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Kamuoyuna Duyuru,
4 Ağustos 2013 tarihli Hürriyet gazetesinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
(MSGSÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü hakkında yayınlanan Abdullah Yıldırım
imzalı habere istinaden, akademik camiada ve kamuoyunda MSGSÜ Fizik Bölümü
hakkında oluşması olası olumsuz düşüncelerin önlenmesi, yanlış anlaşılmaların ve eksik
bilgilendirmelerin önüne geçilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu
doğmuştur.
1) Güzel Sanatlar Akademisinin 1982 yılında üniversiteleşmesiyle birlikte üniversitenin bir
fakültesi olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Fizik bölümü 1984-1985 öğretim
yılında kurulmuştur. Bu tarihten itibaren, kendi lisans programı olmamasına rağmen, diğer
pek çok üniversitede olduğu gibi, Mimarlık ve Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinde
servis dersleri yürütmüş ve halen de yürütmeye devam etmektedir. Diğer taraftan, bölüm
öğretim üyeleri gerek yeni kurulmakta olan Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde, gerekse
Rektörlük bünyesinde çeşitli idari görevlerde yer almış, üniversitenin büyümesi ve
gelişmesine katkıda bulunmuş ve halen de bulunmaktadırlar.
2) Fizik Yüksek Lisans Programı 1999 - 2000 akademik yılında başlamış olup 2006
yılına kadar 3 mezun vermiş ve bu tarihten sonra 2010 senesine kadar kadro ve mekan
darlığı nedeni ile yeteri kadar verimli çalışamamıştır. 2009 senesinden itibaren MSGSÜ
yönetimi ve Fizik Bölümü, Fizik Lisans Programının açılması, Fizik Yüksek Lisans
Programının canlandırılması ve Fizik Doktora Programının oluşturulması doğrultusunda bir
çalışma başlatmış ve söz konusu hedeflere ulaşmak için yeterli sayıda, yetişmiş elemanın
bir araya getirilmesi, böylelikle bilimsel araştırmaların ve buna paralel olarak eğitim
programlarının güncel kalite standartlarına çıkartılması görüşü benimsenmiştir.
3) Bu kararlar bağlamında bölümün odağının teorik ve deneysel yüksek enerji fiziği olması
yönünde çalışmalara başlanmış ve bu süreç kapsamında 2009-2013 tarihleri arasında
teorik ve deneysel yüksek enerji fiziği konularında aktif olarak bilimsel araştırmalarda
bulunan altı yeni öğretim üyesi alınmış ve yüksek lisans programı çalışır hale getirilmiştir.
4) 2010-2011 öğretim yılında kapsamlı bir çalışma sonucunda Fizik Lisans Programı
açılması için YÖK'e başvuruda bulunulmuş ancak bu başvuru öğretim üyesi sayısının
azlığı nedeniyle reddedilmiştir. Bu tarihten sonra, ülke çapında temel bilimler ile ilgili
programlara yeterli öğrenci başvurusu olmamasından dolayı diğer üniversitelerde halen
açık bulunan Fizik Lisans Programları'nın dahi kapatılması gündeme gelmiştir. Bu nedenle
lisans programı açılması yönünde tekrar bir başvuruda bulunulması ileri bir tarihe
ertelenmiştir.
5) Bu esnada, Fizik Lisans Programı amaçlanarak, ülkemizdeki en modern fizik lisans
laboratuvarlarından biri kurulmuştur. Bu laboratuvarlar halen üniversitemizin çeşitli
bölümlerinin lisans öğrencilerince kullanılmaktadır.
6) 2012-2013 öğretim yılında, titiz ve detaylı bir çalışma sonucunda Fizik Doktora
Programı açılması için gerekli dosya hazırlanmış ve YÖK'e başvurulmuştur. Bu başvuru
Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. MSGSÜ Fizik Bölümü 2013-2014 Bahar
yarıyılında doktora programına ilk öğrencilerini kabul etmeyi planlamaktadır. MSGSÜ Fizik
Doktora Programı amacı ve içeriği hakkında detaylı bilgi http://msgsufizik.net/dersler/
adresinden elde edilebilir.

7) Bölümümüzün ana misyonu, üniversitemizin ortak ilke, amaç ve hedefleri
doğrultusunda teorik ve deneysel yüksek enerji fiziği ve matematiksel fizik dallarında,
ulusal ve uluslararası bilim camiasında kabul ve saygı gören özgün bilimsel çalışmalar
vasıtasıyla bilgi üretmek ve benzeri yüksek kaliteli çalışmaları üretecek donanıma sahip
bilim insanlarını yetiştirmektir.
8) Bölümde üretilen bilimsel araştırmalar gözönüne alındığında, bölümde yürütülen
yeniden yapılandırma çalışmaları neticesinde, 2010 tarihinden itibaren MSGSÜ adresli,
teorik yüksek enerji fiziği ve matematiksel fizik konularında 10 adet ve deneysel yüksek
enerji fiziği konusunda 83 adet bilimsel makale üretildiği görülmektedir.
9) Fizik Bölümü öğretim üyelerinin yürüttüğü bilimsel araştırmalar TÜBİTAK tarafından
(biri tamamlanmış) iki Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi (1001), bir Uluslararası
İşbirliği Programı (2532), bir Konuk Biliminsanı Destekleme Programı (2221), iki Yurda
Dönüş Araştırma Burs Programı (2232) ile desteklenmiş/desteklenmektedir.
10) Eylül 2012 tarihi itibariye Fizik Bölümünde her hafta perşembe günleri saat 15:00'da
düzenli olarak bilimsel araştırma seminerleri düzenlenmekte ve gerek yurt içinden,
gerekse yurt dışından araştırmacılar bu seminerlerde en son bilimsel araştırmalarını ve
bu araştırmaların sonuçlarını sunmaktadırlar. MSGSÜ Fizik bölümü düzenli olarak seminer
programı yürüten ülkemizdeki sayılı bölümlerden bir tanesidir. Bu seminerler ilgi duyan
tüm araştırmacılara açıktır. Yürütülen bu seminerler http://msgsufizik.net/category/
seminerler-seminars/ adresinde görülebilir.
11) Fizik Bölümü öğretim üyeleri, ayrıca, imkan ve fırsat bulduklarında gerek yazılı,
gerekse görsel medyada popüler bilim yazıları/programları vasıtası ile temel bilimlere ve
temel bilimcilere olan ilgiyi arttırmaya ve güncel bilimsel gelişmeleri topluma anlatmaya
da çalışmaktadırlar.
Akademik ünvanı ne olursa olsun, bölümümüzün tüm öğretim elemanlarının bölüm
çalışmalarının bir parçası olması, olası aksaklıkların/yanlışlıkların düzeltilmesi için
çabalaması, destek olması ve/veya eleştirmesi doğal ve beklenen bir durumdur. Ancak
gazete haberinde adını vermek istemeyen ve gazete haberinden uzun yıllar bölümde
çalıştığı anlaşılan bir bölüm mensubumuzun haksız ve mesnetsiz ithamlarını okumak son
derece üzücüdür.
Yukarıda da açıkça belirtildiği gibi, 2010 tarihi itibari ile yürütülen projeler ve bilimsel yayın
sayıları göz önüne alındığında, yeniden yapılandırma çalışmaları esnasında, bölüme
katılan veya akademik olarak yükseltilen tüm öğretim üyelerinin bilimsel liyakat
çerçevesinde değerlendirildiği açıkça gözükmektedir. Kısacası, MSGSÜ Fizik Bölümü,
bölümü bekleyenlerin değil, iş yapanların “çorba içtiği” bir bölümdür. Gazete haberinde yer
alan “bölümün adeta bir aile şirketi gibi idare edildiği” ifadesinin hangi gerekçeye
dayandırıldığı anlaşılamamıştır.
Bugüne kadar, bölümün gelişmesi ve büyümesi için kimlerin çabaladığı, gazete haberinde
bahsedilen raporların yazılmasına, lisans ve doktora programlarının hazırlanmasına
kimlerin ne kadar katkıda bulunduğu gerek Fizik Bölümünde, gerek MSGSÜ camiasında,
gerekse fizik camiasında net olarak bilinmektedir.

Diğer taraftan, haberde ismini vermeyen bölüm mensubunun, bu kadar ağır ve hiçbir
dayanağı bulunmayan ithamlarda bulunduğu bölüm hakkında bu zamana kadar neden
sustuğunu ve kötülediği bu bölüm ve üniversitede çalışmalarını bunca sene sürdürmeyi
etik olarak nasıl içine sindirebildiğini anlamak ise mümkün değildir.
Yine aynı gazete haberinde bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Ender Aktulga hakkında
yanlı ve yanlış bilgiler de yer almaktadır. Fizik Bölümünün kurucuları arasında olan Prof.
Dr. Aktulga’nın MSGSÜ'ye katıldığı tarihten itibaren (1985) Fen-Edebiyat Fakültesi ve
Üniversite'nin gelişmesinde pek çok katkıları olmuş, kendisi bir kez Rektör Yardımcılığı, iki
kez Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve 20 seneden fazla Fen-Edebiyat
Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca Fen-Edebiyat ve
Mimarlık Fakülteleri'ndeki çeşitli bölümlerde fizik, matematik, bilgisayar dersleri vermiş, bir
kitap ve 6 bilimsel makale yazmıştır. Tüm bunlar göz önüne alındığında gazete haberinde
ima edildiği gibi ünvanını hak etmediğini söylemek en hafifinden haksızlıktır. Ayrıca,
gazetede yer alan bilginin aksine Prof. Dr. Aktulga’nın emekliliğine yaklaşık 7 ay vardır ve
Fen-Edebiyat Fakültesi'nde ders vermeye devam etmektedir.
Son olarak, ülkemiz şartlarında, evrensel ölçütler seviyesine yükseltmek için çabaladığımız
bölümümüz hakkında haber yapılırken, haber kaynağının kişisel çıkarları ve/veya kavgaları
nedeniyle bölümü haksız yere yıpratmak yerine, en azından bölümde yapılan çalışmaları
göz ardı etmeyen, objektif haberlerin yapılmasını beklemek herhalde en naif isteklerden
biridir. Kişisel çıkarlar için ve/veya intikam dürtüsüyle, medya yoluyla, haksız ve mesnetsiz
ithamlar vasıtasıyla bölüm yönetimi üzerine baskı kurulmaya çalışılmasını ise kabul
etmemiz mümkün değildir.
Sanat ve bilimin buluştuğu en nadide kurumlardan biri olan MSGSÜ bünyesinde bilimsel
araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunma ayrıcalığını yaşadığımız Fizik Bölümü,
üniversitemizin “başarılı” bölümlerinden bir tanesidir. Bölümümüzün bu başarısını devam
ettirmek ve daha da iyi bir bölüm yapmak için çalışmaya devam etmekteyiz.
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