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Altan Gifhaber’e konuştu: Gümüşhane’den Emre
“Üniversite
dünya ile bir
Aydın
rüzgârı
geçti
köprü
Gazeteci, yazar ve akademisyen
kimliğiyle bilinen Prof. Dr. Mehmet Altan, modern şehirlerin
oluşum sürecinde üniversitelerin rolünü Gifhaber’e değerlendirdi. Altan,
üniversitelerin, ileri dünya
üniversiteleriyle bağlantı
içerisinde
olması gerektiğini ve
bir köprü
vazifesi
kurması
gerektiğini
söyledi.

kurmalı”

Gümüşhane
Üniversitesi
Bahar Şenlikleri kapsamında sahneye çıkan ünlü
Rock Sanatçısı Emre Aydın
sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Gümüşhane hal-

kının da katıldığı konserde,
dinleyiciler Emre Aydın’ın
yeni ve eski albümünden
çok sayıda şarkıyı Aydın’la
birlikte seslendir ve şarkılar
eşliğinde eğlendi.

►►SAYFA 7’DE

►►SAYFA 4’TE

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetesi
YIL:1 SAYI:2
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GÜMÜŞHANE
‘ORGANİK VADİ’
OLMAYA ADAY
►SON yıllarda herkesin yakındığı
hormonlu yiyecekleri engellemek ve
daha sağlıklı beslenmek amacıyla
Gümüşhane ve çevresinde ‘Organik
Tarım Projesi’ geliştirildi. Organik tarım projesinin uygulamaya geçilmesi halinde, evlere hormonsuz
yiyecekler girebilecek ve herkes
daha sağlıklı beslenebilecek.

►►SAYFA 5’TE

TARİHİN TANIKLARINA
ÜÇ BOYUTLU KORUMA

ümüşhane Üniversitesi üç
mutluluğu bir arada yaşadı.
Üniversitenin 3’üncü kuruluş yıldönümü, mezuniyet töreni ve
bahar şenliklerinin üçünü bir arada
kutlayan üniversitenin yerleşke alanında mezuniyet coşkusu ve öğrenciliğe veda hüznü bir aradaydı. 900
öğrencinin mezuniyet coşkusunun yaşandığını törende, Gümüşhane Üni-

G

►HER biri birer kültür mirası olan tarihi eserler sanal ortamda koruma altına
alınıyor. Dijital ortamda
geliştirilen yöntemle hem
tarihi eserlerin orijinal halleri korunmuş oluyor hem
de sanal müze oluşturuluyor. Tarihe
bir sadakat örneği olarak gösterilen
bu yöntem nasıl uygulanıyor?
►►SAYFA 2’DE

versitesi Rektörü Prof.
Dr. İhsan Günaydın, “Siz
veliler; çocuklarınızı bizlere güvenerek emanet ettiniz. Bizler de onları
eğitimli ve bilgili bireyler
olarak tekrar sizlere emanet
ediyoruz” şeklinde mezun
olan öğrencilerin velilerine
seslendi.

FAKÜLTE BİRİNCİSİ KUMAŞ: BİZLER HEDEFİMİZE ULAŞTIK
ÖRENDE konuşan okul birincisi Filiz Kumaş “Bizler
hedefimize ulaştık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
de dediği gibi, dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla
yorulmazlar’’ dedi. Üçüncü kuruluş yıldönümünü de aynı
zamanda kutlayan Gümüşhane Üniversitesi’nde, öğrenciler, öğretim üyeleri ve veliler halk oyunları, öğrencilerin
gösterileri ve müzikle eğlendi. Gümüşhane Üniversitesi’nin
bu yıl ikincisini düzenlemiş olduğu spor şenliklerinde ödüller sahiplerini buldu.
►►SAYFA 6-7’DE

T
12 MAGAZİN

Gümüş şehrinde
‘GÜMÜŞ’ ün adı yok!

►GÜMÜŞ denince akla gelen ilk illerden biri, ona adını da vermiş olan
Gümüşhane... Adını vermiş olduğundan dolayı Türkiye’de gümüşün
burada çok talep gördüğü düşünülmesine
rağmen gerçek hiçte öyle değil...
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Gümüşhane’ye
“e-mezarlık” geliyor!

►GÜMÜŞHANELİLERİN
kabir ziyaretlerini kolaylaştıran
‘Mezarlık Bilgi Sistemi’(MEBİS) Gümüşhane’de ‘Emirler
Mezarlığı’nda uygulanmaya
başlanayacak.

BİRİNCİLERE ÖDÜLLERİ
REKTÖR GÜNAYDIN’DAN

URNUVALAR, “Akademik, idari
ve Öğrenciler Arası Masa Tenisi
Turnuvası”, “Akademik ve idari
ı”,
Personel Halısaha Futbol Turnuvas
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8 SAĞLIK

Depresyonda manevi
destek önemli!
►UZMAN Doktor Filiz Civil
Aslan’a göre, tarih sayfalarına
21’inci yüzyılın hastalığı olarak
geçen depresyonun önlenebilmesinde, aile ve çevre desteği
temel rol oynuyor

SICACIK
KALPLERİ
KAYALARI
ERİTİYOR
►SON zamanlarda madenler ya
da maden işçileri denince, tonlarca
toprağın altında çaresiz kalan ve en
sonunda hayatta kalma mücadelesini yenilgiyle sonuçlandıran maden
kurbanları akla gelmekte. Gifhaber
ekibi, “Madencilik benim veli nimetim” diyen maden işçileriyle bir gün
geçirerek onların bakış açısıyla korkularını ve mutluluklarını yaşadı.
►►SAYFA 11’DE

DRAMA TOPLULUĞU’NDAN
TİYATRO ZİYAFETİ
►GÜMÜŞHANE Üniversitesi Drama
Topluluğu ilk oyunlarını tiyatro severlere sergiledi. Oyuncular
ilk oyunlarında gösterdikleri
olağanüstü performansla büyük ilgi topladı.
►►SAYFA 9’DA
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Tarihin tanıklarına
ÜÇ BOYUTLU koruma
Geçmişten geleceğe bırakılabilecek en büyük miras kültür mirasıdır. Tarihin
tanıkları ve kültür mirasları olan tarihi eserler sanal ortamda koruma altına
alınıyor. Dijital ortamda geliştirilen yöntemle hem tarihi eserlerin orijinal halleri korunmuş oluyor hem de sanal müze oluşturuluyor. Tarihe bir sadakat
örneği olarak gösterilen bu yöntem nasıl uygulanıyor?
Haber: Demime Vural

K

ültür mirasının geleceğe eksiksiz bir
şekilde aktarılmasını sağlamak için
Gümüşhane Üniversitesi Harita Mühendisliği Dijital Fotoğrametrik 3 Boyutlu
Modelleme yöntemini kullanıyor. Gümüşhane
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Asri, 3B modellemenin insanlardaki
derinlik algısını kaybetmeden hem tarihi eserlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağladığını hem de sanal müze imkanı sunarak
turizmin gelişimine katkı sağladığını söyledi.

“TARİHİ
ESERLER
İŞLENİYOR”
Artan nüfus ve sanayileşmenin bir sonucu olarak kentleşmenin arttığını ve tarihi eserlerin
•İbrahim Asri
bunların içinde kaybolma tehlikesiyle karşı
karşıya kaldığını belirten İbrahim Asri, bu modelleme yöntemiyle tarihi eserlerin orijinaline
yakın görünümlerinin sanal ortamlarda oluşturduklarını belirtti. Asri, üç boyutlu modelleme yapılırken esere hiçbir zarar vermeden
yüksek bir yerden fotoğraflarını çektiklerini ve
bu fotoğraflar üzerinden nokta atışı yapılarak o
noktaları bir nakış gibi işlediklerini, böylece

eserin modelini
oluştur- duklarını
belirtti. Bu yöntem
ile tarihi eserlerin
dokü- mantasyon,
restorasyon, yeniden yapma ve tanıtma
eksenli
çalışmaların hızla
arttığını kaydeden
Asri, böylelikle tarihi eserleri yeniden
oluşturma,
koruma ve tanıtım
amacıyla mimarlık
ve arkeoloji alanında da faydalanılabileceğini belirtti.
Asri, 3B modellemenin insanlardaki derinlik algısını kaybetmeden tarihi eserlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlama imkânı vermesinin
yanı sıra sanal müze imkânı da sunarak turizmin gelişimine katkıda bulunduğunu söyledi.
Bu anlamda 3 boyutlu modellemenin turizmde
azımsanmayacak bir öneme sahip olduğunu
kaydeden Asri, eserlerin birebir modellenerek
sanal ortama aktarıldığını ifade etti. Asri, bu sayede turistlerin gidecekleri yerlerin özelliklerini, konaklama olanaklarını ve tüm detayları
sanal müzeden görebildiklerini dile getirdi.

“3B MODELLEME TÜRKİYE’DE
YAYGINLAŞIYOR”
Gümüşhane’nin turizm sektöründeki yerini
arttırabilmek için 3 boyutlu modellemeyi Gümüşhane’de uyguladıklarını kaydeden Asri, ilk
olarak Tekke beldesindeki Çağırgan Baba Türbesi’nin modellemesini yaptıklarını, türbenin
şuan da sanal müze(Google earth) bilgilerinin
bulunduğunu, eserin tüm yönleriyle görülebileceğini ve bütün bilgilerine ulaşılabildiğini
söyledi. İbrahim Asri, Gümüşhane’de, Çağırgan Baba Türbesi’nin yanı sıra Santa Harabeleri, Eski Gümüşhane, İmara Manastırı ve
Gümüşhane’ye kayıtlı olan eski konakların

Azmin bedensel engel tanımadığının örneği Fatih Demir:

Gümüşhane Sanayi Sitesi’nde çalışan 31 yaşındaki bedensel engelli Fatih Demir, “her şeye rağmen azmetmek,
her şeyin üstesinden gelmeye yeter” diyor.

Haber: Halil İbrahim Koç – Tuncay Tosun

F

atih Demir, Gümüşhaneli bir ailenin çocuğu ve 4 kardeşin en küçüğü. 15 yıldır Gümüşhane
Sanayi Sitesi’nde yedek parçacılık yapan Demir, “Daha 16 yaşındayken baba
mesleği olan bu işe başladım” diyor. Demir, bedensel engelli olmasına rağmen,
hobilerinin arasında vücut geliştirme
(body) sporunun da olduğunu vurguluyor.
Her şeye rağmen hayatından memnun olduğunu belirten Demir, okumayı
sevdiğini; fakat engelinden dolayı yazı
yazamadığını da ekliyor. İş dışında zihinsel ve bedensel özürlüler okuluna gittiğini belirten Fatih Demir, içinde
üniversiteyi okumamış olmanın ezikliğini duyuyor. “Üniversite okuyabilseydim, İlahiyat Fakültesi okumak
isterdim” şeklindeki sözleri onun bu
ezikliğini ve özlemini açıklar nitelikte.
“Gençler ve engelli olmayan insanlar,
hayatı kazanabilmek için daha fazla gayret etsinler” diyen Demir, üniversite öğrencilerine ise şu şekilde sesleniyor:
“Üniversite öğrencileri sürekli sosyal aktivite içinde bulunsun.
Ellerindeki fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeleri te-
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mennimdir. Onlar ülkemizin geleceği.”
Fatih, yatırımcılara da seslenmeyi unutmuyor ve “Gümüşhane’ye yapılan yatırımlar, Gümüşhane’yi geliştirecektir”
şeklinde konuşuyor. Fatih’in hem iş arkadaşı hem de akrabası olan Mustafa
Demir ise, Fatih’in uzun bir süredir çalışmasının ona insan ilişkileri anlamında
katkı sağladığını, eğer çalışmasaydı birebir ilişkiler anlamında çok pasif kalabileceğini öne sürüyor ve şunları
ekliyor: “Fatih’in
burada çalışması, onun
farklı insanlarla iletişim
kurma- sına
ve kendini
geliştirmesine
katkı
sağladı.”

modellemelerini yapmayı planladıklarını dile
getirdi. Bu yöntemin tüm dünyada kullanıldığını
ancak Türkiye’de çok fazla kullanılmadığını
ifade eden Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Özşen
Çorumluoğlu ise, “ABD’de bir eyalet olan Floransa yıllık seksen milyon turist almaktadır. Oradaki güzellikler genel anlamda insan eliyle
yapılmıştır. Ancak tanıtımı çok iyi yapıldığı için
burası fazla turist almaktadır. Türkiye’de böyle
yöntemlerle tanıtımını yaparak turizm pastasındaki payını artırabilir” dedi. Bu amaçla, 3B Modelleme yönteminin Türkiye’nin çeşitli
yerlerinde yapılmaya başlandığının altını çizen
Çorumluoğlu, “Konya Alâeddin Keykubat Camii, Konya Beyşehir yakınlarındaki Hitit dönemine ait Eflatun Pınar Anıtı, Antalya’nın
Manavgat yöresindeki birçok tarihi eserin 3 boyutlu modellemesi yapıldı” şeklinde konuştu.

Gümüşhane
Üniversitesi’nde
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Çaylak Reklamcılık Kulübü tarafından "Kırmızı Basında En İyiler Reklam Ödülleri" sergisi Gümüşhane
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlendi.

H

ürriyet Gazetesi ve Reklamcılık Vakfı tarafından düzenlenen "Kırmızı Basında En İyiler Reklam Ödülleri" yarışmasında 2009 ve 2010 yılların da ödül alan
reklamlar Çaylak Reklamcılık tarafından İletişim Fakültesi’nde sergilendi. Serginin açılışında kısa bir konuşma yapan İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. M.
Salih Güran: "Öğrencilerin gerçekleştirmiş olduğu bu sergiden dolayı çok mutlu oldum. Reklamcılık bir iletişim dilidir. Reklamcılığın toplumsal sorumluluk açısından da
değerlendirilmesi gerekir. İletişim Fakültesi öğrencilerinin
bu yıl içinde katılmış oldukları yarışmalarda ve ileriki katılacakları diğer faaliyetler de başarılar dilerim" dedi.
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Gümüşhane’ye
“E-MEZARLIK” geliyor!
Gümüşhanelilerin kabir ziyaretlerini kolaylaştran ‘Mezarlk Bilgi Sistemi’(MEBİS) ilde ‘Emirler Mezarlğ’nda uygulanmaya başlanyor.
MEBİS projesiyle, kabirler sanal ortamda kayt
altna alnarak ziyaretçilerin mezarlklar
bulmalarnda kolaylk sağlanacak.

ftmnsn@gmail.com

“Olanaklar, insanın
görebildiği kadardır”
ıllar önce bir ﬁlm izlemiştim. Filmde, bir çocuk vardı; çoY
cuk koku alma duyusunu yitiriyordu; yağan yağmurun
kokusunu alamıyordu, ocaktaki yemeğin, fırındaki ekmeğin,

G

Fotoğraf: Ahmet Öksüz

Halil İbrahim Koç – Tuncay Tosun
ümüşhane Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. Özşen Çorumluoğlu’nun
önderliğinde, Harita Mühendisliği bölümü
öğrencilerinden Mehmet Fatih Karadağ ve
Emincan Büyüktaracakçı’nın hazırladığı
proje, Gümüşhane mezarlıklarına uygulanarak kabir ziyaretlerinde Gümüşhanelilere kolaylık sağlayacak. Çorumluoğlu, sistem için
pilot bölge olarak, ilk etapta ‘Emirler Mezarlığı’nın seçildiğini ve 500 adet kabirin
mevta bilgileri ile coğrafi verileri ilişkilendirilerek sistem için hazır hale getirildiğini söyledi.

“MEBİS’LE, MEZARLAR
KAYBOLMAYACAK”

Sistemin Gümüşhane’deki tüm mezarlıklara uygulanabilmesi için gereken sürenin bir
yıl olduğuna vurgu yapan Çorumluoğlu,
buna benzer sistemlerin Avrupa ülkelerinde
uygulandığının ve Türkiye’de ise birkaç büyük ilde Mebis’in uzun zamandan beri kullanıldığının altını çizdi. Çorumluoğlu,
sistemde kabirlerin mevta bilgileri ile coğrafi
verilerinin ilişkilendirilerek sistem için kullanıma hazır hale getirildiğini söylerken, bu
sistemle kaybolan mezarların da bulunabileceğini ekledi. Ayrıca mezarlıklardaki kabirlerin bulunmasında sistemin kolaylık
sağlayacağını ve ziyaretçiyi mezarın olduğu
bölgeye yönlendirecek aracın mezarlık girişlerinde bulunacağını belirten Çorumluoğlu,
“böylece mezarların kaybolması engellene-

Sümeyye Akgün

cek ve kabirlerin bilgileri gelecek nesillere
aktarılabilecek” dedi. “Sistemden internet ortamından da yararlanılabilecek” diyen Çorumluoğlu, Mebis’le belediyelerin ve
mezarlık personellerinin yükünün azalacağını, sistemin ekstra bir istihdam da gerektirmeyeceğini dile getirdi.

“SİSTEM RAHATLIK
SAĞLAYACAK”
Proje uygulayıcıları Karadağ ve Büyüktarakçı ise, sistem sayesinde cinsiyet, yaş,
ölüm sebebi vb. kriterlere göre mezarlıklarla
ilgili istatistikî bilgilerin de üretilebileceğini
söyledi. Karadağ, sistemle anneler günü, babalar günü, hafta sonları ve bayramlar gibi

“MÜFTÜLÜK: “CAİZDİR’ DEDİ”
Mezar ziyaretlerinin ahiret inancını geliştirmesi açısından önemli olduğunu söyleyen Gümüşhane Müftü Yardımcısı Ekrem
Hilmi Kalafat, bu sistemin kabir ziyaretçilerine ve mezarlık personellerine faydalı olacağının altını çizdi. Bu projeyi Gümüşhane
Müftülüğü’nün destekleyeceğini vurgulayan
Kalafat, “dinimiz ve peygamberlerimiz ilericiliği ve teknoloji tasvip eder” dedi. Kalafat,
sistemin internet ortamından kullanılabilmesinin ve istatistiki bilgiler üretebilmesinin
önemli faydalarını olduğunu söylerken, sistem sayesinde mezarların kaybolmasının önlenebilmesinin ise, çok güzel olduğunu
belirtti.

Etim
Eyo

Doç. Dr.
Temel
Bayrak

İNGİLTERE’DE Newcarstle Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Nijaryalı Etim
Eyo, iki hafta süren ortak bir çalışma kapsamında Gümüşhane Üniversitesi’ne geldi.
Eyo, heyelan izleme konusunda yürüttüğü
çalışmasını Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi ve Fen Bilimleri
Enstitü Müdürü Doç. Dr. Temel Bayrak
ile sürDürdü. Eyo’nun doktora tez çalışmalarına yardımcı olan Doç. Dr.
Temel Bayrak Eyo’yla RTK ölçüleriyle Defürmasyon Analizi
konusunda Matematik modelini çözdüklerini söyledi. GÜ
Eyo’nun yemek ve konaklama ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Bayrak,
bölümün
imkânlarını
Eyo’nun hizmetine açtığını
söyledi.
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özel günlerde ziyaretçi çokluğundan kaynaklanan karmaşanın ve iş yoğunluğunun
büyük oranda azaltılacağını belirtti.

Gümüşhane’de 19 Mayıs coşkusu

Eyo, Gümüşhane
Üniversitesi’nde

Arş. Gör.
Fatma Nisan

çiçeğin, toprağın kokusunu alamıyordu. Hayat onun için,
sanki anlamını yitirmişti, çünkü bir yanı eksikti. O zamana
kadar fark etmemiştim koku alma duyusunun ne kadar
önemli olduğunu. O an dışarıda yağmur vardı, pencereyi açtım ve o eşsiz kokuyu içime çektim koku alma duyusunun
kutsallığını o anda anlamış gibi. Ve ben o anda anladım, sahip olduğumuz ama kıymetini bilmediğimiz o kadar çok şey
vardı ki. Sahip olduklarımıza rağmen, hala karamsar tarafından tutunuyorduk hayata, hala bardağın boş tarafını görüyorduk. Oysa her olanak, koku alma duyusu gibiydi; sahip
olduğumuz ancak farkına varamadığımız olanaklar.
Küçük yerler mahrumiyetler bölgesi şeklinde anılır çoğu
zaman. Olanakların kıt olduğu, aslında çaba göstermenin
bile faydasız kabul edildiği ve bu yüzden de tek bir parmağın kımıldatılmadığı yerler. Eğer ki böyle bir yerdeysen en
baştan kaybetmişsindir. Çünkü sineması, tiyatrosu yoktur bu
yerlerin, kendini geliştirebileceğin bir yeri yoktur buraların,
kaliteli öğrencisi yoktur, kaliteli hocası yoktur, kaliteli insanı
yoktur! Böyle görülür her şey, yani karamsar yani umutsuz.
Oralarda da, aynı gök aynı yer vardır oysa. Oralarda da nefes
alan insanlar vardır; tıpkı bizim aldığımız gibi. Bu şekilde önyargıyla yaklaşanlara ben şu soruyu sormak istiyorum:
“Umutsuzluktan umut ya da karanlıktan aydınlık doğar mı?
Herkesin, mücadelesine imrendiği bir çiçek vardır: Kimisi ‘kardelen’ der, kimisi ‘berﬁn.’ Hangisi kullanılırsa kullanılsın doğurduğu duygu aynıdır: çünkü iki isimde de zorlu,
engebeli bir süreçten sonra soğuk bir kavuktan sımsıcak bir
güneşe kavuşmuş olmanın başarısı gizlidir. Zorludur kardelenin mücadelesi ve aslında zorlu olduğu içindir özel bir yerde
konumlanması. Tıpkı o rotadan gelen tüm zorlu başarılar
gibi. İşte o zaman daha bir kıymetlidir elde edilen. Umutsuzluktan umudun doğduğunun, karanlıktan sonra aydınlığın doğduğunun simgesidir, kardelen çiçeğinin mücadelesi.
İyimser, onurlu bir mücadelenin ardından gitmesi gerekirken karamsar kâbuslar görenlere bir cevaptır kardelen çiçeğinin mücadelesi. Bu yüzden nettir cevabı kardelenin,
umutsuzluktan umudun, karanlıktan aydınlığın doğabileceğine inanmayanlara. Çünkü “Olanaklar, insanın görebildiği
kadardır.” İnsan göremedikten sonra tüm imkânlar elinin altında olmuş neye yarar ki!
Geçmişi çok eskilere dayanan ve
Osmanlı padişahları tarafından
kullanılan 40
derde deva ünlü
‘Manisa Mesir
Macunu, bu sefer Gümüşhane’de tanıtıldı.

40 derde deva ‘Mesir’
GÜMÜŞHANE’DE
Haber: Hasan Ali Demir- Fotoğraf: Ahmet Öksüz

19 MAYIS töreni Gümüşhane Valiliği önünde
gerçekleştirilen çelenk
sunma
programına;
Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu, Garnizon
Komutanı
Jandarma Albay
Şerafettin Yılmaz,
Gümüşhane Belediye Başkanı
Mustafa Canlı,
Gümüşhane
Üniversitesi
Rektör
Vekili
Prof. Dr. Haydar
Akyazı,
siyasi
parti ve Sivil Top-

lum Kuruluşları temsilcileri ile çok
sayıda öğrenci katıldı. Protokol sırasına göre Atatürk anıtının önüne
çelenk bırakılmasının ardından Vali
Salihoğlu’nun Atatürk anıt defterine yazdıkları okundu. Çelenk
sunma programının ardından ise,
saat 10.00’da Yenişehir Stadyum’undaki törenlere geçildi. Törende konuşma bölümleri yağmur
endişesiyle iptal edildi. Vali Enver
Salihoğlu, Garnizon komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz ve
Gümüşhane Belediye Başkanı
Mustafa Canlı gençlerin bayramını
kutladı. Geçiş töreninin ardından
bayrama katılan öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.

MESİR tanıtımı ve satışı yapan Manisa’yı Mesiri
Tanıtma ve Turizm Derneği’nin gezici tanıtım
aracı, Gümüşhanelilerden büyük ilgi gördü. Zafer
Meydanı’ndaki tanıtıma yoğun ilgi gösteren Gümüşhaneliler, şifa kaynağı mesirin tadına baktı. Görevlilerden mesirin yapılışı ve faydaları hakkında
bilgi alan Gümüşhaneliler, daha sonra kavanoz ve
paket halinde satışa sunulan mesirlerden satın aldı.
Satış sırsında bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.
Mesir hakkında bilgi veren tanıtım görevlisi, Manisa ile adı özdeşleşmiş olan mesir macununun
1527 yılında ilk defa Manisa’da dönemin Osmanlı
Padişahlarından Yavuz Sultan Selim’in annesi
Hafza Hatun’un hastalığına çare umuduyla, ünlü
hekimlerinden Merkez Efendi tarafından 48 çeşit
baharat karıştırılarak oluşturulduğu ve halen aynı
karışımla yapıldığını dile getirildi.
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Altan, üniversitelerin modernleşmeye katkısını değerlendirdi:

“Üniversite dünyayla köprü kurmalı”
Afyoncu`ya Rektör Prof. Dr. İhsan
Günaydın
tarafından
plaket
verildi.

Prof. Dr.
Mehmet
Altan

“Ay yıldızlı bayrak,
Osmanlı kalıntısıdır”
Halil İbrahim Koç- Tuncay Tosun

ümüşhane Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi bölümü tarafından düzenlenen Osmanlı Mirası’ konulu konferansa, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan
Günaydın, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Rektör Günaydın’ın açılış konuşmasıyla başlayan konferansta Türkiye`deki
önemli değerlerin ve yapıların Osmanlı kalıntısı
olduğunu vurgulayan Afyoncu, Türk bayrağının III. Selim’den bu yana kullanılan kırmızı zemin üzerine hilal ve beş köşeli yıldızlı bayrak
olduğunu belirtti.

G

Röportaj: Deniz Arı
>>Gümüşhane’yi ve Gümüşhane Üniversitesi’ni nasıl buldunuz?
Altan: Gümüşhane’yi sempatik bir il olarak buldum. Bazı kentler vardır insanı çabucak
kavrar ama bazı kentlere de ısınamazsın. Gümüşhane’yi beni çok saran, sempatik, huzurlu,
sakin, eni boyuna denk bir kent olarak gördüm.
Tabi doğası hele Ziganalar vs. olağan üstü güzelliğe sahip. Doğa açısından çok şanslı ve anladığım kadarıyla sakin ve huzurlu.
Üniversiteler, kentlere büyük bir sosyal dinamizm veriyorlar. Yani hem iktisadi faaliyetleri
açısından hem kentin modernleşmesi açısından
sosyal işlevleri çok yüksek. Ama sosyal işlevlerinin çok yüksek olması demek, akademik
olarak da aynı performansı bunlarla beraber hayata geçirebilmeleri anlamına gelmiyor. Yani
küçük yerlerdeki üniversiteler, aslında çok özverili üniversiteler çünkü kenti dönüştürüyorlar, toplumu dönüştürüyorlar ama metropolden
uzak oldukları için kentleri o oranda bir değişim
dönüşüm imkânı bulamıyorlar, kent onları biraz
daha olması gereken noktanın altına iterken onlar kenti mevcut halinin yukarısına doğru taşıyorlar o açıdan bir eşitsiz mübadele var.
>>Modern bir toplum dendiğinde her toplumun kendine göre farklı kriterleri olmaktadır. Ancak herkes en azından AB’nin istediği
kriterlerde hem fikir. Tanımlanması açısından
Modernizm kavramı toplumdan topluma bir
farklılık göstermektedir. Sizce modern toplumun kriterleri nelerdir?
Altan: Aslında çok farklı kriterler göstermiyor. Bu teknolojik gelişmenin ortaya çıkardığı bir sosyolojik yapı modernleşme. Sanayi
döneminde sanayileşmenin getirdiği davranış
kalıpları anlayışına, zihniyetine modernleşme
diyorduk. bugün daha ileri noktada insan beynini model alan bir teknolojinin dönüştürdüğü
hayat modern hayattır. İnsanın doğumundan
ölümüne kadar yaşamının tümünü daha iyi bir
noktaya taşıma, daha kaliteli bir hale getirme
çabası, çağımızın yeni modernizmidir. Buna
postmodernizm vs. diyorlar ama bugün yeryüzünün geldiği noktada kutsalların kutsalı insandır.
“MODERN ŞEHİRLER
ÜNİVERSİTELERİ DOĞURUR”
>>Modern şehirlerin oluşmasında üniversitelerin üstlendiği rolü nasıl değerlendiriyorsunuz?
CMYK

Gazeteci, yazar ve akademisyen kimliğiyle bilinen İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Altan, modernleşme, modern
şehirlerin
oluşum
sürecinde üniversitelerin rolü
gibi konuları Gifhaber’e değerlendirdi. Altan; “Üniversite, ileri
dünya üniversiteleriyle bir
köprü vazifesi kurmalıdır” dedi.
Altan: Modern şehirler olduktan sonra üniversiteler olur. Kenti modernleştirmek, derinleştirmek ve kökleştirmek için üniversite
kurulmaz. O kent sanayi döneminde sanayileşmenin kendi içinde cevherini, sihrini, enerjisini
taşıdığı için üniversite orada kurulmuştur.
Bizde ters bir mantık var. Biz huzurlu, sakin, iç
dinamikleri ve potansiyeli çok yüksek olmayan
kentlere üniversite kurarsak bunu sağlarız zanneden bir anlayış var ve maalesef bu anlayış etkin. Üniversite gelişmiş, modernleşmiş bir
şehirde olmadığı vakit, kendi özgürlük sınırlarını ihtiyacı olan özgürlük sınırlarını bulamaz
ama bizde böyle bir bakış açısından ziyade yani
akademik bilimsel, akademisyenlerin esas kimlik ve faaliyetlerinden ziyade kentleri modernleştirme gayreti var. Onun için bizde ki anlayış
doğal batıdaki üniversite gelişmesinin tersidir.
Orada sanayileşme, kentin dinamizmi, modernleşmesi önce olmuştur. Üniversite bunların peşinde oluşmuştur. Bizde taşrayı
dönüştürmek üzere üniversiteler kentlere
monte edilmiştir. Bunun tabi dönüşme, değişme, kenti modernleştirme açısından faydası
vardır, ama arzu edilen bir akademik hayatın
özgürlüğü, geniş kalıpları kente sığmayan ancak metropolde infa edilebilecek bir ufuk açısından sıkıntıları vardır.
>>Üniversitelerin bilgi ve kültür yuvası
olma rolünü de dikkate alarak, Gümüşhane
Üniversitesi’nin modern bir Gümüşhane’nin
oluşması aşamasında, şehrin farklılıklara hoş
görüyle yaklaşması, yeniliklere açık olması
noktasında katkısı olacağını düşünüyor musunuz?
Altan: Gümüşhane Üniversitesi’nin, hem
Gümüşhane’yi değiştirip, geliştirip, dönüştürüp
hem de kenti işlevlerinde zaafa uğramaması
için, bütün genç akademisyenleriyle, yeryüzünün çok gelişmiş üniversiteleriyle bir irtibat
merkezi haline gelmesi, dünyayla bir köprü vazifesi görmesi lazım ki hem üniversitenin kendisi gelişsin hem kent gelişsin. Öbür türlü
üniversite, üniversite olabilmek için yeterli dinamizmi bulamazken sadece kentin modernleşmesine yardımcı olmakla yetinir. Bu da
üniversitenin kendisine karşı bir şekilde özen-

siz davranması anlamına gelir. Bir taraftan üniversite Gümüşhane’yi geliştirirken dünya da
üniversiteyi geliştirmeli.
“EĞİTİM EVRENSELLEŞMELİ”
Siz 60’lı yılların gençliğini görmüş birisiniz. Aynı zamanda akademik hayatınızda bulunmaktadır. Öğrenci hareketliliği ve düşünen
öğrenci profili açısından baktığınızda günümüzün üniversite öğrencilerini fikir üretimi ve
üretici olması konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz?
Altan: Sosyolojik olarak dünyada da bir değişim var, Türkiye’de de büyük bir değişim var.
Fikirsel, düşünce bağlamında biraz daha sosyolojik hafifleme var ama ona karşı öğrencilerin hayata düşkünlüğü, hayatla ilişkileri,
zamanlarını daha iyi değerlendirme daha iyi aktiviteler üstünden hayat enerjisi bulma gibi bir
farklılık var. Mesela kitap okumak yahut daha
duygusal derinlik vs. gibi unsurların azaldığı
ama buna karşı hareketin arttığı beyinsel derinliğin daha derinleştiği bir süreç yaşıyoruz.
>>Yeni kurulan üniversite öğrencilerinin
dezavantajlarını ortadan kaldırmak için yeni
kurulan üniversitelerin yönetim, akademik
kadro ve öğrencilerine ne önerirsiniz?
Altan: Yeni kurulan üniversitelerde çok
parlak öğretim üyeleri var. Belki kentin sınırlarının dar olması, orada hayatın akışının ağır olması çok fazla sosyal yaşamın gelişmemiş
olması, orada akademik olarak derinleşmenin
mecburi istikameti haline geliyor. Üniversitelerin kendi içinde çok parlak öğretim üyelerine
de rastlıyorsun, fakat bunların o parlaklığı kurumsallaşma konusunda da bir azınlık yok, onlara yardımcı olup onların parlaklığını bir
manivela gibi kullanacak sistem henüz Türkiye’de oluşmuş değil. Benim önerim Türkiye’de
çok eksik olan kıyaslama yöntemidir. Hem hocayı denetlemek, hem üniversiteyi denetlemek
ve aslında o eğitimi dünyanın en ileri üniversitesiyle irtibatlı yapmak gibi bir alışkanlık geliştirebilirsek, o zaman küçük yerlerin
dezavantajları ortadan kalkabilir ancak eğitim
kadroları bunu bir refleks haline getirebilirse bu
olur.

“OSMANLI MİRASI
TAKİPÇİMİZDİR”

Tarihte en büyük imparatorlukların Osmanlı
ve Roma olduğunu belirten Afyoncu, Osmanlı’nın genel politikası hakkında şunları söyledi:
“Osmanlı Macaristan hariç her yerde dikkatli bir
politika izlerdi. 16. yüzyılda Avrupa’daki kilise
ve papaz baskısına rağmen, Osmanlı gittiği yere
dinini ve mezhebini götürmedi. Kilise ve papazlara dokunmayan Osmanlı, kendi dilinden,
dininden ve milletinden olmayan milletleri tek
çatı altında yaşatabilen tek devlet oldu.” Osmanlı’nın dünya tarihi açısından önemine de
değinen Afyoncu, 1806`da Osmanlının batılılaşmasıyla Türk kılıcını bırakmasına rağmen,
Polonya’nın halen Türk kılıcını kullandığını belirtti
ve “Osmanlı mirası, biz nereye gidersek gidelim,
bizi takip eder” dedi.

Demirel, 1971’den bu yana nükleeri yeni enerji kaynağı olarak
kullandığını belirtti

“Yeni enerji
kaynağı: nükleer”
G

ümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun(SYO) ortaklaşa düzenlediği panele, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Haydar Akyazı,
öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Başkanlığını SYO Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Merkezi Ara Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mustafa Öncel’in yaptığı panelde, Dr. İlhan Öztürk, ‘Nükleer Tehlikeler ve Korunma Yollarını’;
Dr. Halil Demirel, ‘Nükleer Teknolojinin Dünyadaki Mevcut Durumunu’; Dr. Sinan Aytekin
Türköz ise, ‘Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun
görevlerini ve yaptığı işleri anlattı. Panelde “Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Yolları”nı
anlatan Öztürk, nükleerin kullanıldığı bir bölgede
gıdaların temiz bir şekilde tüketilmesinin önemine değindi. Panelde Fukushima nükleer kazasının verdiği zararı değerlendiren Demirel,
1971’den bu yana sanayileşmede gelişen ülkelerin nükleeri yeni enerji kaynağı olarak kullandığını belirtti. Hızlı sanayileşme süreci yaşayan
ülkelerin enerji talebinin de hızla arttığını dile getiren Demirel, petrol, doğalgaz ve kömür ithal
eden Türkiye’nin de nükleer gibi alternatif enerji
kaynaklarına başvurması gerektiğinin de altını
çizdi. Panelde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) önemli görevlerinden birisinin
“radyasyon tehlikesine karşı önlemler almak ve
tedbirleri belirlemek” olduğunu söyledi.
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DOĞAL VE KİRLENMEMİŞ TOPRAK YA

PISI GÜMÜŞHANE’YE YARADI

Gümüşhane
‘Organik Vadi’
olmaya aday
H erkesin yakındığı hormonlu yiyecekleri engellemek
ve daha sağlıklı beslenmek amacıyla Gümüşhane ve
çevresinde ‘Organik Tarım Projesi’ geliştirildi. Doğal
kaynakları bozulmayan ender illerden biri olan Gümüşhane, Türkiye’nin toprak yapısı bozulmamış,
hava kirliliği en az olan vebu sayede organik tarıma
en elverişli illerinden bir tanesidir.
Ercan Karabuğa

Organik tarım projesinin uygulamaya
geçilmesi halinde,
sadece Gümüşhanelil
erin değil, aynı zaman
da
tüm halkın evine
hormonsuz yiyecekler girebilecek ve da
ha
sağlıklı beslenebilece
k.

O

rganik tarım”, ürün yetiştirilmesi, toplanması, hasat, kesim,
işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile
ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan
diğer işlemlerde, kimyasal madde veya
tarım ilacı kullanılmadan yapılan tarım
şeklinde tanımlanmaktadır. Organik tarım gündemde oldukça sık yer almasına
rağmen aslında 50-60 yıl öncesinde kullanılan en eski tarımsal faaliyetlerden birisidir. Organik tarım üretimi daha
çoğunlukla Türkiye’nin batı bölgelerinde
yoğunlaşırken, nüfusunun büyük bir
kısmı tarımla geçinen Gümüşhane’de organik tarımla ilgili çalışmalar henüz yeterli düzeyde değildi. Ancak, son
zamanlarda faaliyete konulmaya çalışılan
Organik Tarım Projesi’yle bu olumsuz
durum ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.
Bu projenin Gümüşhane’de uygulanacak
olmasının nedeni ise, bu bölgede yetiştirilen ürün sayısının fazla olması, kullanılan kimyasal gübre ve ilaç miktarının
diğer bölgelere kıyasla çok daha az seviyede olmasıdır. Ayrıca Gümüşhane’nin
işlek anayollardan, ağır sanayi tesislerinden, maden işletmelerinden kentsel atıkların toplu olarak bırakıldığı alanlardan,
kirletici atıklar içeren akarsu ve yeraltı
sularından etkilenmeyecek bir mesafede
olması da organik tarımın burada yapılmak istenmesinin nedenleri arasındadır.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yıldırım, Gümüşhane’nin iklim,
toprak yapısı ve arazi örtüsü
gibi hususlarda organik tarım
için uygun olduğunu söyledi

“ORGANİKTE GÜMÜŞHANE
EN UYGUN YÖRE”

Gümüşhane Üniversitesi Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksek Okulu Organik Tarım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Mustafa Yıldırım, Gümüşha-

ne’nin iklim, toprak yapısı ve arazi örtüsü
gibi hususlarda organik tarım için uygun
olduğunu söyledi: “Gümüşhane, sahip olduğu coğrafi konumu, sıvı, katı, gaz olarak hiç bir şekilde sanayi atıkları ile
kirlenmemiş yapısı, kimyasal kirliliğe neden olan zirai mücadelenin burada yapılmaması, toprağın yapısını bozucu
kimyasal gübre ve ilaçların kullanılmaması, bitki ve hayvan yetiştirmede hormon, büyüme düzenleyicileri, antibiyotik
ve kilo artırıcı maddelerinin kullanılmayışı, nüfus ve yerleşim yoğunluğunun azlığı, mevcut iş gücünün büyük bir oranda
yine tarımsal üretimde istihdam ediliyor
olması ve sahip olduğu iklim özellikleri
ile organik ürün yetiştirme açısından potansiyel bir kaynak barındırmaktadır.”
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AYSUN AKDOĞAN
A. KADİR OCAKBAŞI
SÜMEYYE AKGÜN
AYŞENUR KESKİN
HAYRİYE ALTINIŞIK
TUNCAY TOSUN
HALİL İBRAHİM KOÇ
AHMET ÖKSÜZ
HASAN ALİ DEMİR

Halkla İlişkiler Sorumlusu
SABRİ BUL

Adres: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi
Bağlarbaşı/ GÜMÜŞHANE
Tel: 0456 233 74 25- Faks: 0456 233 7427
Web: www.iletisim.gumushane.edu.tr
Baskı: Gümüşkoza Gazetesi Matbaası
E-mail: gifhaber@gmail.com
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Türkiye’nin ilk ve tek Organik
Tarım Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bu projeyi yürütmek amacıyla
Gümüşhane Üniversitesi’ne bağlı
olarak Türkiye’nin ilk ve tek Organik Tarım Araştırma ve Uygulama
Merkezi’nin
(GÜMÜŞOTAUM) kurulduğunu belirten Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Mustafa Yıldırım, “Kurulan
merkezin, amaç ve faaliyetlerinin
her türlü organik bitkisel ve hay-

vansal üretimi gerçekleştirmek,
tarımsal araştırma ve üretimde bilimsel çalışmaları ve teknolojileri
takip ederek, bölgesel sorunlar
için çözümler üreterek, tarımsal
üretimde stratejiler üretmek ve piyasayı yönlendirmeye yönelik
araştırma ve eğitim çalışmaları
yaparak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vermektir” dedi.

Hasan
Irkın

“İKİ HAVZAYA İKİ
FARKLI YÖNTEM”
ümüşhane’nin organik
G
tarım için çok uygun olduğunu söyleyen Gümüşhane Tarım İl Müdürü Hasan
Irkın ise, “İlimiz 400 metrede
fındık yetiştirilen yükseltiden
2000’li rakımlara kadar sılajik mısırın yetiştirilemeyeceği yüksek rakımlara kadar
çok renkli çok farklı tarımsal
ürünlerin elde edildiği üretildiği bir il. İki tarım havzası
mevcut. Bunlar Merkez, Torul ve Kürtün’ün içerisinde
yer alan ‘Çoruh Tarım Havzası’ ve Köse, Kelkit ile Şiran ilçelerinin içerisinde yer
aldığı ‘Yukarı Fırat Tarım
Havzası’dır” dedi. İki havzanın birbirinden farklı olmasından dolayı ikisinin de
farklı şekillerde yönetilmesi
gerektiğini kaydeden Irkın,
“İki havza da farklı ürünler
yetiştirilmektedir.
Çoruh
Havzası’nın coğrafi yapısı
bozuk olduğu için meyvecilik, fındık, bitkisel üretime
uygun. Yukarı Fırat Tarım
Havzası ise, yüksek kısımda
yer aldığı için karasal iklim
etkilidir. Bu da hayvancılık,
yem bitkisi ve hububat ekimi
için daha uygun olduğunu
göstermektedir. Her iki taraf
için düşündüğümüz zaman
ilimiz bitki koruma ürünleri
yani zirai mücadele ilaçları
ve kimyevi gübre gibi bitkisel üretimde kullanılan kimyasalların en az kullanıldığı
il olduğu için organik tarıma
son derece elverişli bir ildir.
Geçiş için son derece kolay
bir il” dedi.
“ORGANİKTE

MARKALAŞMAYA
GİDİYORUZ”

Organik tarımın uzun sü-

redir Gümüşhane’de konuşulan bir konu olduğunu söyleyen Irkın, “10 yıldır bütün
köyleri düzenli olarak dolaştık bütün çiftçileri organik tarım konusunda haberdar
ettik. Haberdar etme aşamasında hedef kitlemizi netleştirme sürecini tamamladık.
Şimdi bu işi yapabilecek hedef kitleye yöneliyoruz onlarla
birebir
iletişim
kuruyoruz artık. İlimizde organik tarım bilinen bir konudur. Şu anda hayvancılık yem
bitkileri ve meyvecilik alanında faaliyetlerimiz var zaten. Sertifikasyon kuruluşları
da girdi ilimize. Bundan
sonra ilgili kişilerin üreticilerin bir adım daha ileriye giderek ve koşullara uygun
yeni hedef kitlelerle organik
tarım yapan üretici sayısını
ve alanını arttırmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Bazı
özel kurum ve kuruluşların
Gümüşhane’deki organik tarıma verdikleri destekle ilgili
konuşan Irkın şunları söyledi:
“Birçok kurum, bu projeyi
desteklemektedir. Bu kuruluşlardan biri olan Doğan Organik Süt Ürünleri A.Ş’nin
süt hayvancılığıyla ilgili Kelkit’teki yatırımı ve sözleşmeli
üreticiler modeli bunlara örnek gösterilebilir. Hem sözleşmeli üreticilerin yem
bitkileri, ekim alanları var,
hem de hayvancılıkta sözleşmeli üretici olmamakla birlikte yem bitkisi üreterek, bu
işletmelerin ihtiyacını karşılayan yem bitkisi yetiştiricilerimiz var. İlimizin organik
tarım alanı ilan edilmesi ve
özel desteklerin olması durumunda bu işletmeler daha
çok hızlanır, daha çok insan
bu konuya dahil olur”dedi.
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Gümüşhane Üniversitesi’nde üç mutluluk bir arada...

Gümüşhane
Üniversitesi 3’üncü
kuruluş yıldönümü,
mezuniyet töreni ve
bahar şenliklerini bir
arada kutladı. 900
öğrenciyi başarılı bir
şekilde mezun
ederek iş hayatına
atılmalarını sağlayan
Gümüşhane
Üniversitesi’nde,
Bahar Şenliği kapsamında ünlü rock
sanatçısı
Emre Aydın’nın
verdiği konserle
öğrenciler eğlendi.

Haber: Hasan Ali Demir – Tuncay Tosun
Fotoğraf: Halil İbrahim Koç – Ahmet Öksüz

G

ümüşhane
Üniversitesi’nin
3’üncü kuruluş yılı ve 6’ıncı dönem mezuniyet töreni çoşkuyla
gerçekleştirildi. Törene Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın, Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu,
Garnizon Komutanı Şerafettin Yılmaz,
Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa
Canlı, Gümüşhane Üniversitesi Rektör
Vekili Prof. Dr. Haydar Akyazı, akademik ve idari personel, öğrenciler ve veliler katıldı.
“ÜNİVERSİTE HER
GEÇEN GÜN BÜYÜYOR
Törende konuşan Rektör Günaydın
ise törene katılan velilere, öğrencilere ve
Gümüşhane halkına katılımlarından dolayı teşekkür ederek “bugün yaklaşık 900
öğrencimizin mezun olmasının gururunu

•Üniversite’de
dereceye giren ikinc
i
ve üçüncü öğrencile
re de
Rektör Günaydın
tarafından hediyeleri
ve başarı belgeleri
verildi.

taşıyorum. Katkısı olan herkese minnetimi sunuyorum” dedi. Gümüşhane Üniversitesi’nin her geçen gün büyümekte
olduğunu belirten Günaydın, “Kurumsal
yapısını ve geleneğini oluşturan üniversitemizin şu an 5 bin 5 yüz olan öğrenci
sayısı gelecek yıl 7 bin olacaktır” dedi.
Velilere şükran borçlu olduğunu da dile
getiren Rektör Günaydın şunları söyledi:
“Siz veliler; çocuklarınızı bizlere güvenerek emanet ettiniz. Bizler de onları eğitimli ve bilgili bireyler olarak tekrar
sizlere emanet ediyoruz. Bugün mezun
olan 900 öğrencimiz çağdaş bireyler olarak hayata atılacaklar. Çağdaş insan, hukuka saygılı insandır.” Mezun olan
öğrencilere “bireysel başarı ve tecrübelerinizle hayatı kazanacaksınız” diyen Günaydın, katılımcılara sağlıklı, onurlu ve
mutlu bir yaşam dileyerek teşekkür etti.

DERECEYE GİRENLERE
ÖDÜL VERİLDİ
Törende konuşan Vali Salihoğlu ise
üniversitelerin çok önemli kurumlar olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
“Çocuklarını bu yurt köşesine eğitim için
gönderen ana babalara çok teşekkür ediyorum. Gümüşhane’nin sıcak ve misafirperver insanları, üniversitemizi ve
öğrencilerimizi bağrına basarak gereken
ilgiyi göstermiştir. Umuyorum mezun
olan öğrencilerimiz de Gümüşhane’mizi
beğenmiştir ve mutlulukla hatırlar.”
Gümüşhane Üniversitesi halkoyunları
ekibinin sunduğu gösterinin ardından törende konuşan okul birincisi Filiz Kumaş, “bizler hedefimize ulaştık. Bizlere
bu uzun ve yorucu yolculuğumuzda rehberlik eden çok değerli hocalarımıza çok
teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün de dediği gibi, dinlenmemek
üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar’’
dedi. Daha sonra mezuniyet kütüğüne
plaka çakan Kumaş’a, Vali Salihoğlu hediyesini verdi. Üniversite’de dereceye giren ikinci ve üçüncü öğrencilere de
Rektör Günaydın ve Rektör Vekili Akyazı tarafından hediyeleri ve başarı belgeleri verildi. Gümüşhane Üniversitesi’nin düzenlediği spor turnuvalarında
futbol, voleybol, streetball ve halkoyunları dalında dereceye giren öğrenci ve takımlara, kupa ve madalyaları verildi.
Mezun olan 900 öğrencinin hep bir ağızdan diploma yemini etmesinin ardından
kepler havaya fırlatıldı ve mezuniyet töreni sona erdi.

•Rektör
Günaydın ve
akademisyenler sabahın
erken saatlerinde Atatürk
Anıtı’na çelenk
koydu.
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Gümüşhane’de 900 öğrenci aynı anda mezun oldu

EMRE AYDIN
COŞTURDU!
ümüşhane Üniversitesi’nin 3. Kuruluş
G
Yıldönümü ve bahar

38 takım
kıyasıya yarıştı
ümüşhane Üniversitesi bahar şenlikleri “G.Ü. CUP2” kapsamında düzenlenen spor
şenlikleri zevkli ve çekişmeli
mücadelelere sahne oldu.Gümüşhane Üniversitesi bahar
şenlikleri kapsamında düzenlenen turnuvaya 38 takım katıldı.
Fakülte ve Yüksekokullar arası
spor şenlikleri futbol branşı final müsabakasını normal süresi
4-4 biten ve penaltı vuruşları
sonrası Mühendislik Fakültesi’ni 4-2 ile mağlup eden Öğretim Görevlisi Barış Yıldız
yönetimindeki
Gümüşhane
Meslek Yüksek Okulu kazandı.
İkinciliği Mühendislik Fakültesi
elde ederken, üçüncü İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi oldu.

G
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öğrencinin hep
•Mezun olan 900
yemini etmesibir ağızdan diploma
havaya fırlatıldı
nin ardından kepler
sona erdi.
ve mezuniyet töreni

şenlikleri kapsamında
üniversitenin kampus alanında çok
sayıda etkinlik düzenlendi. Öğrenciler müziklerle
coştu ve geleneksel halk
oyunlarından
popüler danslara kadar renkli
görüntülerin
oluşmasını
sağladı. Öğrencilere hizmet amacıyla
oluşturulan
standlar ve
kermes alanlarındaki çeşitlilik ise
gözden kaçmadı.
Öğrencilerin büyük bir
merakla beklediği ünlü rock
sanatçısı Emre Aydın konseri
ise, biraz gecikmeli
başladı. Ancak Emre
Aydın’ın sahnede gözükmesiyle birlikte
öğrencilerdeki
coşku arttı. Eski ve
yeni albümlerinden
çok sayıda şarkıyı
seslendiren Emre
Aydın’nın her şarkısına dinleyiciler
eşlik etti ve dans
etti. Öğrencilerin
ve Gümüşhanelilerin yoğun katılımının olduğu
konserde renkli fenerler, katılımcıların ve
öğrencilerin büyük ilgisini çekti. Yaklaşık 2
saat süren konserin
ardından Emre Aydın’a Gümüşhane’nin
meşhur pestil-kömesi
takdim edildi.

•Rektör
Günaydın, kermes
alanını gezdi.

•Törende konuşan okul birincisi Filiz
Kumaş mezuniyet kütüğüne
plaka
çaktı.
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Gümüşhane

DEPRESYONDA
MANEVİ
DESTEK
ÖNEMLİ!
“1 dilim baklava
için 10 bin adım
atılmalı!”
ağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetler Müdürlüğü ile Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Sağlığın Geliştirilmesi Çalıştayı” beden eğitimi öğretmenlerinin katılımıyla İl Milli Eğitim
Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Murat Şükrü Baş, İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü
Murat Ergin, İl Eğitimcisi Ender Bülbül ve okullarda görev yapan beden
eğitimi öğretmeni katıldı. İl Sağlık
Müdürlüğü Eğitimcisi Ender Bülbül
“Günümüzde toplumun fiziksel aktivitenin sağlık için önemini anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz
bir yaşam tarzının benimsenmesi,
toplumda obezite başta olmak
üzere, birçok kronik hastalıkların nedenlerden biri olmuştur. Bir kişinin
bir dilim baklava yediği zaman en az
10 bin adım atması gerekmektedir.
Ama biz günde 5 bin adım bile atmıyoruz” dedi

S

Gümüşhane
Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu tarafından ''Kanserde Erken Teşhis
ve Eğitim'' konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa
Plastik
Cerrahi
Uzmanı Op. Dr. Özgür Sunay, Genel Cerrahi Uzman
Op. Dr. Enes Onduk, Dr.
Neslihan Sancar konuşmacı
olarak katıldı.
onferansın açılış konuşmasını
Sağlık Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Saime Şahinöz
yaptı. Şahinöz, konuşmasında Türkiye'deki ve dünyadaki kanser sayıları,
oranları ve çeşitleri hakkında bilgi
verdi. Tıbbın gelişmesi sonucunda enfeksiyona bağlı hastalıkların ve ölümlerin çok büyük oranda azaldığını
belirten Şahinöz, insan ömrünün buna
bağlı olarak uzadığını ancak sigara,
beslenme türlerindeki yanlışlıklar ve
kimyasal etkilere maruz kalınmasının
kanser riskini arttırdığını dile getirdi.
Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür
Sunay cilt kanseri nedenleri, risk grupları ve korunma yolları hakkında bilgi
verdi. Kanser Erken Teşhis Merkezi(KETEM) doktorlarından Dr. Neslihan Sancar ise, Serviks Kanseri ve
korunma yolları hakkında bilgi verdi.
Konferansın sonunda söz alan Genel
Cerrahi Uzman Op. Dr. Enes Onduk
da, “Meme kanseri ve korunma yolları” hakkında bilgiler verdi. Onduk,
erken teşhisin önemine dikkat çekerek
kadınların kendi kendine yapabileceği
basit muayenelerin meme kanserinin
erken teşhisinde çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

K
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Sıdıka Baş

nci
Depresyon, tarihe 21’i k
yüzyılın hastalığı olara il
geçti. Uz. Dr. Filiz Civ
Aslan, depresyonun
ileye
engellenebilmesinde a ller
ve çevreye önemli ro i.
düştüğünü söyled

epresyonu, en az iki hafta ilgi ve istek azlığı, hayattan zevk alamama dikkat eksikliği, uyku ve iştah azlığı veya fazlalığına
ayrıca sağlık işlevselliğinin bozulması şeklinde tanımlayan Filiz Civil Aslan, depresyonu tek bir olguyla açıklamanın mümkün olmadığını,
depresyonda aynı anda bir çok faktörün etkili olduğunu söyledi: “Depresyonda biyolojik, psikolojik ve sosyal nedenler etkili olabilmektedir.”

D

“DEPRESYON İNTİHARI ARTIRIYOR”
Depresyon durumunda intihar vakalarının
arttığını ifade eden Aslan, “Yaşlılardaki intihar
olayları ölümle sonuçlanır. Gençlerdeki intihar
olayları ise, anlık kararlara bağlıdır” diyerek tedavinin önemine vurgu yaptı: “İntihar olayı gerçekleşen bireylerde ilaç tedavisi
uygulanmaktadır. Bu durumda önemli olan uygun doz ve uygun süredir.” Tedavi yöntemlerini,
“ilaç ve terapi yöntemi” şeklinde ikiye ayıran

Aslan, “Hastalarda yüzde 70 oranında iyileşme
mümkündür. Hastalarda öncelikle 1-2 yıl boyunca terapi uygulaması, daha sonrada tekrarlama durumunda ilaç tedavisine başlanır.
Tekrarlayan durumlarda ise, ilaç tedavisine ömür
boyu devam edilmektedir. İlaç tedavisinde kullanılan antidepresan ilaçları yaşam sürecini uzatır.
Fakat bu ilaçlar bilinçsiz bir şekilde değil de
doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır” dedi.

“DEPRESYONDA MANEVİ DESTEK”

Depresyonda ilaç tedavisinin tek başına yeterli olmayacağını ifade eden Aslan, “Depresyonda ilaç tedavisinden daha da önemli olan
manevi destektir. Toplum içerisinde birey yalnızlığa terk edilirse durum daha da ciddileşir, tedavi
süreci uzar. Bireyler bu durumdayken kendilerini
yorgun ve bitkin hissederler. Bu durumdaki bireylere manevi destek ile yalnız olmadıklarını
gösterip onlara destek olmalıyız” dedi.

Seyyar’a Rektör Prof. Dr. İhsan Günaydın tarafından plaket verildi.

Seyyar: Kürtaj
manevi bakımdan
yanlış
Halil İbrahim Koç- Hasan Ali Demir
ümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
düzenlenen konferansa, Sakarya Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ali Seyyar konuşmacı olarak katıldı. Konferansa, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın, öğretim üyeleri
ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansta, İnsanın maddi varlıktan çok, manevi bir varlık olduğunu hatırlatan Seyyar, “Bakıma muhtaç
kişiler, toplumda maalesef dezavantajlı bir konumda yer alıyor. Bu dezavantajlar sonucu zaten kısıtlı olan hayatları daha da kısıtlanmış
oluyor. Bu dezavantajlar mutlaka kaldırılmalıdır” dedi. İnsanların manevi durumlarının önemine de vurgu yapan Seyyar, “Manevi
durumunuz çok önemlidir. Hasta olsanız bile,
manevi dengeniz yerindeyse hastalığı çok da
hissetmezsiniz” ifadelerini kullandı.İnsanın her
şeyden önce manevi bir varlık olduğunu belirten Seyyar, kürtaj uygulamalarına da değinerek anne karnındaki her çocuğun dünyaya
gelme hakkı olduğunu dile getirdi. Özellikle
anne karnındaki downsendromlu ve bedensel
engelli bebeklerin doğmasının kürtaj uygulamasıyla engellenmesinin manevi bakımdan çok
yanlış olduğunu öne süren Seyyar, “Çünkü o
çocuk bir manevi şahsiyettir” diyerek bu görüşünü destekledi. Seyyar, sağlık görevlilerinin birer “Manevi Hizmet Uzmanı” olması
gerektiğinin de altını çizdi.
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12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle Gümüşhane
Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü tarafından “Türkiye’de
Hemşirelik” konulu
bir panel düzenlendi.Panelin ardından küçük bir
kutlama yapan hemşireler ve hemşire
adayları gönüllerince
eğlendi

Ayşenur Keskin, Ahmet Öksüz
Saime Şahinöz

anelde Sağlık Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr.
P
Saime Şahinöz, hemşirelik mesleğini tanımlarken
bu mesleğin özveri, sabır, sevgi ve saygı isteyen bir iş
olduğunu dile getirdi. Şahinöz, “Tanrı’nın en değerli armağanı olan hayat, hemşirenin eline emanettir” diyerek hemşirelik mesleğinin önemine de değindi.
Hemşirelik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çolak, Türkiye’deki hemşirelik sorunlarının neler olduğunu anlattı. Çolak, hemşirelerin profesyonel meslek
sahibi olabilmeleri için yine en önemli unsurun kendileri olduğunu belirtti.
PANELDE ÖĞRENCİLER
SUNUM YAPTI
Oturum başkanlığını Gümüşhane Üniversitesi Öğretim

Görevlisi Nurgül Tercanlı’nın yaptığı “Türkiye’de
Hemşirelik” konulu panel de, Araştırma Görevlisi Belkız Kızıltan “Hemşirelik Tanımları ve Profesyonellik”,
Hemşirelik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Nihal Turan
“Hemşirelik Öğrencilerinin Kadınlara Yönelik Şiddete
İlişkin Tutumları”; ikinci sınıf öğrencisi Özlem Akpınar
“Farklı Eğitim Düzeyindeki Hemşirelik Öğrencilerinin
Boyun Eğici Davranışları”; birinci sınıf öğrencisi Ahmet Çerçioğlu ise “Erkek Hemşire Öğrencilerinin Karşılaştığı Problemler” konularında sunum yaptı.
Etkinliğin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu
ve öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisi gerçekleştirildi. Hemşireler ve hemşire adayı öğrenciler gönüllerince eğlendi.
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erginlikleri, sataşmaları, hakaretleri,
G
belgeleri, reklam ﬁlmleri, vaatleri,
yalanları, gerçekleri, komiklikleri, basit-

genele hitap edip, kendi kurumsal kimliği ve imajına uygun stratejileri geliştiren
partiler, tutarlı bir yaklaşımla kendilerini
topluma aktarabildiğinde kararsız seçmenleri daha fazla etkileyebiliyor. Ayrıca
seçim kampanyalarının yerel ve bölgesel
ayağının da burada dikkate alınması gerekir. Gerek ekonomik, gerek sosyal ve
gerekse diğer bütün siyasal paylaşımlar
bakımından bölgesel ve yerel hassasiyetlerin dikkate alınması gerekiyor. Parçalarla birlikte bütüne hitap eden bir
söylem tarzının belirlenmesi seçmenler
üzerinde daha etkili olabiliyor.

likleri vs. ile bir seçim dönemini daha geride bıraktık. Önümüzdeki süreçte bu
seçim döneminde yürütülen kampanyalar ve liderlerle ilgili bir çok bilimsel araştırmanın yapılarak yeni yaklaşımların
ortaya konacağı açıkça görünüyor. Bu süreci bekleyip sonuçları göreceğiz.
Ancak her şeyden önemlisi her seçim
dönemi olduğu gibi 2011 seçimleri de ülkemize yeni bir heyecan getirdi. Yerel
ekonomiye getirdiği hareketlilik kadar,
toplumsal motivasyonu da güçlendirdi.
Yapılan bilimsel araştırmalarda siyasete
olan ilginin azaldığı ve toplumun giderek
siyasetten uzaklaştığı söylense de: yolda,
caddede, kahvede, misaﬁrlikte, okulda,
evde, çarşıda, pazarda hep konuşulan ilk
olgu seçimler oldu. Anadolu insanı yeniden ülkesini, açlığını, zenginliğini, partisini, liderini, yalanları, hakaretleri,
kasetleri vs. konuştu. İnsanlar neyin konuşulması gerektiğini ise siyasal kampanyalardan, medyadan öğrendi.
Her seçim döneminde olduğu gibi
bu dönemde de ahlaki olmayan süreçler
yaşandı. Bunları Türkiye halkı ve tarih
yargılayacak ve kararını vereciktir. Yazımın bundan sonraki bölümü bilimsel anlamda siyasal kampanyaların seçmen
tercihlerinde ne kadar etkili olduğu ile ilgilidir. Özellikle Amerikanvari seçim
kampanyaları dediğimiz profesyonel
kampanyaların gerçekten Türk halkı üzerindeki etkisi nedir konusunu oluşturmaktadır.

Seçim kampanyalarının etkisi ile ilgili bir çok araştırma yapılmaktadır. Büyük bütçelerle hazırlanan seçim
kampanyaları gerçekten seçmen davranışında, harcanan maliyet kadar etkili mi
konusu tartışılmaya devam etmektedir.
Seçim kampanyalarını bir bütün olarak ele almak gerekir. Zaman, siyasal yapı,
iktidarın konumu, muhalefetin karşı
koyma gücü, toplumda seçim öncesi oluşan zihinsel benlik seçmen davranışlarında
kampanyaların
etkisini
belirlemektedir. 2011 Seçimleri ele alındığında siyasal partiler kampanyalarına
başlamadan önce yapılan kamuoyu araştırmaları ile kampanyaların son döneminde yapılan araştırmaların sonuçları
arasında çok fazla bir farkın olmadığı görülmektedir. Yani iktidarın kim olacağı
konusunda toplumsal algının belli olduğu
dönemlerde kampanyalar biraz daha sönük geçebilmektedir. Ancak 2011 seçimleri açısından bakıldığında sol seçmenin
CHP etrafında toplanma konusunda
geçmiş son seçimlere nazaran daha bü-

Aysun Akdoğan

T

Genel olarak baktığımızda kampanyaların pekiştirme, dönüştürme ve
harekete geçirme olmak üzere üç işlevinden bahsedilebilir. İlk etapta pekiştirme
ve harekete geçirme işlevi kampanyalarda
daha çok hissediliyor. Çünkü her seçim
döneminde kararlı olan seçmenler daha
çok kendi partilerini, liderlerini ve bu çerçevede oluşan söylemleri benimsiyorlar.
Bu anlamda seçim heyecanına katılıyorlar. Ancak kampanyalar, dönüştürme işlevi söz konusu olduğunda üzerinde daha
hassas olarak düşünülmesi gereken bir
eylemler bütününe dönüşüyor. Çünkü
kararsız seçmenlerin etkilenmesi daha
çok kampanyaların inandırıcılıkları ile
doğru orantılı olduğu görülüyor. Diğer
bir ifadeyle gerçekçi, tutarlı, güvenilir partiler kararsızları çekme konusunda daha
avantajlı oluyorlar. Daha ılımlı ve daha

Yapılan araştırmalar profesyonel
kampanya olarak nitelendirebileceğimiz
kampanya türlerinin çok etkili olmadığını ortaya koymaktadır. Daha açık bir
ifadeyle reklamlar hazırlatılarak, bütünüyle kitle iletişimi öncülüğünde yapılacak bir kampanyanın etkisi seçmen
tercihinde çok önemli gibi görünmüyor.
Çünkü yapılan araştırmalarda bu tarz
kampanyaların ortalama % 4- 5 aralığında bir katkı sağladığı ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde bu durumun daha
üstüne çıkıldığı söylenebilir. cem uzan’ın
2002 seçimlerinde yaptığı kampanyalarda bu sınır daha da aşılmıştır. Ancak
bu dönemde başka faktörlerin de etkisi
olduğu unutulmamalıdır.
Türkiye’deki seçimleri batılı ülkelerle
kıyaslayarak yorumlamak eksik bir bakış
açısı olacaktır. Örneğin ABD’de bir seçim döneminde bir ya da iki mitingin yapılıyor olmasından hareketle ülkemiz
açısından mitinglerin gereksiz olduğunu
düşünmek doğru değildir. Çünkü günümüzde Nüfusumuzun yaklaşık % 70’i şe-

Profesyonel seçim kampanyalarının
seçmen tercihleri bakımından etkileri
üzerinde durulmalıdır. Ancak şehirlerde,
beldelerde, köylerde adaylar ve parti gönüllüleri tarafından yürütülen geleneksel
kampanyaların etkisi çok daha belirgin
olabilmektedir. Örneğin bir liderin bütün
illeri dolaşıp miting yapması çok önemli.
Çünkü bu mitinglerle parti gönülleri
üzerinde müthiş bir enerji ortaya çıkabiliyor. Bu süreçte kendi görüşleri pekişen
ve motivasyonu artan gönüllüler diğerlerini etkileme konusunda da daha baskın
olabiliyorlar. Ayrıca liderin meydanlarda
insanların karşısına çıkması ve toplanan
kalabalığın büyüklüğü seçmenleri etkiliyor. Bu bakımdan seçim kampanyaları
bir bütün olarak ele alınmalı. Mitingler,
kullanılan söylem, gündemdeki konular
hakkında benimsenen pozisyonlar, yeni
gündemler belirleyebilme, hazırlanan
reklamlar, gönüllüler ve profesyoneller
aracılığıyla gerçekleştirilen yüz-yüze temaslar, hazırlanan görsel göstergeler, ülkeyi ve dünyayı algılama bakımından
sahip olunan siyasal vizyon vs. hepsi göz
önüne alınarak bu çerçevede medyadan
etkin şekilde yararlanabilmek seçim
kampanyalarının etkisini artırabilir. Kısaca belirtmek gerekirse mevcut toplumsal algı iyi okunmalı ve bu çerçevede
stratejiler belirlenmeli.

ler araYeni kurulan üniversite
ne Ünisında yer alan Gümüşha
versitesi’nde kültürel ve
hız desanatsal faaliyetler son
k sık
vam ediyor. İsminden ço
ulubahsettiren ‘Drama Topl
ve İşletğu’nu, kurucusu Turizm
ğretim
mecilik Yüksekokulu Ö
l anlattı.
Görevlisi Hakan Sezere

Hakan
Sezerel

opluluğun
Gümüşhane’de yaşamak, Gümüşhane’de
öğrenci
olmak temasından hareket ettiğini kaydeden Hakan Sezerel,
üniversitedeki kültürel ve sanatsal faaliyetleri artırmak
adına böyle bir girişimde bulunduklarını belirtti. Yaptıkları
çalışmalarda daha çoğunlukla

yük bir enerjiye sahip olduğu da görülmektedir. Ayrıca MHP’nin baraj altında
kalacağı söylemi, BDP’nin ortamı geren
siyaseti bu seçimleri yine heyecanlı kılmaktadır.

hirlerde yaşamasına rağmen tutumlar ve
davranış kalıpları bakımından tam anlamıyla kentlileşmiş olduğumuzu söyleyemeyiz. Kentlerde yaşayan köylüler olarak
hayatımızı sürdürdüğümüz söylenebilir.
Kentlileşmek üretim biçimiyle de alakalı
bir süreçtir.

‘yaratıcı drama’ üzerinde yoğunlaştıklarını ifade eden Sezerel, Yaratıcı Drama’yı şu
şekilde tanımladı: “Yaratıcı
Drama; doğaçlama, rol oynama
vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak bir grup
çalışması içinde, bireylerin bir
yaşantıyı, bir olayı, bir fikri,
kimi zaman soyut bir kavramı

ya da davranışı eski bilişsel
örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların
gözden geçirildiği oyunsu süreçlerde anlamlandırılmasıdır.”Son zamanlarda yaptıkları
çalışmalarda iki yönde ilerlediklerini belirten Hakan Sezerel,
“Birinci
basamakta

öğrenciler gerek görüşmeler
yoluyla gerekse belge taraması
ve arşiv incelemesi yoluyla
edindikleri bilgi ve izlenimleri
topluluğa aktardırlar. İkinci basamaktaysa elde edilen bu veri-

ler sahne üstünde nasıl ifade
edilebileceğine yönelik uygulamalar yaptılar” dedi. Sezerel,
bundan sonra da tiyatro gösterileriyle tiyatro sevenlerle bir
araya geleceklerini söyledi.

Gümüşhane Üniversitesi’nde ‘şiir’ rüzgârı esti
Şiir; kâğıtla kalemin son valsidir. Şiir; duyguların son fanisidir. Şiir; ruhtur, bedendir, yeşerecek her umutta atan
kalp gibidir Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Kulübü tarafından gerçekleştirilen şiir dinletisinde öğretim
üyeleri Yrd. Doç. Dr. Yakup Topal ve Yrd. Doç. Dr. Bayram Nazır’ın şiir okumaları büyük alkış topladı.

Alican Seviyurt

Gümüşhane Üniversitesi’nde ‘Şiir’ Şöleni

ümüşhane Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi ile Gümüşhane
Üniversitesi Edebiyat Kulübü
öğrencilerinin düzenlediği şiir dinletisi
yoğun ilgi gördü. Şiir dinletisine Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Zeki
Kaya, Türk Dili Bölüm Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Yakup Topal ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Bayram Nazır’ın yanı
sıra birçok akademisyen katıldı. Dinleti Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yakup Topal’ın
açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasına gazelle başlayan Topal, şiirle ilgili
paylaşımlarda bulundu. Topal, “Şiir bir
düşünceyi, bir duyguyu bin eder, bin
sözcüğü ise bir. Şiir gönül bahçesinde
açan bir çiçektir, büyüyüp gelişmesi
bakım gerektirir. Hiç eskimeyen bir

G

H. İbrahim Koç- Ahmet Öksüz- Tuncay Tosun
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen
“Şiir Dinletisi” etkinliğine çok sayıda öğrenci katıldı. Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği öğrencilerinden Umut
Yasin Erbey tarafından düzenlenen Şiir Dinletisi
etkinliğinde farklı bölümlerde okuyan 9 öğrenci
şiir okudu. Gümüşhane Üniversitesi Müzik Kulübü bünyesindeki Grup Doğaç’ın ezgileri eşliğinde okunan şiirlerin, öğrenciler tarafından
zevkle dinlendiği gözlendi.

geçmiş, pırıl pırıl bir gelecektir.
Şiir şairin kuyuya attığı taştır, başkalarının umutlarında kendini kaybedendir. Her şiir kendi külündedir, her
şiir kendi veznindedir, her şiir yalnızca
kendisidir” dedi. Topal’ın ardından
kürsüye çıkan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Bayram Nazır, ünlü şair Sezai Karakoç’un “Sürgünler Ülkesinden Başkentler Başkentine” adlı şiirini okudu.
Daha sonra kulüp üyelerinin okudukları şiirlerle duygu seli başladı. Sazlar
ve bağlamalar eşliğinde söylenen şiir
ve türkülere öğrencilerde eşlik etti. İki
saat süren organizasyona öğrencilerin
büyük bir ilgi gösterdiği gözlemlendi.
Yoğun katılım nedeniyle öğrencilerin
dinletiyi ayakta takip etmek zorunda
kaldıkları görüldü.

Drama
Topluluğu’ndan
tiyatro ziyafeti
ğretim Görevlisi Hakan Sezerel tarafınÖ
dan organize edilen “Gümüşhane Bir…
Nedir?” şeklinde adlandırılan oyunda, bir sorudan yola çıkılarak yaşandığı kentle ilgili
bilgi ve algıları sorgulamak, bir üniversite öğrencisinin yaşadığı kente ilişkin deneyimleri
nasıl başlar ve biter şeklinde bir kurgu oluşturulmuş. Oyuncular performanslarıyla seyircilerden çok alkış topladı. Katılımın yüksek
olduğu gösteriye Gümüşhane Üniversitesi
Rektör Vekili Prof. Dr. Haydar Akyazı, Sağlık
Kültür ve Spor Daire Başkanı Zeki Kaya, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci
katıldı. Gösteri sonunda teşekkür açıklaması
yapan Drama Topluluğu üyeleri, etkinliklerini
devam ettireceklerinin de müjdesini verdiler.
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SPOR
“MASA TENİSİ İL
TURNUVASI’NDA
BİRİNCİLİK”

Ercan Karabuga
asa Tenisi İl Temsilciliği’nin 2011
M
yılı faaliyet programında yer alan
Üniversite Gençlik Turnuvası Müsaba-

G

Ercan Karabuga

Gümüşhane Üniversitesi’nin ikincisini
düzenlediği spor
şenliklerinde ödüller
sahibini buldu. Gümüşhane Üniversitesi
bahar şenlikleri “G.Ü.
CUP-2” kapsamında
düzenlenen turnuvalar zevkli ve çekişmeli mücadelelere
sahne oldu.

çük
Küçük bir ilçede, kü
bir lisenin voleybol
n
takımı olarak kurula
kuTorul Gençlerbirliği
ruluşunun 4. yılında
Aroma Erkekler
kVoleybol 1. Ligine yü
p,
selmeyi başardı. Kulü
kailk sezonunda ligde
larak büyük bir başa
rıya imza attı.
Alican Seviyurt
orul Gençlerbirliği, 2006 yılında
Torul Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü adı altında Vali Enver Salihoğlu’nun önderliğinde kuruldu.
Gençleri kahvehane ortamından kurtarıp spora yönlendirmeyi amaçlayan
kulüp, Vali Salihoğlu’nun bin liralık
desteği ile ilk etapta top, eşofman ve
forma gibi kulübün başlıca ihtiyaçlarını karşıladı. Kurulduğu ilk sene Bayburt’ta ki iller arası karşılaşmalarda
genç takımıyla başarılı oldu. Sadece
ilk yılında aynı ligde kalan takım, her
yıl bir üst lige yükselmeyi başardı.
2007 yılında tüm maçlarını 3–0 alarak
3. lige çıktı. 2009 yılında Aroma Erkekler Voleybol 1. Ligine yükseldi ve
ilk yarıyı 13 puanla tamamladı. Bu,
lige katılan takımlardan hiçbirinin şimdiye kadar elde edemediği bir başarı
oldu. 2010-2011 sezonunu 9. olarak tamamladı ve ligde kalmayı başardı.

T
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ümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nün düzenlemiş olduğu
spor turnuvaları 8 Nisan ile 12 Mayıs
tarihleri arasında gerçekleştirildi. Gümüşhane Üniversitesi bahar şenlikleri
kapsamında düzenlenen turnuvaya 38
takım katıldı. Turnuvalar, “Akademik, İdari ve Öğrenciler Arası Masa
Tenisi Turnuvası”, “Akademik ve
İdari Personel Halı Saha Futbol Turnuvası”, “Bölümler Arası Öğrenciler
Halı Saha Futbol Turnuvası” ile “Fakülte ve Yüksekokullar Spor Şenlikleri” olmak üzere 4 farklı programda
gerçekleştirildi.

İLETİŞİM İLK
KUPASINI KAZANDI

Fakülte ve Yüksekokullar arası
spor şenlikleri futbol branşı final
müsabakasını normal süresi 4-4
biten ve penaltı vuruşları sonrası

Mühendislik Fakültesini 4-2 ile
mağlup eden Öğr. Gör. Barış Yıldız yönetimindeki Gümüşhane
Meslek Yüksek Okulu kazandı.
İkinciliği Mühendislik Fakültesi
elde ederken, üçüncü İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi oldu.
Erkekler voleybol turnuvasının
şampiyonu, final maçında Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu 3 – 1 yenen Arş. Gör.
Adem Akpınar yönetimindeki
Mühendislik Fakültesi Erkek Voleybol takımı oldu. İkinciliği Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu Erkek Voleybol takımı, üçüncülüğü ise İletişim Fakültesi Erkek Voleybol takımı elde
etti. Bayanlar voleybol turnuvası
birinciliğini Mühendislik Fakültesini finalde 3 – 1’lik skorla geçen
Öğr. Gör. İbrahim Turan yönetimindeki Sağlık Hizmetleri Meslek

Kazananlara ödüllerini Rektör Prof. Dr. İhsan Günaydın
ve Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Haydar Akyazı verdi.

Yüksekokulu Bayan Voleybol takımı elde etti. İkinci ise Mühendislik Fakültesi Bayan Voleybol
takımı oldu. Dereceye giren takımlar ödüllerini Bahar Şenlikleri
kapsamında düzenlenen programda aldı.
Düzenlenen ödül töreninde başarılı olan takımlara ödüllerini
Rektör Prof. Dr. İhsan Günaydın
ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Haydar Akyazı verdi.

“Torullu Akrepler”
küçük ama etkili!
“TARAFTARIMIZ
HER ŞEYİMİZ”

Takımın elde ettiği bu başarıyı değerlendiren kulüp başkanı Evren Özdemir, buraya gelmelerindeki en büyük
etken olarak ilçenin takımı sahiplenmesi ve taraftarların hiçbir zaman takıma sırt çevirmeyip bir bütün halinde
hareket etmesini gösterdi. Taraftarların
her zaman takımın yanında olduğunu
hatırlatan Özdemir, salon sporlarındaki
seyircinin çok önemli olduğunu ve takımı motive etmesinin yanında rakip takım üzerinde de büyük bir baskı
kurabildiğini söyledi. Türkiye’de ün
yapmış bir taraftar gurubuna sahip olduklarını belirten Özdemir, “Düşünün;
Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın Beşiktaş’ın, Trabzon’un büyük bir taraftar
grubu var, bunların arasına girmek kolay değil ama bizim de kendimizi bu taraftar grupları arasında başarıyla temsil
ettiğimizi düşünüyorum” dedi.

“AKREPLER”
Taraftarların kendilerine “Akrepler” demesinin nedenine de açıklık getiren Evren Özdemir, akrebin
kendisinin küçük ama işlevinin büyük
olduğundan dolayı böyle bir isim bulduklarını söyledi. Özdemir, “İlk önce
ilçemiz takımı sahiplendi, daha sonra
bölgemizdeki iş adamlarımız takıma
önemli katkılarda bulundular. Geçen
sezon ligde kendimizi kabul ettirmeye
çalıştık. İlde yaşamayıp da dışarıda
olan Gümüşhanelilerden bile takımımızı tanımayan bir yığın insan var. Geçen yıl kendimizi onlara da tanıtmış
olduk. Yavaş yavaş tüm Türkiye genelinde tanınıp isim yapmaya çalışıyoruz. Kendisini bu takıma adamış
birçok arkadaşımız var. Bunların sayesinde bu takım buralara geldi” dedi.
Büyük takımlara karşı küçüklerin mücadelesine de değinen Özdemir, “Beşiktaş 3–4 milyar TL harcamasına

rağmen ligden düştü, biz ise bunun
dörtte birini harcayarak lige tutunmayı
başardık. Büyük takımların otoriteleri
güçlüdür, bir takım olanaklara sahiptir.
Fenerbahçe beğenmediği bir oyuncuyu geri gönderebilir ama bizim öyle
bir şansımız yok” dedi.

TAKIMA DESTEK
ÇALIŞMALARI
Kulübün sıkıntılarından kurtulması için bu yıl ‘Mobil Aidat’ sistemini başlattıklarını hatırlatan Başkan
Özdemir “Bir operatör şirketiyle ortak
çalışmamız sonucunda kısa mesaj yoluyla taraftarlarımız 10–15–25–35
TL’lik bağışlarıyla kulübe destek oluyorlar. Bu şekilde kulübe yıllık 270 ile
300 bin TL girdi sağlanıyor. Bu da bizim için küçümsenmeyecek bir miktar.
Takımımıza destek sağlayacak her çalışmaya açığız, yeter ki kulüp olarak sıkıntılarımızı aşalım” dedi.

kaları 13- 14- 15 Nisan 2011 tarihlerinde
düzenlendi.
Gümüşhane
Üniversitesi’nin tenis takımının da yer
aldığı ve birinci olduğu turnuvaya 14
takım katıldı.Masa Tenisi İl Temsilciliğinin düzenlediği Üniversite Gençlik Turnuvası 13 Nisan Çarşamba günü
başladı. Üç gün süren turnuvada birbirinden çekişmeli maçlar oynandı. Gümüşhane Aydın Doğan Spor Tesisi’nde
yapılan turnuvada 14 ekipten 41
sporcu yarıştı. Coşku ve eğlence içinde
geçen müsabakalarda Gümüşhane
Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü,
Sağlık Meslek Lisesi ekipleri rakiplerini
yenerek finale yükseldi. Final oynayan
üç takımdan Sağlık Kültür Spor Şube
Müdürü Bahtiyar Çelik, Araştırma. Görevlisi Murat Günaydın ve Engin Bulut’tan oluşan Gümüşhane Üniversitesi
ekibi rakiplerine fark atarak birinci
oldu.Turnuva sonunda sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü
Vekili Burhanettin Kaya verdi.Turnuvaya Gümüşhane Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Meslek Lisesi
yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,
İl Jandarma Komutanlığı da katıldı.

ULTRASLAN-UNİ
ÜNIVERSITEMIZDE
KURULDU
Halit Taşcan
alatasaray’ın bağımsız üniversiteli
G
taraftar grubu olan ultrAslan-UNİ,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Öğrencisi
olan Ertuğrul Ferman Akgül öncülüğünde üniversitemizde kuruldu. Galatasaray tutkunu gençlerin başlatmış
olduğu akımın ürünü olan bu taraftar
grubu, kısa süre içerisinde Gümüşhane
Üniversitesi dahil Türkiye’nin birçok
üniversitesine yayıldı. Bugün yaptıkları
devasa boyutlardaki kareografiler ve
büyük başarılarla adından söz ettiren
ultraAslan-UNİ bu yıl içerisinde bir çok
rekora imza attı. Gümüşhane ultrAslan-UNİ’nin Galatasaray Tribününde
yerini aldığını belirten Ertuğrul Ferman
Akgül sözlerine şöyle devam etti “ Gümüşhane ultrAslan-UNI’nin adını diğer
üniversitelerde duyurmak istiyoruz.
Yaptığımız çalışmalar,organizasyonlarımızla Karadeniz Bölgesi’nin en iyi taraftar grubu olma hedefindeyiz.”
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“Madencilerin sıcacık
kalpleri kayaları
eritiyor”
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Haber: Deniz Arı- Alican Seviyurt

ir babanın veyahut bir oğulun
alnının teriyle çalışıp evine ekmek götürmesi, çocuğunun
minicik ellerine birkaç harçlık
sıkıştırması, onu gülümsetmesi, mutlu etmesi nefes almak kadar kutsal olsa gerek. Hele ki bu ekmek büyük
mücadeleler ve zorluklar sonucunda elde
ediliyorsa… Tıpkı hayatlarını kaybetme pahasına da olsa kendilerini karanlığın kollarına teslim eden o özel insanlar,
maden işçileri gibi.
SON zamanlarda madenler ya da maden işçileri denince, tonlarca toprağın altında çaresiz kalan ve en sonunda hayatta kalma
mücadelesini yenilgiyle sonuçlandıran maden
kurbanları akla gelmektedir. Maden işçilerinin
mücadelesi zorludur, biraz ürkekçe ama bir o kadar da cesurca; madenlerin tozu bir kere yutuldu
mu bırakmak zordur artık. Tıpkı Koza Altın
A.Ş Mastra Altın Madeni’nde çalışan
Yeraltı Operatörlerinden Yalçın
Yoldaş’ta olduğu gibi. Altın madencisidir Yalçın Yoldaş. Altın
madenciliğine Ovacık’ta başlayan Yoldaş, 35 yıllık ömrünün 10 yılını madenciliğe
adamıştır. 2008 yılından
beri Koza Altın A.Ş
Mastra Altın Madeni’nde madencilik işine
devam etmektedir.
“MADENCİLİK
VELİ NİMETİM!”
Madenciliğe nasıl
başladığını Yalçın Yoldaş, “Memleketime maden
açılmıştı. Madendeki şartlar
daha iyi olunca madende çalışmayı uygun gördüm. Maden
benim için veli nimet oldu.
Önceden çiftçilik yapıyor,
komşulara zeytin çapasına
günlük yevmiye için gidiyorduk. O zamanlar hayatım
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biraz düzensizdi ama madiven takmadan çekiç vurmuştu
denle beraber hayatım
bunun üzerine yanlış prosedür
daha iyi bir düzene girdi’’
uyguladığından çekiç vuran arşeklinde anlatıyor. Yoldaş
kadaşımı işten attılar. Demek isiçin, madencilik zor, ancak
tediğim, en ufak bir şeyden
zevkli bir meslektir: “Maeldivensiz çekiçle ele vurmakdencilik, çok zevkli bir mestan işçi işten atılabiliyor. Şirkelek; herkesin korktuğu, ama
timiz bu kadar çok iş
içine girip de çalışmaya başgüvenliğini ön planda tutuyor
ladığında herkese heyecanlı
ve önemsiyor.” İşe yeni başlagelen bir meslektir. Çünkü
yıp operatör eğitimi alanların
bir makineden inip diğer maişe alışana kadar işi takip ettikineye biniyorsun. Böyle olğini belirten Yoldaş, “Zaten
duğu zaman çok zevkli ve
ilk girişte bir operatörümüzü
“Madencinin tüneldeyheyecanlı oluyor.” Mesleği
biz 3 ay yalnız çalıştırmıyoken yapması gereken
vazgeçilmezidir Yoldaş’ın:
ruz. Sadece işi takip ettiriyoşey işi bitirip dışarı çık“Mesela iki- üç gün işten izin
ruz. İşe başladıktan sonra da
mak olmalıdır” diyen
alırsın, ancak o iki-üç günü
operatör yalnız çalışamaz
Yoldaş, “Çalışırken hiçevde geçiremezsin. Bir an evyanında iki tane usta operabir şey hissetmem. 8
vel işimde çalışayım, arkadaştörle beraber işi öğrenip tecsaat yapacağım işi düzlarımla ortamım olsun dersin.
rübe kazanana kadar yani
gün yapar sonra da dıÇünkü oradaki arkadaşlıklar
usta operatör olana kadar
şarı çıkarım.
gerçektir. Kendine güvendiğin
ona en az 6 ay ya da 1 yıl
gibi onlara da güvenirsin. Mamakine verilmez. Sadece iş
dencilik bu şekilde vefa dolu bir
takip ettirilir ki, yeraltındakiler için hem iş güvenmeslektir.” Yalçın Yoldaş, altın madenciliğinde liği sağlansın hem can güvenliği sağlansın” diyekaza olma riskinin diğer madenlerdekinden çok rek can güvenliğine verdikleri önemi anlattı.
daha az olduğunu söylüyor: “Kömür madenlerinde
“YERALTINDA SAYGI SEVGİ VAR!”
duyuyoruz bir sürü kaza ve çöküntüler oluyor. BiMadencilik zor zanaattır tüm madencilerde olzim madenimizde şimdiye kadar hiçbir aksilik ya
duğu
gibi Yoldaş için de. “Madencinin tüneldeyda kaza olmadı. Şirket olarak bunu sıfırda tutmayı
düşünüyoruz. Altın madeninin farkı iş güvenliği ve ken yapması gereken şey işi bitirip dışarı çıkmak
işçi sağlığının en üst düzeyde olmasıdır. Altın ma- olmalıdır” diyen Yoldaş, “Çalışırken hiçbir şey hisdenlerinde, kömür madenlerinde olduğu gibi gaz setmem. 8 saat yapacağım işi düzgün yapar sonra
sıkışması, çöküntüler olmaz. Bizim en zor işimiz da dışarı çıkarım. Madencilikte şöyle bir durum
tünel betonunu atma işidir. Bunu güzel attığımız vardır aile sorunlarını, dışarıda yaşamış olduğun
hayatı tünele girerken sileceksin. Hiçbir şey kazaman hiçbir sorun çıkmaz.”
fanda olmayacak girdiğinde” ifadelerini kullanarak işteki hassas durumu dile getirdi. Yoldaş
“İŞ DEĞİL İŞ GÜVENLİĞİ
işçilerin morali bozuk olduğunda veya ailevi probÖNEMLİDİR!”
“Yer altı tabii ki tehlike arz ediyor, ama çalışma lemleri olduğunda şirketlerinin onlara gereken hasolarak bir operatör kendini bildiği zaman, usta ope- sasiyeti gösterip izin verdiğini söylüyor:
ratör olduğu zaman hiçbir tehlikesi olmaz, bütün “Şirketimizde işçi sağlığı ve iş güvenliği ön planda
kazalar önlenir. Bizim için iş ikinci planda gelir, olduğu için şöyle bir uygulamada vardır. Bir opebirinci planda iş güvenliği vardır. Şirketimizde ratör hastaysa ya da morali bozuksa kesinlikle yerbunu en iyi şekilde uyguluyor” şeklinde iş güven- altına giremiyor.” Madenci Yoldaş’a göre
liğine verdikleri önemi anlatan Yoldaş, olabilecek madenciliğin tüm zorluklarına rağmen mutlu olriskler karşısında aldıkları önlemleri şu şekilde dile dukları taraflarda bulunmaktadır. Yoldaş, yeraltıngetiriyor: “Bizim operatör arkadaşlarımızın, yer- daki samimiyetle ilgili duygularını “Madencilik
altında en ufak bir hata gördükleri zaman işi dur- dışarıdan algılandığı kadar sıkıcı bir meslek değil
durma yetkileri vardır. Yani vardiya amirlerine aksine şaka dolu ve oldukça zevkli bir meslektir.
danışmadan bile işi durdurabilir ve sonrasında var- Arkadaşlarımızla kendi aramızda birbirimize şadiya amirine bilgi verebilir. Amirliğe burası tehli- kalar yapar, takılırız. Yeraltında herkesin birbirine
keli ben burada çalışmıyorum veya arkadaşlarımı saygısı sevgisi vardır. Herkes büyüğüne, ‘ağabey’
burada çalıştırmıyorum diyebilir. Mesela bir kere- der. Yeraltı çalışanları birbirleriyle bir aile gibidir”
sinde bir arkadaşım diğer bir arkadaşımın eline el- şeklinde dile getiriyor.
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Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetesi
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ADINI ŞEHRE VERDİ AMA
ŞEHİR AYNI VEFAYI ONA
GÖSTERMEDİ

Gümüş şehrinde
ün adı yok!

S

on yıllarda hak ettiği değeri yakalamaya
çalışan gümüş, Türkiye’de bazı şehirlerle
özdeşleşmiş. Hatta bu şehirlerden biri
olan Gümüşhane’ye adını da vermiş.Ancak adını verdiği şehir gümüşe aynı vefayla yaklaşmamıştır. Adı Gümüşhane,
yani ‘gümüşün evi’ ama buna rağmen bir
gümüş çarşısı ve kendine özgü bir gümüş motifi yoktur bu şehrin.

Sevda Yenici

Osmanlı-Rus savaşından sonra maden ocaklarının kapatılmasıyla sona eren gümüş işlemeciliği günümüzde Türkiye’nin Mardin,
Ankara, Gümüşhane, Trabzon gibi bazı illerinde yeniden canlandı. Tarihten izler taşıyan,
büyük bir sabır, el emeği ve göz nuruyla işlenen gümüş işlemeciliği, Gümüşhane Halk
Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kurslarla
Gümüşhaneli bayanların elinde değişik motiflerle yeniden hayat bulmaya çalışıyor. Tarzı
ve üslubu geçmişe dayanan gümüş tarihin aynası olmaya devam ediyor, zarafeti ve şıklığıyla gelenekseli yansıtıyor. Atölyede,
hasırdan kolye, bilezik, yüzük ve küpe işlediklerini ifade eden Halk Eğitim Müdürlüğü’nün kursiyerlerden Saime Demir, gümüşü
şöyle anlatıyor: “Gümüşün her kesime hitap
ettiğini, ancak günümüzde hak ettiği değeri
görmediğini düşünüyorum. Bence hem gü-
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müşü yaşatmak adına hem de gümüş işlemeciliğini öğrenmek için bu kurslar birçok ilde
açılmalıdır.” Demir, kadınların gümüşü daha
çoğunlukla şık ve zarif olduğu için tercih ettiklerini söylüyor. .
“GÜMÜŞHANE’DE
GÜMÜŞ ÇARŞISI YOK!”
Gümüş işiyle uğraşan Rana Çubukçu:
“Gümüşün sırrı içinde saklıdır’’diyor ve atölyeye nasıl başladığını şöyle anlatıyor: “Bu işte
çalışmaya kendi isteğimle başladım. İlk başladığımda çok zorlanmıştım. Atölyede genellikle telkari yapıyorduk. Diğer modellere göre
daha zor ve zahmetli bir model. Yaptığımız
çalışmalarda modeli işleyemediğimizde onları geri dönüşümlü çöp kutularına atardık.
Onları çöp kutusuna atmak beni bayağı
üzerdi. Daha sonra işin inceliklerini öğrendim
gerçekten gümüş işlemeciliği çok zevkli bir
meslek. Gümüşü yaşatmak için bir dükkân
açmaya karar verdim. Dükkânda gümüş tamiri ve atölyede de kalıp basıyoruz. Dükkândaki gümüşler fazla satılmıyor ve çeşit çok az,
maliyeti karşılamıyor. Bu yüzden, Gümüş
başka yerlere ihraç ediliyor.” Çubukçu, “Gümüşhane’de gümüş rezervi olmasına rağmen
fazla rağbet görmediği için gümüş çıkarılmıyor. Gümüşü yaşatmaya başlayalı daha 10-15
sene oldu. Bunun için Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışmalar yapılıyor. Ancak
yeterli değil’’şeklinde konuştu. Gümüşün en
önemli özelliğinin kararması olduğunu ifade
eden Çubukçu, bunun için aldıkları önlemleri
şu şekilde dile getirdi: “Havaya ve tene temas
ettiğinde kararır. Gümüşü parlatmak için gümüş suyuna koyuyoruz. Ve böylece önceki
parlaklığına kavuşmuş oluyor.” Çubukçu,
bin bir emekle işlenen modellerde akik taşı
ve benzeri taşlar kullanıldığını ifade ediyor.
“Takı bayanlar için vazgeçilmez bir unsurdur” diyen Çubukçu, atölyede çalışmaya
başladıktan sonra bu değeri daha iyi kavradığını ve takının onun içinde vazgeçilemez
bir aksesuar olmaya başladığını söylüyor.
Gümüş işçiliğinde çalışan bayanların emeğinin erkeklere göre daha fazla olduğunu
kaydeden Çubukçu, “Erkekler daha çok
baba mesleğini devam ettirmek için bu işi
yapıyor” dedi. Çubukçu, Gümüşhane’nin

TARİHTE
GÜMÜŞÇÜLÜK
smanlı döneminde kurulan maden
Ocakları 1829 Osmanlı-Rus savaşından sonra kapatılmış ve o tarihten
itibaren gümüş işlemeciliği son bulmuştur. Gümüş ilk olarak Romalılar
tarafından kullanılmıştır. O dönemde
Romalılar kabartmalı eşyaları gümüşten yapmışladır. Roma İmparatorluğu
yıkıldıktan sonra gümüş Bizanslılar tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
Ortaçağda yapılan gümüş genellikle
kralların ve soyluların savaş harcamalarını karşılamak amacıyla eritildi ve
daha sonra gümüş para basımında
kullanıldı. Bu çağda, yapılan gümüş
eşyaların çoğu kilise için yapılırdı. İlmik ilmik atılan her düğümünde zamanı işleyen gümüş, böylece tarihin
duvarlarını örmeye başladı. 13’üncü
yüzyıla gelindiğinde artık gümüş, Avrupa’nın bazı kesimlerinde eşya olarak
kullanılmaya başlandı. Böylece gümüş
hayatımızın birçok alanına girdi. İlerleyen zamanlarda gümüş artık soframıza kadar gelmiş ve insanlarla
özdeşleşmeye başlamıştır. O dönemlerde, zenginlerin şölen sofralarının
gösterişli bir görüntüsü vardı: Görkemli salonlarda, büyük sofralarda gümüş çatal bıçak takımları bulunurdu.
Hala bu amaçla kullanılmaya
devam etmektedir. Gümüşü vazgeçilmez kılan
ise bin bir emekle işlenen şaheser motiflerdir. O döneme
ait Osmanlı döneminden kalan hamam nalınları
üzerindeki gümüş,
bunun en güzel
örneğidir.

O

gümüşe gereken değeri yeterince vermediğini düşünüyor.
“Geçen
yıllarda
Gümüşhane’ye gelen bir turist dükkâna
geldi elinde gümüş işçiliği yazan bir harita
vardı. Turist, ‘Burada gümüş çarşısı nerede?’
diye sordu. Ne kadar üzüldüm anlatamam.
Buna benzer birçok vakalar yaşıyorum ve her
yaşadığımda içimde bir burukluk oluyor” diyen Çubukçu, Gümüşhane’deki gümüşün
Türkiye’nin diğer bölgelerinde de tanıtılması

gerektiğini, böylece gümüşün yaşatılabileceğini söylüyor.
“GÜMÜŞHANE’YE ÖZGÜ
BİR MODEL YOK’’
Türkiye’deki gümüşçülüğün durumunu
ve geleceğini anlatan gümüş satışı ve tamiri
yapan İsmail Durmuş, geçmişte gümüşün değeri varken günümüzde artık gümüşün çokta
değerinin olmadığını söylüyor. Durmuş, gümüşün neden önemsenmediğini şöyle anlatıyor: “Gümüş geçmişte oldukça değerliydi. O
dönemde darphanede gümüş basılıyordu.
Şimdilerde ise gümüşü çıkarıp işleyecek tesisimiz yok. Çıkarılıyor, fakat yeterli değil. Yakın zamanda maden ocağı açıldı. Gümüşün
değerinin artmaya başlaması hem maliyetini
hem de maden çıkarımını attırdı. Ham çıkarılan gümüş ülke içine ihraç ediliyor. Burada
çıkarılan ham gümüş daha sonra işlenmek
üzere anlaşılan firmaya, İstanbul’a gönderiliyor. Oradan işlenip gelen gümüşü satışa sunuyoruz. Gümüşhane’de yeteri kadar gümüş
satan dükkân yok. Gümüş işçiliği Gümüşhane
merkez ve ilçesi Köse’de yapılıyordu. Şuan
Köse’de gümüş işçiliği ise devam etmiyor.
Şuan sadece halk eğitimin açtığı kurslar faaliyette.” Sınırlı sayıda olmasında halkın gümüşe ilgi göstermemesinin de etkili
olduğunu vurgulayan Durmuş, getirdikleri ürünlerin bile Gümüşhane’de satılmadığını ifade
ediyor. “Gümüşhane’nin özgün
modeli yok” şeklinde sitemini
dile getiren İsmail Durmuş,
“Gümüş işlemeciliğinde Telkari denildiğinde Ankara, Hasır denildiğinde Trabzon akla
gelir. Fakat Gümüşhane’de böyle
bir şey yok. Buradaki atölyelerde
işlenen gümüş genellikle taklit edilerek yapılıyor. Takılarda yeni tasarım olmadığı için modeller genellikle dışarıdan
esinlenilerek yapılıyor. Gerçekten içler acısı
bir durum. Gümüş şuan hak ettiği değeri görmüyor” şeklinde konuşuyor. Ancak Durmuş,
gümüşün geleceği konusunda çok da karamsar değil. Durmuş, “Gümüşün 10-15 yıl içerisinde
altın
değerine
ulaşacağını
düşünüyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

