
EL SANATLARI KULÜBÜ 
 

Geleneksel Türk El Sanatlarının; Ordu Üniversitesi genelinde tanıtılması, ilgi 

duyanlara öğretilmesi ve böylece unutulmaya yüz tutmuş bu sanatlarına yeniden canlandırılıp 

gelecek nesillere aktarılması için  gerekli faaliyetleri yapmak. 

El sanatları yönünden çok zengin olan, çok eski geçmişi olmasına rağmen yeterince 

tanıtılamayan, hak ettiği değeri göremeyen Ordu ve Karadeniz yöresi El sanatlarına sahip 

çıkmak ve tanıtmak. 

Geleneksel El Sanatları konusunda bilgi sahibi olan kişilere ulaşmak, bu kişileri 

birbirleriyle tanıştırmak ve El sanatları konusunda daha etkili neler yapılacağı konusunda 

ortak hedefler belirlemek. 

El Sanatlarının yapıldığı yöre ve mekânlara teknik geziler yapmak. 

Geleneksel özelliklerini her şeye rağmen koruyabilmiş yörelerde tespit edilen el 

sanatları ürünlerinin envanterlerini çıkarmak. 

Yapılan veya derlenen El Sanatları ürünlerini sergileyerek, insan kitlelerine tanıtmak. 

Kültürel mirasımızın ürünlerinin tanıtılması, geliştirilmesi, sevdirilmesi, yaşatılması 

adına basın-yayın olanak ve organlarını kullanarak programlar yapmak. 

Avadanlıklar, tezgâhlar, Aletler gibi Geleneksel el sanatlarının yapımında kullanılan 

malzemeleri tespit etmek ve koruma altına almak. 

Kültür varlıklarımızı her şeye rağmen devam ettiren, geleneksel özelliklere sahip 

ürünler yapan Ustalarla görüşerek onlardan bilgiler almak, bu ustalara ve sanatlarına sahip 

çıkmak, onların usta öğretici olarak katıldığı kurslar, seminerler, konuşmalar düzenleyerek 

öğrencilerimize sanatlarını öğretecekleri ortamlar hazırlamak. 

Üniversite-Sanayi işbirliğini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak. 

Geleneksel El Sanatları ürünlerinin ve bu ürünlerin yapımında kullanılan aletlerin 

sürekli sergilendiği bir müze oluşturmak. 

T.C. yasalarına ve ODÜ Öğrenci Çalışmaları ile ilgili mevzuatına uygun olarak 

üniversitenin saygınlığını zedelemeyecek biçimde, ders dışı bilimsel, mesleki, toplumsal, 

kültürel, sanatsal ve sportif uğraşılarda bulunabilmelerini sağlayarak öğrencilerimiz arasında 

birlik ve beraberliği artırıcı, öğretim elemanlarıyla ve mezunlarla kaynaştırıcı ortamlar 

hazırlamak. 

Geleneksel El sanatları Kulübü, etkinliklerinde siyasal, dini, ırk ve cinsiyet ayrımına 

yer vermez ve etkinliklerini bu değerler üzerine oturtmaz. Kulüp hiçbir siyasi ve ideolojik 

örgütün sözcüsü ya da uygulayıcı değildir. Politik anlamda işbirliğini kayıtsız şartsız 

reddeder. 

Geleneksel El sanatları konusunda çalışma yapan kurum ve kuruluşların uygulama ve 

deneyimlerinden yararlanmak suretiyle; değişen kavram ve bilgilerin üniversite eğitimine 

zamanında yansıtılabilmesini sağlamak. 

Diğer üniversitelerin özdeş birimleriyle iletişim kurarak, karşılıklı, bilgi, tecrübe ve 

düşünce paylaşımını ve ortak  etkinlikler düzenlenmesini sağlamak. 

Öğrencilerimizin iş hayatı hakkında pratik bilgiler kazanmasına ve gelecekte iyi bir 

kariyere sahip olmalarına yardımcı olmak. 

 

 


