aday öğrenciler
duyurularımızı ve Üniversitemiz iletişim
kanallarını takip etmeliler. Son olarak, tüm aday
öğrencilere başarılar diliyor, öğrencilerimizi
Tokat’a ve Devlet konservatuvarımıza davet
ediyorum.
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Söyleşi

Prof. Dr. Sefa TARHAN

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin tanıtımı için Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Sefa Tarhan ile Fakültemiz hakkında merak edilenleri konuştuk.
Fakülteniz hakkında bilgi verir misiniz?
Mühendislik ve Mimarlık Fakültemizde 11 bölüm bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Biyomühendislik Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü,
İnşaat Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü ve Mekatronik Mühendisliği
Bölümünde lisans eğitim-öğretim faaliyetleri
devam etmektedir. Biyomedikal Mühendisliği
Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Mimarlık Bölümünde lisans eğitim-öğretim faaliyetlerinin başlanması için gerekli olan akademik
kadronun oluşturulması devam etmektedir. Fakültemiz, 10.670 m² A-Blok 2.251 m² Dekanlık
Binası, 7.583 m² B-Blok olmak üzere toplam
20.504 m² kapalı alana sahiptir. Kapalı alanlar
içerisinde amfiler, sınıflar, uygulama laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, konferans salonları ile birlikte akademik ve idari personelimizin kullandığı çalışma ofisleri bulunmaktadır.
Fakültemizde 10 profesör, 9 doçent, 26 doktor
öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 26 araştırma görevlisiyle akademik faaliyetlerimizi
yürütmekteyiz. Ayrıca, 14 ÖYP ve 6 öncelikli
alanlar araştırma görevlisi, Fakültemiz adına
başka üniversitelerde lisansüstü çalışmalarına
devam etmektedirler. Fakültemizin mevcut haliyle dinamik ve tecrübeli bir akademik kadroya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fakültemizde
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şuan 1.300 erkek ve 463 kız olmak üzere 1.763
öğrenci eğitimlerine devam etmektedir. Bu öğrencilerden 243 erkek ve 52 kız olmak üzere 295
öğrenci başka ülkelerden Fakültemize gelmişlerdir. Başta Biyomühendislik Bölümü ve Gıda
Mühendisliği Bölümü olmak üzere kız öğrenciler bütün bölümlerimizi tercih etmekte ve başarıyla eğitimlerini tamamlamaktadırlar.
Türkiye’deki diğer fakültelerden farkınız
nedir? Öğrenciler neden Fakültenizi tercih
etsinler?
Fakültemizin öne çıktığı birçok husus bulunmaktadır. Bu hususlar;
-Sahip olduğumuz akademik kadro, kendi alanlarındaki teknik uzmanlıklarının yanında, öğrencilerimizin bölümlerinde başarılı olmaları için
gerekli olan pedagojik tecrübeye ve yaklaşıma
da sahiptirler. Bu durum, öğrencilerin bölümlerindeki öğretim üyeleriyle kolay iletişim kurma
imkanı sunmakta ve ihtiyaç duydukları konularda hızlı çözümlere erişmelerini sağlamaktadır.
Bölümlerimiz öğrencileriyle birlikte eğitim-öğretim dönemleri süresince çok farklı sosyal ve
teknik faaliyetler (piknik, tanışma ve oryantasyon, konferans, çalıştay, atölye çalışması, vb.)
düzenlemektedirler.
-Mühendisler için çok önemli olan uygulamalı
eğitim faaliyetlerinde kullandığımız laboratuvarlar Üniversitemizin sağladığı maddi des-

teklerle oluşturulmuştur. Bu laboratuvarlarda
öğrencilerimiz, mezun olduklarında karşılaşacakları birçok deney ve analizi yaparak öğrenmektedirler. Oluşturduğumuz çok sayıdaki bilgisayar laboratuvarlarında öğrencilerimiz, kendi
alanlarında kullanılan yazılımları öğrenmekte ve
uygulama ödevlerini hazırlamaktadırlar.
-Bölümlerimizin uyguladıkları ders programları,
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) kriterleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. Halihazırda
Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Programı,

“Proje Günü” etkinliğinde, öğrencilerimiz yaptıkları projelerin sonuçlarını ve ürünlerini sergileme ve başka bölümlerden öğrencilerin yaptıkları projelerin sonuçlarını görme imkanı elde
etmektedirler.
- Biyomühendislik Bölümümüz, 2020-2021
eğitim-öğretim yılından başlayarak isteyen ve
şartları tutan öğrencilerimize sekizinci yani son
dönemde iş yeri mühendislik uygulaması (intörn
mühendislik) imkanı verecektir.
Öğrenci kabul şartlarınız nelerdir?
ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’den sayısal puan türünde
ilk 300 bine giren öğrenciler bölümlerimizi tercih edebilmektedirler. Aday öğrenciler hedeflerindeki mühendislik programlarına, yüksek nüfus yoğunluğuna sahip büyükşehirlerde kurulu
bulunan fakültelere kıyasla Fakültemizde daha
kolay yerleşebilme imkanı bulmaktadırlar.
Yaptığınız proje ve yenilikler, yıl boyunca yapılan etkinliklerden bahseder misiniz? Gelecekte yapmayı planladığınız projeler var mı?

MÜDEK tarafından değerlendirilerek akredite
edilmiş ve EUR-ACE etiketi verilmiştir.
-Öğrencilerimiz son sınıflarında bitirme veya
mezuniyet projeleri hazırlayarak çalışma alanlarına özgü sorunların veya taleplerin karşılanmasına yönelik çözüm geliştirme ve sunma tecrübesi kazanmaktadır. Her yıl bahar döneminin
sonlarına doğru Fakültemizde düzenlediğimiz

-Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetkinlikte ve yeterlilikte mühendisler yetiştirmek için temel
mühendislik öğretiminin yanında öğrencilerimize uygulama yapma imkanı da sağlamaktayız.
Bölümlerimizin düzenledikleri teknik gezilerle
öğrencilerimiz birçok ulusal projeyi, tesisi veya
firmayı yerinde görebilmekte ve gerekli bilgileri
alabilmektedirler.
-Öğrencilerimizin son sınıfta yaptıkları bitirme
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veya mezuniyet projelerine Üniversitemiz BAP
Koordinatörlüğü tarafından maddi destek sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz, akademik danışmanlar eşliğinde TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B
proje desteklerinden yararlanarak kendi alanı
ile ilgili ürünler geliştirmektedir. Tokat Teknopark A.Ş tarafından öğrencilerimize Fi-De Ön
Kuluçka Merkezinde kendi ar-ge faaliyetlerini
yürütme imkanı verilmektedir. Üniversitemiz
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından girişimcilik, Bireysel Genç Girişim (BİGG) projesi
hazırlama, fikri ve sınai haklar hakkında öğrencilerimize eğitimler düzenlenmektedir. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler kendi
firmalarını kurmaları konusunda önemli bir bilgi birikimine sahip olmaktadırlar. Ayrıca, KOSGEB tarafından düzenlenen eğitimlere katılarak
girişimcilik belgesi alabilmektedirler. Bu belgeyi alan öğrencilerimiz, KOSGEB’den 50 bin TL
geri ödemesiz ve 100 bin TL geri ödemeli olmak
üzere 150 bin TL girişimcilik desteği alarak kendi işlerini kurabilmektedirler.
-Öğrencilerimizin yaptıkları projelerde geliştirdikleri ürünleri test etmeleri ve kendilerinin
vizyonlarını ve özgüvenlerini daha ileri nok-
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talara taşımaları için TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalara katılmalarını desteklemekteyiz. 2019 yılında Teknofest kapsamında
TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası
İnsansız Hava Araçları Yarışmasında Döner
Kanat kategorisinde mansiyon ödülü almışlardır. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Elektrikli
Araçlar (Efficiency Challange) Yarışlarına öğrencilerimiz kendi tasarladıkları elektrikli araçla
katılmaktadırlar. 2018 yılında öğrencilerimizin
tasarladığı elektrikli araç kurul özel ödülüne layık görülmüştür. Elektrikli aracın tasarımı ve
yarışmaya hazırlanmasında öğrencilerimiz Mekatronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği
Bölümlerinde çalışan öğretim üyeleri ve elemanlarından gerekli desteği almaktadırlar. Öğrencilerimizin rahat çalışabilmeleri için elektrikli araç laboratuvarı kurduk ve kendilerinin
kullanımına açtık. Ülkemizin geleceğinde büyük yer tutacak olan elektrikli araçlar konusunda, şimdiden öğrencilerimizin gerekli tecrübe ve
bilgiye sahip olmalarını istiyoruz.
Fakültenizin bölgeye/Tokat’a katkısı nedir?
Fakültemizin Tokat İlinin gelişimine çok sayıda

katkısı olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bu
katkılardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz;
-Fakültemizde, Tokat ve bölgesinin ihtiyaçlarına yönelik TÜBİTAK veya BAP destekli çok
sayıda ar-ge projesi başarıyla tamamlanmıştır
veya devam etmektedir. Farklı gıda maddelerin üretimi, gıda ve tarımsal atıkların değerli
ürünlere dönüştürülmesi, Covid-19’un tanı kitlerinde de kullanılacak enzimlerin üretilmesi,
çiftliklerdeki ineklerin sağlıklarının izlemesine
yönelik otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi,
yüksek verimli ve alana özel yeni elektrik motorlarının geliştirilmesi, insansız hava araçları
(İHA) yardımıyla haritalama yapılması, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi,
yeni metal malzemelerin geliştirilmesi ve işlenmesi, mikrobiyal ürünlerin ve biyomalzemelerin
geliştirmesini, yürütülen projelere örnek olarak
verebiliriz.
- Tokat Narince Salamura Asma Yaprağı ve Tokat Kebabı gibi Tokat’a has ürünlere Coğrafi
İşaret alınması konusunda öğretim üyelerimiz
teknik danışman olarak görev almışlardır.
-Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yürütülen İnovasyon Odaklı Mentorluk
programı “İnoSuit” kapsamında özel firmalara
kendilerini geliştirmeleri konusunda mentorluk
yapılmakta, özel firmalardan veya resmi kurumlardan gelen talepler doğrultusunda teknik
raporlar hazırlanmaktadır.
-“Küçük Sanayicilerin Büyük Ortaklığı” başlıklı
ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen yatırım
projesinin gerçekleşmesinde Makine Mühendisliği Bölümünde görev yapan öğretim üyelerimizin büyük teknik desteği olmuştur. Kapsamlı ve
modern bir Ortak Kullanım Tesisi Tokat’a kazandırılmıştır.
-Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisinin bünyesinde bulunan farklı modüllerde Fakültemiz

öğretim üyeleri görev alarak özel sektörün ihtiyaç duyduğu projelerin geliştirilmesinde danışmanlık hizmeti vermektedirler.
- İsteyen akademik personelimiz, Tokat Teknopark A.Ş bünyesinde kendi firmalarını kurarak
farklı konularda ar-ge projeleri yürütmekteler
ve başka firmalara teknik danışmanlık yapmak-

tadırlar.
-Fakültemiz İnşaat Mühendisliği akademisyenleri Orta Karadeniz Kalınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen Tokat İli Eylem Planı çalışması
kapsamında “Altyapı ve Ulaştırma Eylem Planı” ile “Çevre ve Şehircilik Eylem Planı” hazırlanmasında akademik moderatör olarak görev
almışlardır.
Son söz olarak öğrencilere ve adaylara neler
söylemek istersiniz?
Farklı illerden Fakültemize gelen öğrencilerimizle konuştuğumuzda, bazı öğrencilerimizin
ilk zamanlarında yatay geçişlerle gitmeyi planladıklarını, bölümlerini tanıdıktan sonra fikirlerini
değiştirdiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerimizin fikirlerinin değişmesinde ana nedenlerden
bir tanesinin Fakültemizde görev yapan akademik ve idari personelin içten ve sorun çözücü
yaklaşımları olduğunu söyleyebiliriz. Fakültemizin beşeri ve fiziki altyapısı sürekli gelişmekte olup, “öğrenci odaklı” dinamik bir eğitim-öğretim faaliyeti yürütmekteyiz. Eğitim-öğretim
ve ar-ge faaliyetlerimizin planlanması ve yürütülmesi hakkında kararlar alacağımız zaman öğrencilerimizin, mezunlarımızın, dış paydaşlarımızın talep ve tavsiyelerini de dikkate alıyoruz.
Sürekli günceli takip ederek, öğrencilerimizin
rahat ve huzurlu bir ortamda kendilerini geleceğe hazırlamalarına destek oluyoruz.
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Yüksekokulumuzda
eğitimlerine devam
eden öğrencilerimizin
online olarak yaptığımız
derslerinde kendilerini
rahat hissetmeleri
ve sınıf ortamında
derslerini görmelerini
sağlamak için sanal bir
sınıf oluşturduk.

Erbaa Meslek Yüksekokulumuzda

Video Kayıt ve
Canlı Ders Odası
Oluşturuldu

T

üm dünya ve ülkemizi etkisi altına
alan COVİD-19 pandemisi nedeni ile
uzaktan eğitimlere başarılı bir şekilde
devam eden üniversitemizde Erbaa Meslek
Yüksekokulu’nda eğitim gören öğrencilerin
dersleri daha iyi anlayabilmelerini ve
kendilerini sınıf ortamındaymış gibi
hissetmelerini sağlamak amacıyla sanal
sınıf oluşturuldu. Erbaa Meslek Yüksekokul
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım,
“Yüksekokulumuzda eğitimlerine devam
eden öğrencilerimizin online olarak
yaptığımız derslerinde kendilerini rahat
hissetmeleri ve sınıf ortamında derslerini
görmelerini sağlamak için sanal bir sınıf
oluşturduk. Sınıfımızda öğrencilerimize
hem canlı ders anlatıyoruz hem de
derslerimizi kayıt altına alıyoruz. Erbaa
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü olarak

28

COVİD-19 Virüsünün ülkemizde görülmeye
başladığı günden itibaren üniversitemizdeki
ders ve sınav sürecini başarılı bir şekilde
yöneten, bizlerden desteğini esirgemeyen
Rektörümüze ve Üniversite yönetimimize
çok teşekkür ederim" dedi.

Bu SesTOGÜ TÖMER
Ses Yarışması Sonuçlandı

Ü

niversitemiz Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
(TÖMER) tarafından düzenlenen
Bu Ses TOGÜ TÖMER Şarkı Yarışması
sonuçlandı. 5-8 Haziran 2020 tarihleri arasında TÖMER sosyal medya hesabından 15
Uluslararası öğrencimizin katılım sağladığı
yarışmada, en iyi ses ödülünü Kamerun’dan
Tiomela Elisabeth Diane kazanırken en iyi

tarz ödülünü yine Kamerun’dan Abdulaziz Salihou, en iyi yorum ödülünü Kamerun’dan Zoulkif Kahapit, en çok beğeni
ödülünü İran’dan Amirmasad Zarei kazandı. Juri özel ödülüne ise Afganistan’dan Jahanga Wazırı, Somali’den Muhammed Nur
Muhammed, Suriye’den Amar Darauich ve
Somali’den Anisa Mohamud Mohamed layık görüldü.
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Müziğin gücü ve
evrenselliği, dilin kültür
yolu ile öğretildiği
gerçeği bugün bizi
pandemi günlerinde bir
araya getirdi

Bu Ses TOGÜ TÖMER
Şarkı Yarışması
Ödül Töreni
Üniversitemiz Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOGÜ TÖMER) tarafından 5-8 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenen “Bu Ses
TOGÜ TÖMER” Şarkı Yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Üniversitemiz 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu’nda gerçekleşen
ödül törenine Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Rektör Danışmanımız
Prof. Dr. Kubilay Özyer, dekanlarımız, müdürlerimiz, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz katıldı.

A

çılış konuşmasını yapan TÖMER
Müdürü Doç. Dr. Behice Varışoğlu, “Müziğin gücü ve evrenselliği, dilin kültür yolu ile öğretildiği gerçeği
bugün bizi pandemi günlerinde bir araya
getirdi” dedi. Eğitim öğretim faaliyetlerine pandemi dolayısıyla ara verilmesinin
ardından 25 Mart tarihinde hızlıca uzaktan
eğitime başladıklarını ifade eden Varışoğlu,
14 farklı ülkeden 433 öğrencinin eğitimine
devam ettiğini söyledi. Faaliyetleri hakkında bilgiler veren Varışoğlu, tüm faaliyetlerde odak noktasının görevi en iyi şekilde
yapmak olduğunu belirtti. Üniversitenin
tüm birimleri ile tam bir uyum ve işbirli-
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ği içinde çalıştıklarını ifade eden Varışoğlu,
desteklerinden ötürü Rektörümüz Prof. Dr.
Bünyamin Şahin’e teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin Şahin yapmış olduğu konuşmada, “Salgın sürecinde
iyi bir planlama ile öğrencilerimizin eğitimlerini tamamladık. Öğrencilerimize her
konuda destek olduk. Çok mutlu ve çok başarılı bir dönem geçirdik. Bunun ürünlerini
de aldık. Çok güzel bir çalışma düşünülmüş.
Kültürümüz her şeyi ile birlikte var. Ülkemizi sevmek lazım. Genelde tüm Türkiye
olarak özelde TOGÜ olarak yabancı uyruklu öğrencilerimizi kendi öz evlatlarımızdan

ayırt etmiyoruz. Aksine yabancı uyruklu
öğrencilerimize öncelik sunuyoruz. Yabancı
uyruklu öğrencilerimiz bize emanet olarak
geldiler. Biz onları hem kendi ülkelerini seven hem ülkemizi seven vatansever insanlar
olarak yetiştireceğiz” dedi. Rektörümüz konuşmasında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatları doğrultusunda çalışıyoruz. Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2023 yılına kadar 350 bin yabancı uyruklu öğrenciyi
Türkiye Cumhuriyetindeki üniversitelerde
eğitime kaydetmiş olmamız gerekiyor. Bu
talimatın heyecanıyla, talimatın kutsallığı ve
büyüklüğü ile heyecanlı bir şekilde çalışıyoruz. Geçen yıl 800-900 civarında öğrenci
aldık. Üniversitemize bu yıl salgına rağmen
1000’in üzerinde öğrenci almayı planlıyoruz. 2023 yılına geldiğimizde en az 4000 öğrenciyi aramızda görmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu projesi dünya çapında bir
projedir” dedi. Rektörümüz konuşmasında,
TÖMER’de eğitim gören öğrencilerin Türkiye’yi, Türk kültürünü, Türkçe şarkıları ve
Türkçeyi sevdiğini ifade etti. “Bu sevginin
ürünü olarak da bugün Bu Ses Türkiye’nin
ödül törenine geldik” diyen Rektörümüz,
süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.
Üniversitemizin son dönemlerde ciddi anlamda uluslararasılaşma yolunda ilerlediğini ifade eden Rektörümüz “Üniversitemiz,
uluslararası indekslerde yer buluyor. En son
Times Higher Education Asya’daki üniversiteler sıralamasında yaklaşık 40 bin üniversite arasından 401+ serisinde yer aldık. Bu
Üniversitemizin büyük bir başarısıdır. Bugün bir sonucumuz daha açıklandı. Üniversite olarak, Times Higher Education Dünya

Genç Üniversiteler sıralamasında 401+ serisinde yer alarak üstün bir başarıya daha
imza attık. En geç iki yıl sonra yerimiz ilk
1000 içerisinde olacaktır. Bunun için profesyonel bir şekilde çalışıp eksikliklerimizi
görüyoruz ve tamamlıyoruz. İki sene sonra
sizler diplomalarınızı aldığınızda dünyanın
ilk 1000 üniversitelerinden birinden mezun
olacaksınız. Bu başarıda bütün akademik
ve idari personelimiz büyük katkısı var. Bugün birçok üniversitede Üniversitemizin bu
sisteme adapte olup bu sıralamalara nasıl
girdiği konuşuluyor. Eksiklerimizi çok kısa
sürede telafi ettik ve sıralamalara giriyoruz”
dedi. Rektörümüz programda emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.
Sonrasında 5-8 Haziran 2020 tarihleri arasında TÖMER sosyal medya hesabından 15
Uluslararası öğrencimizin katılım sağladığı
yarışmada dereceye giren yabancı uyruklu öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödül
töreninde en iyi ses ödülünü Kamerun’dan
Tiomela Elisabeth Diane, 2.lik ödülünü Muhammed Afif Aran, 3.lük ödülünü Fatma
Abdulhakim Dirie aldı. En iyi yorum ödülünü Zoulkif Kahapıt, 2.lik ödülünü Kamagne
Nganso Luc, 3.lük ödülünü Osman Farah

aldı. En iyi tarz ödülünü, Abdulaziz Salihou,
2.lik ödülünü Abdurrahman Doud Abdurrahman, 3.lük ödülünü Tjope Jean Jacques aldı.
En çok beğeni ödülünü Amirmasoud Zarei,
2.lik ödülünü Yahya Hasan Aden, 3.lük ödülünü Ahmed Mohammed Abdi aldı. Juri özel
ödülüne ise Afganistan’dan Jahanga Wazırı,
Somali’den Muhammed Nur Muhammed,
Suriye’den Amar Darauich ve Somali’den
Anisa Mohamud Mohamed aldı.
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Üniversitemiz ve İŞKUR
Arasında Protokol İmzalandı

Ü

niversitemiz Kariyer Uygulama ve Araştırma
Merkezi ile Tokat İŞKUR Müdürlüğü arasında
protokol imzalandı. Üniversitemizde gerçekleştirilen imza törenine Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin
Şahin, Tokat İŞKUR Müdürü Bekir Fındık, Üniversitemiz Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Doç. Dr. Doğan Bozdoğan ve İş Kulübü Liderleri
katıldı.
İmza töreni öncesinde konuşan Rektörümüz Prof. Dr.
Bünyamin Şahin, “Daha önce İŞKUR müdürlüğümüzle
ortaklaşa çalışmalar yürüttük. Üniversitemizde açtığımız
İŞKUR Bürosu ile mezun olacak öğrencilerimize yönelik çalışmalar yaptık ve gelecekleri açısından en doğru
şekilde yönlendirilmelerini sağlamaya çalıştık. Bu sene
de İŞKUR Müdürlüğümüzle kendi bünyelerinde açmış
oldukları İş Kulübü ile alakalı protokol imzalıyoruz.
Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Tokat İŞKUR Müdürü Bekir Fındık ise yaptığı konuşmada, “Üniversitemizle yaptığımız bu protokolle mezun
olan öğrencilerimizin geleceklerini garanti altına almak,
onları doğru alanlara yönlendirmek, okulları bittiğinde
işsizlik sorunlarını minimuma indirmek istiyoruz. Siz,
üniversite öğrencilerimizi yetiştiriyor bizler de doğru
yönlendirme yapmayı hedefliyoruz. Türkiye genelinde
yeni faaliyete geçen İş Kulübümüz de bizlere bu konuda
yardım ve destek oluyor. Ülkemizde 20 şehirde kurulu
olan İş Kulübümüz gençlerimizin geleceğini garanti altına alma yönünde çok fazla çalışma yapmaktadır. Bizler
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İŞKUR olarak çalışmalarımıza profesyonelce yaklaşmayı hedef ediniyoruz” dedi.
Konuşmalar sonrasında Üniversitemiz Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Tokat İŞKUR Müdürlüğü
arasında protokol imzalandı.

TÖMER öğrencilerimizden
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı Kutlaması
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı’nda Üniversitemiz Türkçe
Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
(TÖMER)’de eğitim gören uluslararası
öğrenciler tarafından şiir okuma etkinliği

gerçekleştirildi. Sosyal medya üzerinden
gerçekleşen etkinlikte TÖMER'de
Türkçe eğitimi alan farklı ülke vatandaşı
öğrencilerimiz İstiklal Marşı ve Bayrak
şiirini birlikte okudular.

Devlet Konservatuvarımızdan
“Evde Kal” Klibi

Ü

niversitemiz Devlet Konservatuvarı
öğrencileri “Evde Kal” temalı bir klip
hazırladı. Üniversitemiz sosyal medya
hesaplarında yayınlanan klip büyük beğeni
aldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Devlet
Konservatuvarı Müdürümüz Doç. Dr. M. Serkan
Umuzdaş, “Tüm dünyayı ele geçiren korona
virüs ülkemizde de etkisini göstererek günlük
hayatta yaptığımız aktiviteleri kısıtlamıştır.
Öğrencilerimizin hem motivasyonlarını hem

de kurumumuzla bağlantılarını güçlendirmek
adına, onlardan videolar istedik. Gerekli
ses altyapısını oluşturduktan sonra Devlet
Konservatuvarımız
tarafından
"Katibim"
parçasına klip düzenlendi. Öğrenciler ve bizler
açısından güzel bir hatıra olduğuna inandığımız
bu çalışmamızın ana fikri bu süreçte evde
kalmamız ve yapacağımız her ne ise evde
kalarak gerçekleştirmemizdi. Öğrencilerimize
destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.
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Söyleşi

Doç. Dr. Doğan Bozdoğan

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) Müdürü
Öğrencilerimizin kariyerlerinde doğru adımları atmasına yardımcı olabilmek
için Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) Müdürü Doç. Dr.
Doğan Bozdoğan ile KARMER hakkında merak edilenleri konuştuk.
Öncelikle Karmer’in daha iyi tanımlanabilmesi
için, Karmer nedir ve faaliyetleri nelerdir?
Üniversitelerde kurulan kariyer merkezleri
üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının doğru
bir şekilde kariyer planlaması yapmalarını
misyon edinmişlerdir.
Kariyer merkezleri
içerisinde yer alan faaliyetler tüm kariyer
planlaması için öğrencilerimize destek olması
açısından önem arz etmektedir. Bu genel
çerçevede kurulan Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma
Merkezi (TOGÜ KARMER), öğrencilerimizde
kariyer bilincini oluşturmayı temel hedef
edinmiştir. Onların ilgi ve yeteneklerini
geliştirmek ve kariyer planlarını yapmak
konusunda rehberlik etmek, yine onları
mezuniyet sonrası hayata hazırlamak amacıyla
kurulmuş bir birimiz. Bu noktada Kariyer
Söyleşileri adı altında özel ve kamu kurum
ve kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri ile
öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz. Aynı
zamanda öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine
katkı sağlamak ve onlara yol göstermek
amacıyla çeşitli etkinlikler ve sertifikalı
eğitimler
düzenleyerek
öğrencilerimizin
kariyer hedeflerini oluşturmalarına ve bu
hedeflere ulaşmaları yolunda daha donanımlı
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hale gelmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimize
bireysel olarak Kariyer Danışmanlığı hizmeti
veriyoruz. Pandemi sürecinde ‘zoom’ programı
üzerinden gerçekleştirdiğimiz bu hizmeti ilerde
öğrencilerimizi merkezimizde ağırlayarak
vermeye devam edeceğiz.
Koronavirüs
günlerinde
öğrencilerle
buluşmaya devam ettiniz? Bu süreçte ne gibi
etkinlikleriniz oldu?
Bu süreçte öğrencilerimizi hiç yalnız
bırakmamaya gayret gösterdik. Birçok kurum
ve kuruluşun tercih ettiği gibi instagram
üzerinden
konuklarımızı
ağırladığımız
canlı yayınlar; bir diğeri de "Ehli Kariyer"
söyleşileri olarak adlandırdığımız ve "zoom"
programı
üzerinden
gerçekleştirdiğimiz
webinar etkinlikleri gerçekleştirdik. Fakülte
Dekanlarımız
ve
Meslek Yüksekokulu
Müdürlerimizle öğrencilerimizi canlı yayınlarda
buluşturduk ve tüm sorularını yanıtladık. Yine
online eğitimlerle öğrencilerimizin kariyer
birikimlerine katkıda bulunmaya devam ettik.
Çok zor bir dönemde öğrencilerimizin şansızlık
olarak değerlendirdiği ve kriz olarak addedilen
bu süreci fırsata çevirmenin yollarını bulduk ve
değerli öğrencilerimize sunduk.

Rektörümüz ile de ortak canlı yayınlar
gerçekleştirdiniz. Yaptığınız sosyal medya canlı
yayınları konusunda öğrencilerden dönüt
aldınız mı? Gelen dönütlere bakacak olursanız
yapılan bu yayınların öğrenciler açısından
algısı nedir?

olacak “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi”,
selam ve saygılarımla.” Bu mesajın verdiği gurur
ve sevinci tarif etmem mümkün değil. Bir kalbe
daha ulaşmanın verdiği bu sevinç paha biçilmez.
KARMER olarak
söylemek istersiniz?

öğrencilerimize

neler

Bu soruyu cevaplamaya öncelikle Sayın
Rektörümüz Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN’e
KARMER özelinde birçok konuda bize
destek olduklarından dolayı teşekkür ederek
başlamak istiyorum. Sayın Rektörümüzle canlı
yayında öğrencilerimizle buluştuk ve bunu
Türkiye genelindeki üniversitelerde yapan ilk
üniversiteyiz. Bu bizim için çok önemliydi çünkü
sayın Rektörümüzün ve bizlerin temel düşüncesi
öğrencilerimizi kendi çocuklarımız gibi görmek
ve çocuklarımıza nasıl davranılmasını istiyorsak
öğrencilerimize de o şekilde davranmaktı. Bu
vesile ile Sayın Rektörümüzle yaptığımız canlı
yayınlarımızda öğrencilerimizden gelen tüm
soruları yanıtladık. Onların kafalarında karışıklığa
sebebiyet veren hususları aydınlatmaya çalıştık.

Ben Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden
2006 yılında mezun oldum. O yıllarda kariyer
merkezleri yoktu. Kendi yolumuzu tam olmayan
bilgilerimizle çizmeye çalıştık ve çok zorlandık.
Yaşadığımız zorluklar bizleri fazlasıyla yıprattı.
Çünkü kariyer basamaklarında ilerlemek
istiyorsanız bir sonraki adımı atacağınız
basamağı görmeniz, adımı atmak içinde yeterli
güce sahip olmanız gerekir. An itibariyle biz
KARMER olarak, öğrencilerimize kariyer
basamaklarını göstermeye ve adımlarını atarken
onların gücü olmaya hazırız. İstihdam, işsizlik
gibi iç karartan ifadelerin havalarda uçuştuğu
ve karamsarlığın zirve yaptığı bu dönemde
tüm öğrencilerimizin ve mezunlarımızın
umudu olacağız. “Kendi istihdamını yaratan

Taleplerini aldık ve onları gerçekten dinledik.
Bu dönemde, öğrencilerimizin kafalarında
soru işareti kalmaması için elimizden geleni
yaptık. Öğrencilerimizden müthiş geri dönüşler
aldık, instagram adresimiz ve kendi kişisel
hesaplarımız teşekkür mesajlarıyla doldu. Hatta
bir öğrencimizin mesajını paylaşmak istiyorum:
“Doğan hocam merhabalar. Biz üç kardeşiz.
Ben ve bir küçüğüm üniversitede okuyoruz.
Kardeşimin üniversitesi bu dönemde hiçbir
açıklama yapmazken siz Rektörümüzle canlı
yayınlarda bizlere açıklamalarda bulundunuz.
Allah sizden ve Rektörümüzden razı olsun. En
küçük kardeşim bu yıl sınava girecek. Tek tercihi

üniversite” sloganının nihai sonucu olarak
gayret eden, çabalayan, isteyen tüm öğrenci ve
mezunlarımızı iş sahibi yapmak için KARMER
olarak bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz.
Eğitimlerimiz, etkinliklerimiz, konferans ve
seminerlerimiz gerek yüz yüze (Pandemi sonrası)
gerekse online tüm hızıyla devam edecek.
Çok önemli istihdam protokolleri hazırladık
ve öğrencilerimize inanılmaz sürprizlerimiz
olacak. Son olarak sevgili öğrencilerimize şunu
söylemek istiyorum: "Başarılı olmak istiyorsanız
başaracağınızı düşünün. Böylelikle hep dediğim
gibi; hayalleriniz anılarınıza dönüşecektir."
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Üniversitemizin
Tanıtımı İçin Web Sitesi
Hazırlandı
www.tanitim.gop.edu.tr

Üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından
Üniversitemizin tanınırlığının artması ve aday öğrencilerimizin her türlü
sorusunun cevaplanabilmesi için yeni bir web sitesi hazırlandı.
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niversitemizin ulusal ve uluslararası
alanda daha fazla görünür olmasını
hedefleyen Basın ve Halkla İlişkiler
Koordinatörlüğü hazırlamış olduğu web
sitesini Üniversitemizi tercih etmek isteyen
aday öğrencilerin bütün sorularına cevap
verebilecek bir içerikle yayınladı. İnternet
ve yeni iletişim teknolojilerinin sıkça
kullanıldığı günümüzde web sitesi ve sosyal
medya aracılığı ile iletişimi güçlendirmek
amacıyla tasarlanan web sitemizde
Üniversitemizin neden tercih edilmesi
gerektiğine dair kapsamlı açıklamalar yer
alıyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan Basın ve
Halkla İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör.
Çiğdem Aliçavuşoğlu, “Üniversitemiz
hakkında kapsamlı bilgiler veren web
sitemiz ile aday öğrencilerin merak ettiği her
soruya açıklık getiriyoruz. Aday öğrenciler
web sitemizde akademik birimlerimiz,
bölümler, taban puanlar, burs, barınma,
sosyal imkanlar, kampüs olanakları ve

Tokat hakkında merak edilen her şeyi
bulabilir. Tüm öğrencilerimizi web sitemizi
ziyaret etmeye davet ediyor, 'Geleceğim için
TOGÜ diyoruz' dedi. Rektörümüz Prof.
Dr. Bünyamin Şahin, “Üniversitemiz, çağın
gerekleri ile uyumlu yenilikçi ve girişimci
bir üniversitedir. Yeni iletişim teknolojileri
ve internet aracılığıyla üniversitemizin
tanınırlığına katkı sağlayacak olan yeni web
sitemiz aday öğrencilerin birçok sorusuna
cevap verebilecek nitelikte hazırlanmıştır.
Tüm öğrencilerimizi yeni web sitemizi
ziyaret etmeye ve üniversitemizi tercih
etmeye davet ediyorum” dedi.
http://tanitim.gop.edu.tr/
adresiyle
yayınlanan web sitesinde, Neden TOGÜ?,
Kampüste Yaşam, Fakülte ve Yüksekokullar,
Tanıtım Materyalleri, Taban Puanlar,
Çift Anadal, Yandal, Yabancı Uyruklu
Öğrenciler, Öğrenci Kulüpleri, Tokat’ta
Yaşam, TOGÜ Tanıtım Filmi, Değişim
Programları, Mezun Görüşleri ve Sıkça
Sorulan Sorular kategorileri yer alıyor.
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VEFATININ 120. YILINDA

GAZİ OSMAN PAŞA
Dr. Öğr. Üyesi Necati ÇAVDAR
“Büyük insanlar
olmadan büyük
işler başarılamaz, insanları
büyük yapan ise
kendi azim ve
kararlarıdır”.
Charles de
Gaulle
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G

azi Osman Paşa, yukarıdaki sözün
işaret ettiği azim ve kararlılık
sayesinde tarihte iz bırakmış, askerî
liyakati yerli ve yabancı askerî ve siyasî
uzmanların takdirini kazanmış, 19. Yüzyıl
Türk tarihinin önemli bir devlet adamıdır.
Gazi Osman Paşa anılınca akla gelen ilk
kavramın “Plevne” olması, tarihî simaların
biyografisinde genellikle ön plana çıkarılan
noktanın onun tanınmasına vesile olan en
bilinen yönü olduğu gerçeğiyle ilgilidir.
Bu bağlamda Gazi Osman Paşa da doğal
olarak 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi (93
Harbi) esnasında cereyan eden Plevne
Savunması ile özdeşleştirilmiştir. Bunun
yanında elbette Gazi Osman Paşa’nın siyasî
faaliyetleri, askerî hizmetleri, idari görevleri
de mevcuttur. Temel olarak Plevne öncesi ve
Plevne sonrası olmak üzere iki ana başlıkta
incelenebilecek olan Gazi Osman Paşa’nın

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
hayatı, özellikle Plevne’deki mücadelesi
ve gösterdiği askeri başarı konusunda
çok sayıda bilimsel ve popüler çalışmaya
konu olmuştur. Bu önemli devlet adamı ve
komutanı vefatının 120. sene-i devriyesinde
bir kez daha hayırla yâd etmek ve genç
nesillere onun tarihteki önemini hatırlatmak
yerinde olacaktır.
Ailesi
Gazi Osman Paşa’nın asıl adı Osman Nuri’dir.
Osmanlı memur sicil kaydında, nişan ve
madalyalarında, atama yazılarında adı hep
Osman Nuri olarak kullanılmıştır. Gazi
Osman Paşa konusunda yapılan akademik
çalışmaların tamamına yakınında Paşa’nın
Tokat’ta doğduğu kabul edilmektedir. Gazi
Osman Paşa da bu bilgiyi 22 Kasım 1890
tarihli hâl tercümesinde teyit etmektedir.

Fakat bazı yabancı yazarlar onun Amasya’da doğmuş
olduğunu iddia etmişlerdir. Osman Paşa’nın doğduğu yer
olarak bilinen köy günümüzde Tokat ili merkez ilçeye
bağlı, eski adıyla Zodu, günümüzdeki adıyla Gazi Osman
Paşa’dır.
Gazi Osman Paşa’nın doğum tarihi konusunda da ihtilaf
söz konusudur. Onun doğum tarihi hakkında yaygın olarak
bilinen yıl 1832’dir. Bunun yanında bazı yabancı yazarlar
1837 yılını, az sayıda araştırmacı ise onun doğum yılı olarak
1833 tarihini göstermektedirler. Paşa’nın hayatını doktora
tezi olarak hazırlayan Metin Hülagü, doğum tarihinin
kesin olarak 1833 yılı olarak kabul edilmesi gerektiğini
ifade etmektedir. Osman Paşa’nın Sicill-i Ahvâl kaydında
verdiği hicri 1249 yılının miladi 1833’e tekabül etmesi
sebebiyle paşanın doğum tarihinin tartışmaya mahal
vermeyecek derecede açık olduğu anlaşılmaktadır.
Gazi Osman Paşa’nın anne ve babasının kimliklerine
dair paşanın memur sicil kaydında açık bilgiler mevcut
olmadığı gibi babasının ve annesinin hangi sülaleden
oldukları da belirtilmemiştir. Paşa’nın hem sicil kaydından
elde edilen bilgilerden hem de maiyetinde çalışmış
şahısların hatıratından elde edilen verilere göre babasının
İstanbul kereste gümrüğünde kâtip olarak çalışan Mehmed
Efendi olduğu kabul edilmektedir. Gazi Osman Paşa’nın
kalfalarından Doktor Faik Bey de, Paşa’yı yakından
tanıdığını ve babasının kereste gümrüğünde çalışan kâtip
Mehmed Efendi nâmında bir zat olduğunu ifade etmiştir.
Tokat tarihi araştırmacısı Halis Turgut Cinlioğlu ise
tamamen başka bir bilgi vererek Gazi Osman Paşa’nın
babasının Çubukçu Şerif Ağa adlı şahıs olduğunu ileri
sürmüştür. Osman Paşa’nın annesinin kimliğini tespit
edebilme konusundaki bilgiler ise yetersizdir. Yapılan
araştırmalar Paşa’nın annesinin adı ve mensup olduğu
sülale hakkında kesin bir netice ortaya koyamamıştır.
Ancak Turgut Cinlioğlu, Paşa’nın annesinin Şâkire Hanım
olduğunu söylemektedir. Yakın zamanda Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İbrahim
Aykun’un Tokat Şeyh-i Şirvanî kabristanında tespit etmiş
olduğu ve Gazi Osman Paşa’nın annesine ait olma ihtimali
bulunan mezar taşında; “Tokat eşrafından Yağcızade
Mehmed Bey halilesi(eşi), 6. Ordu-yu Hümâyun Feriki
Yağcızade Elhâc Ali Paşa kerimesi(kızı) merhume Şâkire
Hanım, ruhuna fâtiha. Fi sene 1325(1909)” ibareleri yer
almaktadır. Bu mezar taşı Halis Turgut Cinlioğlu’nun
iddiasını destekler mahiyetedir.
Kaynakların çoğu Paşa’yı “Yağcıoğullarından yoksul
bir aileye mensup” olarak göstermektedir. “Osmanlılar
Zamanında Tokat” eserinin yazarı Tokatlı Halis Turgut
Cinlioğlu, Gazi Osman Paşa’nın Yağcıoğulları ailesine
mensup olmadığını ileri sürmüştür. Cinlioğlu’na göre;
“Yağcıoğulları fakir değil varlıklı bir ailedir. Ayrıca
Yağcıoğullarının ileri gelenleri de Paşa’nın kendi ailelerine
mensup olmadığını ifade etmişlerdir.
Gazi Osman Paşa’nın ilk çocukluk döneminin Tokat’ta

geçmiş olduğu anlaşılmaktadır. Paşa’nın tercüme-i hal
belgesinde yer alan “Pederimin Dersaâdet’te bulunmuş
olduğu cihetle Tokat’tan tekmîl-i familyaca Dersaâdet’e
hicret olunmuş olup” şeklindeki ifadelerden hem onun
ilk çocukluk yıllarının Tokat’ta geçmiş olduğu hem
de babasının İstanbul’da çalışmakta olduğu bilgisi
netleşmektedir. Osman Nuri 7-8 yaşlarındayken tüm aile
fertleriyle birlikte İstanbul’da bulunan babasının yanına
gitmiştir. Bütün bu tartışmalardan da anlaşılacağı üzere
Gazi Osman Paşa hakkında bugün bilinenlerin yapılacak
olan akademik çalışmalar neticesinde değişikliğe uğraması
muhtemeldir.
Osman Nuri binbaşı rütbesindeyken, Ferik Neşet Paşa’nın
kız kardeşi Zâtıgül Hanım ile evlenmiş olup bu evlilikten
Ali Nureddin, Kemâleddin, Cemâleddin ve Hüseyin
Abdülkadir adlı dört çocuğu dünyaya gelmiştir. Sultan II.
Abdülhamid, Gazi Osman Paşa’yı devlet adamı olarak çok
takdir ettiği için onunla akrabalık bağı da kurarak paşanın
iki oğlunu kendisine damat yapmıştır.
Eğitimi ve İlk Görevleri
Bazı kaynaklar Osman Nuri’nin ilk tahsilini Tokat’ta ikmal
etmiş olduğunu yazmış olmalarına rağmen çoğunluk onun
ilk tahsilini İstanbul’da Cihangir Sıbyan Mektebi’nde
1844’te tamamlamış olduğunu kabul etmektedir. Gazi
Osman Paşa ise hal tercümesinde İstanbul’da Sıbyan
Mektebine başladığını ifade etmiştir. Sıbyan Mektebi’nden
sonra 1844 yılında dayısının Ders Nâzırı olarak bulunduğu
Askerî İdadi’ye başlayan Osman Nuri buradaki tahsilini
tamamladıktan sonra 1849’da Harbiye’ye girmiştir. Bu
okuldaki dört yıllık tahsilini tamamladıktan sonra 1853
yılında Mülazım-ı Sâni (Teğmen) olarak mezun olmuştur.
Harbiye’den sonra imtihansız olarak kurmay sınıfına
(Erkân-ı Harb) kaydolmuş fakat o esnada Kırım Harbi
(1853-1856) başladığı için cephede görevlendirilmiştir.
Harp sonunda İstanbul’a dönen Osman Nuri daha önce
kaydolduğu Erkân-ı Harbiye’ye devam ederek 1858’de
Kolağası olarak mezun olmuştur.
Gazi Osman Paşa’nın katılmış olduğu savaşlar üç başlıkta
toplanabilir. Bunlar; Kırım Harbi (1853-1856), OsmanlıSırp Savaşı (1876) ve 93 Harbi (1877-78 Osmanlı-Rus
Harbi)dir. Anadolu, Rumeli, Suriye, Yemen ve Girit başta
olmak üzere Osmanlı coğrafyasının muhtelif yerlerindeki
askerî vazifelerini başarıyla icra etmiştir. 1866 yılında
çıkan Büyük Girit İsyanında görevlendirilen Osman Paşa
Yarbay rütbesi ile askerin başına geçerek İsfakiye’de dağlı
eşkıyayı perişan etmiştir. Buradaki hizmetlerinden sonra
adı ilk defa ön plana çıkmış ve şöhret kazanmış, Serdar-ı
Ekrem Ömer Paşa’nın takdirini kazanarak Albaylığa terfi
ettirilmiştir.
1868’de Yemen’de çıkan isyanı bastırmak üzere tertip
edilen Redif Paşa komutasındaki orduda 3 yıl Alay
kumandanı olarak görev almış olan Osman Paşa’nın
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rütbesi bu görev neticesinde Mirlivalığa (Tuğgeneral)
yükseltilmiştir. 1873 yılında, 39 yaşında iken, Ferik
(Tümgeneral) rütbesine terfi ettirilerek Yenipazar Tümen
Komutanlığı’na tayin edilen Osman Paşa 1875’te merkezi
Erzurum’da bulunan 4. Ordu kumandanlığına atanmıştır.
1875 yılı içerisinde Bosna-Hersek olayları, Karadağ İsyanı
ve Bulgaristan’daki karışıklık nedeniyle tam bir kargaşa
içerisinde olan Rumeli’deki huzursuzluğun giderilmesi
vazifesiyle Niş’te görevlendirilmiştir. 1876’da Sırpların
bağımsızlık hareketlerine girişmesi üzerine Osman
Paşa’nın Sırpları hiç beklemedikleri şekilde karşılaması
üzerine Sırplar Ruslardan yardım istemiştir. Bu savaşla
Osman Paşa adını tamamen duyurarak şöhretini
pekiştirmiş, rütbesi Müşirliğe terfi ettirilmiştir.
Gazi Osman Paşa’nın Plevne Savunması
Osman Paşa’nın tarihe mal olduğu ve asıl şöhretini
kazandığı savaş 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi (93
Harbi) içerisinde cereyan eden Plevne Muharebeleri
olmuştur. Plevne Muharebeleri 1877-1878 Osmanlı-Rus
Savaşı içerisinde, 8 Temmuz-10 Aralık 1877 tarihleri
arasında Plevne’de yaşanan savunma savaşlarıdır. Plevne
Muharebeleri 19. yüzyıl Osmanlı harp tarihinin sembol
direniş mücadelesi olduğu gibi dünya harp tarihindeki
başarılı savunma muharebelerinin öncü örnekleri arasında
kabul edilmiştir. Plevne Muharebelerinde Gazi Osman
Paşa kumandasındaki bir Osmanlı kolordusu kendisinden
kuvvetçe çok üstün durumdaki Rus-Rumen kuvvetlerine
karşı eşsiz bir var oluş mücadelesi vermiştir. Rusların
Tuna hattını aşması üzerine Plevne Kasabası’nı savunma
vazifesi Osman Paşa’ya verilmiştir. Osman Paşa Plevne’yi
harp nizamına uygun müstahkem bir mevki haline getirmek
için işe koyularak Plevne etrafında sahra istihkâmları inşa
ettirmiş, avcı hendekleri kazdırmış, topçu birliğini toprak
siperler gerisine yerleştirmiş, bu sayede Plevne 25 tabur
piyade, 6 süvari bölüğü ve 58 top ile Rus ordusuna karşı
savunmaya hazır hale getirilmiştir.
Geliştirdiği savunma stratejisi ve Osmanlı askerinin
gösterdiği fedakârlık sayesinde aylarca Rus ordusunun
ilerlemesine izin vermeyen, Rus ordusuna binlerce
kayıp verdiren Osman Paşa’yı taarruz yoluyla mağlup
edemeyeceğini kabul eden Rus-Rumen ordusu sonunda
Plevne’yi kuşatmıştır. Elinde çok az miktarda erzak kalan
Osman Paşa düşmana teslim olmayarak huruç hareketinde
bulunmaya karar vermiştir. 34 bin kişilik kuvvetini
iki parçaya ayıran Osman Paşa 10 Aralık 1877 sabahı
düşmanın muhasara hattının yakınına kadar ilerleyerek
Rus istihkâmlarına saldırmıştır. Rus muhasara hattını
yarmaya başlayan Osman Paşa düşmanın 3 istihkâmını
ve 11 topunu ele geçirmiştir. Ancak huruç hareketini
tamamlamak için geride bırakılan 20 bin kişilik kuvvetin
zamanında müdahale edememesi üzerine Osman Paşa geri
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çekilmeye karar vermiş, bu esnada düşman topçularının
yoğun ateşi altında kalan Osman Paşa sol bacağından
yaralanmıştır. Neticede Osman Paşa’nın huruç hareketi
başarısız olduğundan Plevne ordusu iki taraftan düşman
tarafından kuşatılmıştır. Kendisinin dört katı askere ve
on katı topa sahip olan düşmana dayanamayan Osman
Paşa teslim olmak zorunda kalmıştır. Aylardır devam
eden savunmanın ardından Tuna boyundaki son Osmanlı
savunma noktası Plevne ile birlikte Gazi Osman Paşa da
Ruslara esir düşmüştür.
Gazi Osman Paşa’nın “Yıldız” Hayatı
Paşa’nın siyasi hayatı 93 Harbi sonunda sarayda vazifeler
almasıyla başlamıştır. Gazi Osman Paşa 1878-1900 yılları
arasındaki saray görevleri esnasında saraya sadakati
münasebetiyle, II. Abdülhamid devrinde lekelenmeden
kalabilmiş ender şahıslar arasında yer almıştır. Bu süreçte
Paşa’nın herhangi bir siyasi oluşum veya fikir cereyanına
intisab edip etmediğini ya da devrinin saray halkı ve devlet
erkânı hakkındaki düşüncelerini öğrenebileceğimiz net bir
malumat mevcut değildir. Türkçe kaynaklar, genellikle
Osman Paşa’nın padişah tarafından kendisine verilen
görevleri titizlikle yerine getiren ve Sultan Abdülhamid
tarafından takdir edilen bir kişi olduğu üzerinde
durmaktadırlar. Paşa’nın kendisi de “yirmi seneden
beri hiçbir şeye karışmayarak sadece padişahın rızası
doğrultusunda çalıştım, padişahın bekasından başka bir
şey arzu etmedim” ifadeleri ile bu görüşü teyit etmiştir.
Gazi Osman Paşa, 1878-1900 yılları arasında Hassa
Müşirliği, Seraskerlik ve Mâbeyn Müşirliği gibi çok mühim
üst düzey görevlerde bulunmuştur. Paşa, Rus esaretinden
kurtulup İstanbul’a geldikten çok kısa bir süre sonra, 14
Mart 1878’de Padişah tarafından Hassa Müşirliği’ne tayin
edilmiştir. Hassa Ordusu, merkezi İstanbul’da bulunan
Birinci Ordu olup İstanbul’un, dolayısıyla da Saray’ın,
muhafazası ile görevliydi. Hassa Müşirliği’ne atanan Gazi
Osman Paşa da bir bakıma Padişahı korumakla görevli
özel birliklere kumanda edecekti. Paşa, Hassa Müşirliği
görevinin yanı sıra 5 Kasım 1878 tarihinde Mâbeyn
Müşirliğine de tayin edilmiş ve bu tarihten başlayarak
1900 yılında vefatına kadar Mâbeyn Müşirliği görevini
yürütmüştür. Hassa Müşirliği ya da Mâbeyn-i Hümâyun
Müşirliği, Osmanlı bürokrasisinde 1832-1908 yılları
arasında kullanılmış bir unvandır. Padişah’ın özel kalem
müdürlüğü diyebileceğimiz bu makamda görevlendirilen
sivil yöneticiye en yüksek paşalık rütbesi olan Müşirlik
payesi verilirdi. 1832’den sonra bu makama getirilmiş
en ünlü Mâbeyn-i Hümâyun Müşiri Gazi Osman Paşa
olmuştur. Saray’ın idare amiri olup bir nevi Saray Nazırlığı
görevini üstlenen Mâbeyn-i Hümâyun Müşiri aynı
zamanda Cuma Selamlığı ve bayram alaylarında Padişah’a
refakat ederdi.

Gazi Osman Paşa’nın Mâbeyn Müşirliği’ne
getirilmesi, devrin bazı çevreleri tarafından,
Sultan Abdülhamid’in Plevne kahramanının
şöhretinden faydalanmaya çalıştığı şeklinde
yorumlanmıştır. Gazi Osman Paşa, 1878
yılından 1900 yılına kadar aralıksız olarak
sürdürdüğü Mâbeyn Müşirliği göreviyle
sarayın nüfuzlu bir siması haline gelmiştir.
Gazi Osman Paşa’nın 1900 yılında vefatından
sonra Mâbeyn Müşirliği makamına bir
görevlendirme yapılmayarak bu makam boş
bırakılmıştır. 1909 yılına kadar resmiyette
bu makam varlığını devam ettirse de Gazi
Osman Paşa ile birlikte fiilen sona ermiştir.
Gazi Osman Paşa, saraya intisap ettikten
sonra 1878-1885 yılları arasında dört
defa Seraskerlik makamına getirilmiştir
ki bu vazifelerinin toplamı yaklaşık yedi
yıl sürmüştür. 1885’te Bulgar Meselesi
bağlamında, Prens Battenberg’in Doğu
Rumeli’yi istila etmesi üzerine Gazi Osman
Paşa harp taraftarı olmak töhmetiyle
itham olunarak Seraskerlik makamından
alınmıştır. Ali Saib Paşa’nın 1891’de
vefatı üzerine Gazi Osman Paşa ikinci
defa Seraskerlik makamına getirilmişse de
memuriyeti uzun sürmemiştir Gazi Osman
Paşa’nın Seraskerliği esnasında OsmanlıPrusya askerî ittifakı başlamış ve giderek
güçlenmiştir. Bu dönemde İstanbul’a davet
edilen Alman askerî heyetleri, kısa süre sonra
Harbiye Mektebi’nde ve Osmanlı ordusunun
teknik sınıflarında yeni usul ve yöntemlerle
eğitim vermeye başlamışlardır.
Saray’daki görevine başladıktan sonra
Gazi Osman Paşa’nın adının ön plana
çıkmış olduğu gelişmelerden birisi Yıldız
Mahkemesi’ndeki vazifesi olmuştur. Sultan
Abdülaziz olayını soruşturmak amacıyla
Haziran 1881’de Sultan II. Abdülhamid
tarafından Yıldız Sarayı’nda kurulan özel
mahkeme, olayın intihar değil katl olduğuna
hükmetmiştir. Bu karar üzerine Sultan
Abdülhamid Mâbeyn-i Hümâyun’da Safvet
Paşa başkanlığında eski sadrazamlardan,
vezirlerden, müşirlerden ve feriklerden
oluşan 25 kişilik bir istişare heyeti teşkil
etmiştir. Gazi Osman Paşa da bu heyet
içerisinde yer almıştır. Heyette Gazi Osman
Paşa’nın da aralarında bulunduğu 15 kişilik
grup mahkemenin zanlılar hakkında verdiği
idam kararının uygulanmasını talep ederken
Tunuslu Hayreddin Paşa’nın başı çektiği 10
kişilik diğer grup ise kararın müebbet hapse

çevrilmesini uygun görmüşlerdir. Padişahın
ikinci grubun fikrini uygun bularak idam
hükmünü sürgün cezasına çevirmesinden
sonra Midhat Paşa Ağustos 1881’de Taif’e
gönderilmiştir.
Gazi Osman Paşa’nın Kişiliği ve Hususi
Hayatı
Gazi Osman Paşa; fiziki olarak çok uzun
boylu olmamakla beraber vakur ve heybetli
bir görünüme sahip, esmer, geniş alınlı, iri ve
siyah gözlü, gayet derin bakışlı olarak tasvir
edilmiştir. Gazi Osman Paşa’nın nitelikleri;
sağlam ve güçlü bir bünye, nurlu bir yüz,
keskin bir zekâ, yüksek bir din sevgisi, vatan
gayreti, askerlik mesleğinin gerektirdiği
sebat ve askerlik namusu olarak sıralanmıştır.
Paşa, sakin ve sabırlı bir ruh yapısına, güçlü
bir inanca, mütedeyyin ve mütevazı bir
yaşayışa sahip, az ve öz konuşan bir insandır.
Mesleğinde sert ve ciddi bir asker olup sade
yaşamayı tercih etmiştir. Vazifeleri haricinde
münzevi bir yaşam sürmüştür. Az kişiyle
görüşür, az ziyaretçi kabul ederdi. Düşünce
ve karakter itibariyle dindar bir insan olan
Paşa, kendi ifadesiyle, birkaç yıl müstesna
bütün ömrü boyunca ibadetini eda etmiştir.
Muarızları tarafından ise cahil, dar görüşlü
ve bağnaz bir insan olarak anılmıştır. Gazi
Osman Paşa İyi derecede Arapça, biraz da
Farsça ve Fransızca biliyordu.

Gazi Osman Paşa’nın
nitelikleri; sağlam ve
güçlü bir bünye, nurlu
bir yüz, keskin bir zekâ,
yüksek bir din sevgisi,
vatan gayreti, askerlik
mesleğinin gerektirdiği
sebat ve askerlik namusu
olarak sıralanmıştır.

Sultan II. Abdülhamid ile Gazi Osman
Paşa’nın Münasebetleri
Sultan Abdülhamid ile Gazi Osman Paşa
arasındaki samimi münasebet Plevne
Muharebeleri sonunda Osman Paşa’nın saraya
alınması ile başlamıştır. Sultan Abdülhamid,
halkın sevgi ve hayranlık duyduğu Gazi
Osman Paşa’yı takdir ve taltif ederek Hassa
Müşirliği, Mâbeyn Müşirliği ve Seraskerlik
makamlarına getirmiştir. Gazi Osman Paşa,
Saray Mareşali olarak; Cuma Selamlığı’nda
olduğu gibi bayramlarda, Ramazan’da Kadir
Gecesi Akşam Alayları’nda ve Hırka-i Şerif
ziyaretlerinde her zaman padişahın yanı
başında bulunmuştur.
Gazi Osman Paşa 1878-1900 yılları arasında
Osmanlı sarayının mühim bir siyasi şahsiyeti
olarak görev yaptığı süreçte farklı kişiler ve
gruplar tarafından çok sayıda suçlamaya
maruz kalmıştır. Sultan II. Abdülhamid, Gazi
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Osman Paşa aleyhindeki suçlamaların aydınlatılmasını
sadrazam başkanlığındaki bir heyete havale etmiştir. Bu
heyet, Gazi Osman Paşa’yı çeşitli suçlarla itham eden
onun muarızları olan Nusret Paşa ve Tunuslu Hayrettin
Paşa gibi şahısları uzlaştırmaya çalışmış, bundan bir netice
alınamaması üzerine de bu konuyu çözmede yetersiz
olduğu gerekçesiyle sorumluluğu iade etmiştir. Bunun
üzerine konuyu bir karara bağlamak için 17 Haziran
1879’da özel bir mahkeme teşkil edilmiştir. Özel mahkeme,
yaptığı incelemeler sonunda Gazi Osman Paşa aleyhinde
ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğuna hükmetmiştir.
Sultan Abdülhamid, davanın Gazi Osman Paşa’nın lehine
sonuçlanması üzerine, ona olan güvenini göstererek ertesi
hafta Cuma namazına giderken Paşayı arabasına alarak
karşısına oturtmuştur.
İngilizlerin iddialarına göre, Sultan Abdülhamid aslında
Osman Paşa’yı siyaseten yetersiz bulmasına rağmen tüm
kabine değişikliklerinde görevde tutarak Paşa’nın halk
nazarındaki popülaritesini kullanmak suretiyle ordunun
desteğini kazanma düşüncesinde olmuştur. Bazı çevrelere
göre Sultan Abdülhamid’in Gazi Osman Paşa’yı Cuma
selamlığı, Kadir gecesi alayı, Hırka-i Saadet ziyareti ve
Bayram alayları esnasında daima saltanat arabasında
karşına oturtması, kendisine yapılabilecek bir suikast
girişimini engellemek içindi.
Arminius Vambery, Londra’ya gönderdiği 28 Ağustos
1892 tarihli bir raporunda Sultan Abdülhamid ile Gazi
Osman Paşa arasındaki münasebetler için şu ifadeleri
kullanmıştır. “Sultan ve Paşa arasındaki yakınlığa
tanık olanlar, Paşa’nın Padişah üzerinde büyük nüfuzu
olduğunu sanarak aldanıyorlar. Oysa gerçek bunun aksidir.
Paşa’nın ihtirası ve entrika aşkı, meydan muharebelerinde
kazandığı şöhretini lekelemiştir. Halkın yalnızca cahil
kesiminde övgüyle anılmakta, adına marşlar çalınmaktadır.
Halkın bu yönünü gören Padişah da akıllı davranarak
halkın duygularına kalben katılmasa bile bu kahramanı
ödüllendirmekten kaçınmamaktadır. Milletin karşısına
her çıkışında arabasında Paşa ile karşılıklı oturmaktadır.
Fakat aslında bu adama hiç yakınlık duymamakta, hatta
ona güvenmemektedir”. Vambery’nin bu sözlerinin teyit
edilmesi elbette zor bir konudur.
Gazi Osman Paşa, gerek padişaha olan yakınlığı ve gerekse
üstlendiği resmi vazifeler dolayısıyla hem Saray hem de
bürokrasi üzerinde önemli bir mevki edinmiştir. İngilizler
tarafından “ulema ve askeri sınıfının lideri ve batı menşeli
reformların baş muhalifi” olarak gösterilmesi de Paşa’nın
Abdülhamid siyasetine etki ettiğini göstermektedir.
Osman Paşa’nın 1878’den 1900 yılına kadar aralıksız
olarak devam eden Saray vazifeleri incelendiğinde,
Sultan Abdülhamid’in Gazi Osman Paşa’ya karşı müspet
düşüncelere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Tunuslu
Hayreddin Paşa, Fuad Paşa, Nusret Paşa gibi dönemin
devlet adamlarının ve İngiliz Büyükelçisi Henry Layard’ın
Osman Paşa’ya yönelttiği ithamlara karşı; bu kişilerin
kişisel rekabet ve makam ihtirası nedeniyle Gazi Osman
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Paşa’ya karşı entrika çevirdiklerini, kendisinin ise Osman
Paşa’ya güven duyduğunu ifade etmiştir. Açılan tahkikat
ve yapılan inceleme ve araştırmalar neticesi tüm bu itham
ve suçlamaların asılsız olduğu resmen tescil edilmiş,
muhaliflerinin onu saraydan ve İstanbul’dan uzaklaştırma
girişimleri akim kalmıştır. Onu saf dışı etmek isteyenlerin
bizzat kendileri devlet idaresinden uzaklaştırılmışlardır.
Rivayetlerde, Paşa’nın her şeye evet demeyen bir fıtrata
sahip olması münasebetiyle Sultan Abdülhamid’in ondan
sürekli olarak kuşku duyduğu fakat paşanın hıyanete alet
olmayacağından emin olduğu için başı dara düşünce de ilk
önce ona müracaat ettiği dile getirilmiştir.
Devrinin yerli ve yabancı bazı devlet adamları tarafından,
yolsuzluk yapmaktan devlet aleyhine çalışmaya, Padişaha
karşı hizip oluşturmaktan darbe teşebbüsüne kadar
çok farklı konularda itham edilmiştir. Fakat bütün bu
iddiaların siyasi bir rekabetten kaynaklandığı yapılan
resmi incelemeler neticesinde teyit edilerek Gazi Osman
Paşa hukuk nezdinde aklanmıştır.
Padişah ile Gazi Osman Paşa arasındaki yakınlık ve
samimiyet sonraki yıllarda akrabalık ilişkisine de
dönüşmüştür. Sultan Abdülhamid, iki kızını Gazi Osman
Paşa’nın iki oğlu ile evlendirmiştir. Sultan Abdülhamid
kızlarından Zekiye Sultan’ı Nureddin Paşa’ya, Nâime
Sultan’ı ise Mehmed Kemâleddin Paşa’ya nikâhlamıştır.
Rivayetlere göre Gazi Osman Paşa’nın oğlu Mehmed
Kemaleddin ilerleyen zamanlarda, yalı komşuları olan eski
padişah V. Murad’ın kızı Hadice Sultan ile gönül ilişkisi
yaşayarak eşi Nâime Sultanı, dolayısıyla da kayınpederi
Sultan Abdülhamid’i aldatmıştır. Durumu öğrenen Padişah,
kızı Nâime Sultan’ı Kemaleddin Paşa’dan boşatarak
bütün unvanlarını almak suretiyle eski damadını Bursa’ya
sürgün etmiştir. Sultan Abdülhamid’in büyük kızı Zekiye
Sultan ile Gazi Osman Paşanın oğlu Nureddin Paşa, 1924
yılında Osmanlı Hanedan ailesinin mensuplarıyla beraber
Türkiye’den sürgüne gönderilmiş, Fransa’nın İspanya
sınırı yakınlarındaki Pau Kasabası’na yerleşerek hayatının
sonuna kadar orada yaşamıştır.
Doğum yeri olan Tokat’ta çok sayıda kuruma olduğu gibi
üniversitemize de adı verilmiş olan Gazi Osman Paşa,
yılarca astım hastalığından muzdarip olarak yaşadıktan
sonra 23 Mart 1316 (4-5 Nisan 1900) Perşembe günü
vefat etmiş, Paşa’nın vasiyeti ve Padişah’ın onayıyla Fatih
Camii haziresine defnedilmiştir.
Sonuç olarak; Gazi Osman Paşa, 19. Yüzyıl Osmanlı askerî
ve sivil bürokrasisinin mühim bir siması olarak tarihte
yerini almıştır. Kendisine duyulan sevgi ve saygının bir
neticesi olarak adına şiirler yazılmış, marşlar bestelenmiş,
adı kasabalara, semtlere, okullara, caddelere verilmiş bir
Osmanlı devlet adamıdır. Türk toplumu, Onu her zaman
saygı ve hürmetle anmaya devam edecektir. 120. vefat yıl
dönümünde başta Gazi Osman Paşa olmak üzere, bu ülke
ve millet için emek vermiş bütün kahramanların ruhları
şâd olsun.
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