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Samsun Ne Şehri! 

Samsun’un Turizm Potansiyeli  Omü öğretim üyesi prof 

Samsun’un Turizm Potansiyeli  Omü öğretim üyesi prof. Dr. Cevdet yılmaz:  “Öncelikle 

şehirde yaşayanlar turizm alanlarına talep göstermeli” Samsun Birlik Platformu Derneği 

tarafından “Samsun’un Turizm Potansiyeli” konulu konferans düzenlendi. Öğretmenevi'nde 

düzenlenen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cevdet 

Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa dernek başkanı Fatih Akça, dernek üyeleri, 

okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Samsun’un bir arayış içerisinde olduğunu belirten 

OMÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cevdet Yılmaz, “Samsun sanayi şehri mi, sağlık şehri mi, 

turizm şehri mi, lojistik şehir mi gibi idareciler de bir arayış içerisindeler. Bunlardan biri veya 

ikisiyle öne çıkmamız gerekiyor. Konjonktür o kadar müsait değil. Samsun’un insan 

yapısından kaynaklanan sorunları var. Yani geçmişte Samsun’un göç alması ve sonra göçü 

muhafaza edememesi, tekrar göç vermesi Samsun’u nihai olarak insanlara barınılan yer değil, 

kademeli göç yeri olarak tanıtılıyor. Giresun’dan, Ordu’dan, Trabzon’dan, Artvin’den 

gelenler burada bir süre kaldı, sonra İstanbul’a gitti. Bir yerde kalınmazsa o yer iz bırakmıyor. 

Gelen göçleri burada tutamayıp, gidince bu sefer de doğrudan göçler başladı. Giresun’dan, 

Ordu’dan, Trabzon’dan, Artvin’den gelenler Samsun’u kademeli göç olarak görmedikleri için 

doğrudan İstanbul’a gittiler. Böylece biz bu enerjik nüfusu kaçırdık” dedi. Türkiye’de 
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turizmin gayesinin batıya hizmet olarak algılandığını ifade eden Yılmaz, “Türkiye’nin 

yatırımcı sermayeye ihtiyacı var. IMF’den kurtulduk ama Batı'dan her şekilde kurtulmuş 

değiliz. Kredi verirken mutlaka şartlar koşuyor. ‘Şu alanda yatırım yaparsın ama bu alanda 

kullanamazsın’ diyor. Turizm geliri ile elde ettiğiniz dövizi istediğimiz zaman kullanma 

şansına sahipsiniz. Bütün bu artılar nedeniyle, biz turizme çok bel bağladık. Hizmet sektörü 

vesilesiyle istihdam oluşturmak istiyoruz. Dış ticaret denge açığını dış turizmle kapatmak 

istiyoruz. Böylece devletimiz turizm diyor” diye konuştu. Samsun’daki turizmi değerlendiren 

Yılmaz, “Samsun’daki turizmde, Kızılırmak Deltası ile ilgili havaalanlarını kuş resimleriyle 

donattılar. Şimdi de Atakum ilçesini yapıyorlar. Samsun buraya gelip de zihnini dinlendirecek 

değil. Dışarısı için yapıyoruz bunu. Samsun’un ilçelerinde nelerin olduğunu yaklaşık olarak 

biliyoruz. Bunları kendi insanımız için nasıl kullanabiliriz. Öncelikle biz şehirde yaşayanların 

buralara talep göstermesi gerekir. Buralara gidip olumlu ya da olumsuz taraflarını, taleplerini 

bildirmemiz lazım. Hafta sonları buralara gitmemiz gerekir. Böylece insanlar beden ve zihnini 

dinlendirecek ortam bulursa, ertesi gün işe daha sağlıklı gidecek ve biz yaşadığımız şehirde 

mutlu olacağız. Yaşadığımız şehirde mutlu olursak, bu şehri seveceğiz” şeklinde konuştu. 

‘lojİstİk OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet 

YILMAZ sağlık samsun sanayİ Şehİr turizm 
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 Samsun ne kenti? 

Yıllardır değişik tanımlar yapılıyor bu kent için 
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Yıllardır değişik tanımlar yapılıyor bu kent için. Turizm kenti, sağlık kenti, lojistik 
kenti, tarım kenti, hizmet kenti ve üniversite kenti bu tanımların en meşhurları. OMÜ 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Yılmaz Akasyam Haber’de yayınladığı makalesinde, 
Samsun “üniversite kenti mi?” sorusunu tartışıyor. Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, “Yaygın 
bir tanıma göre; yaşayanlarının büyük çoğunluğu hangi tür fonksiyondan geçimini 
sağlıyorsa şehir o fonksiyonu ile anılır. Bazı şehirler tek fonksiyonlu, bazıları ise çok 
fonksiyonludur. Örneğin Antalya’da turizm fonksiyonu; ticaret, üniversite, idare gibi 
diğer fonksiyonların açık ara önünde olduğu için Antalya bir turizm şehridir. Aynı 
şekilde Zonguldak maden, Karabük sanayi şehridir. İstanbul ve İzmir gibi şehirler ise 
çok fonksiyonlu şehirlere örnektir” diyor. Bu tariften yola çıkarsak, Samsun ne bir 
turizm ne bir sağlık ne bir lojistik ne bir liman ne bir tarım ne de bir üniversite kentidir. 
İyi hastaneleri, nitelikli doktorları vardır ama henüz bir sağlık kenti değildir. Limanı 
vardır liman kenti hiç değildir. Turizm kenti olması şimdilik bir temenniden ve siyasi 
söylemden ibarettir. Lojistik köyü henüz yapım aşamasındadır. İki ovası vardır ama 
ne yazık ki tarım kenti de değildir. Ürünler pazarlanamamakta, ovalar çeşitli 
sebeplerle ölmektedir. Cevdet Hoca, Samsun’un niye üniversite kenti 
olmadığını/olamadığını etraflıca anlatmış yazısında. Sayın Yılmaz haklıdır, Samsun 
şu an itibariyle bir üniversite kenti değildir ama tercihini doğru yapar ve enerjisini 
doğru kullanırsa üniversite kenti olmaya aday bir kenttir. Samsun’un yaptırım gücü 
sınırlıdır. Dolayısıyla siyasetten ve devletten taleplerini de “mümkün olan ve mutlaka 
olması gerekenlerle” sınırlamak zorundadır. Ne yazık ki Samsun’u yönetenler (merkez 
ve yerel yönetim temsilcileri) “ehemle mühim elzemle lazım” tefrikini yapmak yerine 
popüler söylemleri tercih etmektedir. Söz gelimi Samsun-Ankara ve hatta Samsun-
Mersin hızlı tren hattı projesi bu yakın zamanda asla olmayacak ve Samsun’un birinci 
önceliği olmayan bir taleptir. Hal böyleyken Samsun halkı yıllardır bu tür hayal 
projelerle oyalanmakta ve öncelikler gözden kaçırılmaktadır. Geçenlerde Haber 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necdet Uzun “Samsun’da kurulması gereken ve 
gerçekleşmesi en kolay olan ikinci devlet üniversitesi” konusundaki üzüntüsünü dile 
getiren bir yazı kaleme almıştı. Necdet Uzun’un hüznü hepimizin ortak hüznü olmak 
zorundadır. Çünkü bu kenti dünden bugünlere taşıyan en önemli kaynak ekonomik 
olarak da kültürel olarak da tüm noksanlarına rağmen Ondokuz Mayıs Üniversitesi’dir. 
Bini aşkın akademisyeni, dört bin doğrudan çalışanı ve elli bin civarındaki 
öğrencisiyle üniversiteyi çekip alınız Samsun çöker. Samsun’u bugünden yarına 
taşıyacak olan güç de OMÜ ile yarışacak ikinci bir devlet üniversitesi olacaktır. 
akasyamhaber akasyamhaber.com kent OMÜ Öğretim Üyesi Osman KARA Prof. Dr. 
Cevdet YILMAZ samsun yazar 
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