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Rektör Günaydın’dan
İİBF ve İletişim’e ziyaret
►►Gümüşhane Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İhsan Günay-
dın, İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi (İİBF) ile İletişim Fakültesi
akademisyenleri bir araya geldi.
İlk olarak İİBF’ye bir ziyaret ger-
çekleştiren Rektör Günaydın, İİBF
Dekanı Prof. Dr. Haydar Akyazı
ve akademisyenlerle fakültenin
çay salonunda sıcak bir atmos-
ferde biraraya geldi. İİBF’ye ger-
çekleştirdiği ziyaretten sonra
Rektör Günaydın’ın ikinci adresi
İletişim Fakültesi oldu. Rektör Gü-
naydın, Dekan Prof. Dr. Celalettin
Vatandaş’ın ev sahipliğinde İleti-
şim Fakültesi akademisyenleriyle
çay salonunda sohbet
gerçekleştirdi.

Akyazı: “Yeni binamızın
heyecanını yaşıyoruz”

►SAYFA 10’DA

Cumhurbaşkanı Gül’ün Gümüşhane
programındaki son durağı 2008 yılında
kurulan Gümüşhane Üniversitesi oldu.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Tesislerinde
onuruna verilen yemeğe katılan Cumhurbaş-
kanı Abdullah Gül, son olarak Gümüşhane
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günay-
dın’ı makamında ziyaret etti. Gümüşhane
Üniversitesi’nde onuruna verilen yemekte bir
konuşma yapan Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, Gümüşhane’de ve Gümüşhane Üniver-
sitesi’nde bulunmaktan memnuniyet duydu-
ğunu söyledi. Gümüşhane Üniversitesi’nin
şehre olan katkısına değinen Cumhurbaşkanı
Gül, Gümüşhane Üniversitesi’nin şehrin gi-
rişinde görkemli bir şekilde yükselmesinin
kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini dile ge-
tirdi. Cumhurbaşkanı Gül, “Bu üniversite
başlı başına çok büyük bir gelişmedir, gayet
etkileyici bir yapıya sahiptir. Türkiye’nin her
tarafından öğrenciler burada güzel bir eğitim
alıyorlar” ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI GÜL’DEN REKTÖR
GÜNAYDIN’A ZİYARET
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Gümüşhane

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İh-
san Günaydın’ı makamında ziyaret
ederek Gümüşhane Üniversite-
si’nin hızlı gelişimi hakkında Rek-
tör Günaydın’dan brifing aldı.
Cumhurbaşkanı Gül, “Gümüşhane
Üniversitesi’nde önemli mesafeler
alınmış. Gümüşhane Üniversitesi-
etkileyici bir yapıya sahiptir. Tür-
kiye’nin her yerinden öğrenciler
burada güzel eğitim alıyorlar. Fi-
ziki şartlar ile birlikte eğitim kali-
tesinin de sürekli yükseltilmesi
gerekir. Üniversitelerimiz her
alanda değil, belirli alanlarda ön
plana çıkmalıdırlar. Ayrıca işadam-
larımızın bina gibi fiziki yapılara
sağladıkları katkıların yanında aka-
demisyenlerimizi de desteklemek
için kaynak sağlamaları gerekiyor”
dedi. Brifingi görsel bir sunum eş-
liğinde gerçekleştiren Rektör Gü-
naydın ise “Gelişen ve Geliştiren Üniversite”
ilkesi ile yola çıkan ve 5 yıllık geçmişinde bu
ilkeden ayrılmayan Gümüşhane Üniversite-

si’ne Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafın-
dan yapılan ziyaretin tüm üniversite persone-
lini ziyadesiyle onurlandırdığını söyledi.

►►SAYFA 2’DE

►►Gümüşhane Üniversitesi
Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Haydar Akyazı 2013-
2014 eğitim ve öğretim döne-
minde hizmete açılan İletişim
Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi (İİBF) binalarını
değerlendirdi. DekanAkyazı, “Şu
an düzenimizi kurduk binamız ve
sınıflarımız son teknoloji ile do-
natıldı. Ufak tefek eksiklerimizi
hızla tamamlıyoruz. Bu konuda
öğrencilerimizin anlayışına sığı-
nıyoruz” dedi.

“GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
ETKİLEYİCİ BİR YAPIYA SAHİP”

►►SAYFA 6-7’DE

GÜ, Avrupa Komisyonu tarafından Diploma Eki
Etiketi (DS Label) onayı aldı. Rektör Prof. Dr.
İhsan Günaydın, yaptığı açıklamada, 2013 yı-
lında Avrupa Komisyonu’na yaptıkları başvuru-
nun değerlendirilmesi sonucunda, Diploma Eki
Etiketi’ni almaya hak kazandıklarını bildirdi.

GÜ Diploma Eki Etiketi
almaya hak kazandı

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Sel-
man Eroğlu Gümüşhane’deki spor anlayışı ile ilgili
yaptığı değerlendirmede Gümüşhane’de spor an-
layışının genellikle futbol üzerine kurulu olduğunu
söyledi.Eroğlu,Gümüşhanelilerinsonyıllarda futbol
dışındaki alanlara da ilgi gösterdiğini belirtti.

Gümüşhane’de spor anla-
yışı futbol üzerine kurulu

Bu yıl 25’ncisi düzenlenen Aydın Doğan Vakfı
Genç İletişimciler Yarışması finaline kalan Gü-
müşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi (GİF)
Öğrencisi Ahmet Öksüz, İstanbul’da düzenle-
nen törenle ödülünü aldı. Öksüz,
“29saat.com” adlı projesi ile üçüncü oldu.

GÜ Genç İletişimciler
Yarışmasında ödül aldı

►►SAYFA 10’DA►►SAYFA 11’DE►►SAYFA 2’DE

GGİİFF’’ee  yyeennii  uuyygguullaammaa  bbiirriimmlleerrii  TTüürrkk  ggeennççlliiğğiinnddee  ‘‘kkiimmlliikk  kkrriizzii””  vvaarr!!

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi

►►SAYFA 2’DE

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi (GİF) eğitim kalitesi ve son

teknolojiyle donattığı uygulama birimle-
riyle kısa geçmişine rağmen Türki-
ye’deki birçok iletişim fakültesiyle yarışır
hale geldi. Gümüşhane Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi  aktif olarak faaliyet gös-
teren Medya Merkezi ve Gifhaber’in yanı
sıra öğrencilerin uygulama yapabilecek-
leri yeni uygulama birimleri olan Kam-
pus FM, Gifajans ve Sinema Atölyesi’ni
faaliyete geçirdi. Bunların yanı sıra fa-
külte bünyesinde televizyon programı
yapmak amacıyla da önemli adımlar
atıldı. ►►SAYFA 9’DA

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş moderatör-

lüğünde  ‘Türkiye’de Gençlik’ konulu bir araştırma
yapıldı. Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar
Merkezi (SEKAM)  tarafından finanse edilen araş-
tırmanın bulguları ulusal medyanın dikkatini çekti.
Dekan Vatandaş, ulusal medyadan CNN Türk, Ka-
nal 24, ATV, Star ve TRT’de canlı yayınlara konuk
olurken, araştırmanın bulguları Milliyet, Radikal,
Haber Türk, Zaman, Vatan, Cumhuriyet ve Yeni
Şafak’ın sayfalarında genişçe yer buldu. Araştır-
manın sonucuna göre, Türkiye’deki gençler kimlik
krizi yaşıyor. Dekan Vatandaş, konuyla ilgili olarak
Gifhaber’e konuştu. ►►SAYFA 8’DE

BBiirr  ddiizzii  tteemmaassttaa  bbuulluunnmmaakk  üüzzeerree  eeşşii  HHaayyrruunnnniissaa  GGüüll  iillee  bbiirrlliikkttee  GGüümmüüşşhhaannee’’yyee  ggeelleenn  CCuummhhuurrbbaaşşkkaannıı
AAbbdduullllaahh  GGüüll’’üünn  zziiyyaarreettiinniinn  iillkk  dduurraağğıı  GGüümmüüşşhhaannee  VVaalliilliiğğii  oolldduu..  GGüümmüüşşhhaannee  VVaalliissii  YYuussuuff  MMaayyddaa  iillee  bbiirr
aarraayyaa  ggeelleenn  CCuummhhuurrbbaaşşkkaannıı  GGüüll,,  aarrddıınnddaann  ZZaaffeerr  MMeeyyddaannıı’’nnddaa  GGüümmüüşşhhaannee  hhaallkkıınnaa  sseesslleennddii..  HHaallkkıınn  yyoo--
ğğuunn  iillggiissiiyyllee  kkaarrşşııllaaşşaann  GGüüll,,  ddaahhaa  ssoonnrraa  GGüümmüüşşhhaannee  BBeelleeddiiyyeessii’’nnee  bbiirr  zziiyyaarreett  ggeerrççeekklleeşşttiirrddii..  

Gümüşhane gezi programı kapsamında Gümüşhane Üniversitesi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Gül:

GGüümmüüşşhhaannee  ÜÜnniivveerrssiitteessii

EEnnggeelllliilleerr  GGüünnüünnüü  

uunnuuttmmaaddıı



İlk olarak İİBF’ye bir ziyaret gerçek-
leştiren Rektör Günaydın, İİBF De-
kanı Prof. Dr. Haydar Akyazı ve

akademisyenlerle fakültenin çay salo-
nunda sıcak bir atmosferde bir araya
geldi. Fakültenin fiziki ve akademik ya-
pılanma çalışmaları ve önümüzdeki sü-
reçte yapılması planlanan faaliyetler
hakkında İİBF Dekanı Prof. Dr. Haydar
Akyazı'dan bilgiler alan Günaydın, fa-
kültenin bugüne kadar yapmış olduğu
başarılı çalışmalardan duyduğu memnu-
niyeti ifade ederek bundan sonraki ça-
lışmalar için de aynı başarıların devam
etmesi dileklerinde bulundu.
Bu tarz ziyaretleri daha sık gerçekleştir-
mek istediklerini belirten Rektör Gü-
naydın, ziyarette akademisyenlik
mesleğinin getirdiği sorumlulukları ve
toplum için ne anlama geldiği üzerinde
durdu. Dekan Akyazı ise ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti ifade ederek Rektör
Günaydın'a verdiği desteklerden dolayı
tüm fakülte çalışanları adına teşekkür
etti.
REKTÖR GÜNAYDIN’ÜN İKİNCİ
DURAĞI İLETİŞİM FAKÜLTESİ’YDİ
İİBF’ye gerçekleştirdiği ziyaretten sonra
Rektör Günaydın’ın ikinci adresi İleti-
şim Fakültesiydi. Dekan Prof. Dr. Cela-
lettin Vatandaş’ın ev sahipliğinde

İletişim Fakültesi çay salonunda gerçek-
leştirilen görüşmede Rektör Günaydın,
akademisyenlik mesleğinin sorumluluk-
ları ve iletişim akademisyenlerinin üni-
versite ve toplum için önemini dile
getirdi.
İletişim Fakültesi'nin çalışmalarından
memnuniyet duyduğunu ifade eden Gü-
naydın, İletişim Fakültesi'nin üniversi-
tenin vitrin konumunda olduğunu
vurguladı. Fakültenin çalışmaları hak-
kında bilgi veren İletişim Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ise,

uygulama gazetesinin yanı sıra fakülte
bünyesinde radyo kurularak yayına baş-
lanacağını, internet üzerinden televiz-
yon yayıncılığına geçilmesi için altyapı
çalışmaları hazırlığının devam ettiğini,
reklam ajansının aktif hale getirildiğini,
kısa film ve belgesel atölyelerinin en
kısa zamanda kurulacağını söyledi. Zi-
yaret, Rektör Günaydın’ın fakülte sınıf-
larını, medya merkezini, radyo yayın
odasını, reklam ajansını ve hazırlığı de-
vam eden televizyon stüdyosunu gez-
mesi ile son buldu.
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RektörGünaydın İİBF ve
İletişimFakültelerini
ziyaret etti

Gümüşhane Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Muhsin Kalkışım panele baş-

kanlık ederken Gümüşhane Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ce-
lalettin Vatandaş, Edebiyat Fakültesi Ta-
rih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Kemal Saylan ve Karadeniz Teknik
Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Uğur Üçüncü panele ko-
nuşmacı olarak katıldı.Dekan Vatandaş
panelde Osmanlının Batılılaşma hare-
ketlerinin 1700’lü yıllarda başladığını
belirterek Batılılaşma hareketinin Tanzi-
mat Döneminde en üst seviyeye ulaştı-
ğını ifade etti. Batılılaşma hareketini
çıkaranların kendi düşünceleriyle halkın
düşüncelerinin aynı olmadığı halktan ge-
len istekler sonucunda anladıklarını be-
lirten Vatandaş, Jöntürklerin halka yakın
olanları muhalefet olarak algıladıklarını,
birinci ve ikinci meclise muhalefet eden-
lerin aslında muhalefet etmediklerini
halkın yanında oldukları için İstiklal
Mahkemeleri tarafından yargılanıp ceza

aldıklarını ifade
etti. İlk Meclisin
çok sesli ve renkli
olduğunu belirten
Vatandaş, ilk mec-
lis üyelerinin ortak
paydasının ülkeyi
işgalden kurtarmak
olduğunu dile getirdi. İkinci meclisin
Ankara tarafından belirlenen üyelerden
oluştuğunun altını çizen Vatandaş, bu
durumun tek istisnasının Zeki Bey oldu-
ğunu ifade etti.
SAYLAN MUHALİF BİR
KİŞİLİĞE SAHİPTİ
Erzurum Kongresinin gerçekleşmesinde
Zeki Beyin büyük katkıları olduğunu
vurgulayan Saylan, Zeki Bey’in Erzu-
rum Kongresine Gümüşhane ve Torul
delegesi olarak katıldığını belirtti. Zeki
Beyin ilk muhalefetinin Erzurum Kon-
gresinde olduğunu söyleyen Saylan,
“Askerlik görevinden istifa edip delege
olarak kongreye gelen Atatürk’ün askeri
üniforma giymesi üstüne Zeki Bey, sivil

bir kişinin bu halde sivil delegelere karşı
burada bulunması söz konusu olmaya-
cağını söylemiştir. Araya Kazım Kara-
bekir’in girmesiyle muhalefetine devam
etmemiştir” dedi. Saylan Ziya Beyin ki-
şiliğinin ise azimli, kararlı, eleştirel bakışa
sahip muhalif bir yapıya sahip olduğunu
ifade etti. Doç. Dr. Uğur Üçüncü ise, Zeki
Bey’in muhalefetine Terakki Perver Par-
tisiyle devam ettiğini dile getirdi. Zeki
Beyin hilafet geleneğinden Ankara’nın
başkent olmasına, şapka kanunundan
Osmanlı Devlet armalarının kurumlar-
dan kaldırılmasına kadar birçok konuda
muhalefette bulunduğunu belirten
Üçüncü, Zeki Bey’in Terakki Perver
Partisinin kapatılmasından sonra siya-
sete bir daha dönmediğini ifade etti.

Kadirbeyzade Zeki Bey
paneli düzenlendi

GÜ’de Engelliler Günü
paneli yapıldı

Gümüşhane Üniversitesi Diploma
Eki EtiketiAlmayaHakKazandı

EngellilerGünündeGümüşhaneÜniversitesi’ndebir
dizi etkinlik düzenledi.DüzenlenenetkinliklereGü-

müşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günay-
dın, Gümüşhane Valisi Yusuf Mayda ve Gümüşhane
BelediyeBaşkanıMustafaCanlı katıldı. EngellilerGünü
etkinlikleri Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksek
Okulu Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşen panelle
başladı. Panele Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş başkanlık
etti. PaneldekonuşmayapanRektörGünaydın,Dünya
Engelliler Gününü kutlayarak engelsiz bir dünya te-
mennisinde bulundu. Rektör Günaydın, “Hepimiz en-
gelli olma potansiyeline sahibiz. Bir gün engelli
durumuna düşmemiz mümkün olabilir. O zaman po-
tansiyel engelliler olarak bizler empati yapmalı ve on-
ların hayatlarını kolaylaştırmak için yoğun gayret sarf
etmeliyiz. Bu da temel insanlık görevidir” dedi. Vali
Mayda dünya engelliler gününü kutlayarak. Engelliler
ile ilgili toplumsal farkındalığın arttırılması gerektiğini bil-
dirdi. Engellilerin sorunlarına karşı alınan tedbirlerin dü-
zeyinin vebaşarısının ölçülmesi gerektiğini bildirenVali
Mayda engelli haklarının insan hakları konusuyla ilgili
olduğunu belirtti. Engellilerin ihtiyaçların ve sorunları-
nın karşılanmasında insan haklarının eşit olarak sağ-
lanması gerektiğini ifade eden Vali Mayda engelli
kişilerin temel insan haklarından sınırlandırılmaya tabi
olmadan faydalanması gerektiğini sözlerineekledi. Pa-
nelde engelli sağlığı hakkında konuşma yapan Yrd.
Doç. Dr. Turgut Şahinöz hiçbir anne babanın engelli
çocuğa sahip olmak istemediğini oysaki engele sebe-
biyet veren kalıtsal nedenlerin dışında ki tüm nedenle-
rin engellenebileceğini ifadeetti. ŞahinözDünyada700
milyon özürlü 210 milyon engelli Türkiye’de 7 milyon
özürlü, 2,1milyon engelli olduğunu belirtirkenGümüş-
hane’de ise13bin özürlü 4bin engelli olduğunubelirtti.
Panelin sonunda tiyatro vemüzik dinletisi ardından da
film gösterimiyle engelliler günü etkinlikleri son buldu.

Gümüşhane Üniversitesi (GÜ), Avrupa Komis-
yonu tarafından Diploma Eki Etiketi (DS Label)

onayı aldı. Rektör Prof. Dr. İhsan Günaydın yaptığı
yazılı açıklamada, 2013 yılında Avrupa Komisyo-
nu’na yaptıkları başvurunun değerlendirilmesi so-
nucunda, Diploma Eki’ni (Diploma Supplement)
sağlamaya yeterliliği olan üniversitelere verilen, Dip-
loma Eki Etiketi’ni almaya hak kazandıklarını bildirdi
Uzun bir süredir üniversite bünyesinde Avrupa Bir-
liği, Avrupa EğitimAlanı çalışmaları yürütüldüğünün
altını çizen Günaydın, bu çalışmalar sonucunda
2013 yılı içerisinde, Diploma Eki Etiketi almak üzere
önce Ulusal Ajansa daha sonra Avrupa Komisyo-
nuna başvuruda bulunduklarını hatırlattı. Prof. Dr.
Günaydın, komisyon tarafından yapılan değerlen-
dirmeler sonucunda, bu yılAvrupa genelinde 90 üni-
versitenin Diploma Etiketinin onaylandığını
belirterek şunları kaydetti: “Diploma Etiketi onayla-
nan 90 üniversiteden 29’u Türk üniversitesi olmuş-
tur. Gümüşhane Üniversitesi, Trakya, Erciyes,
Hacettepe ve Ondokuzmayıs üniversiteleriyle bir-
likte bu belgeyi alan üniversiteler arasına girmiştir.
Bu mezuniyet yılı itibariyle mezunlarımız üniversite-
mizdenmezun olurken diplomalarıyla birlikteAvrupa
Komisyonu onaylı GümüşhaneÜniversitesi Diploma
Eki Etiketi belgesini alacaklardır. Böylecemezunları-
mız diplomaları ve bu belge ile birlikteAB EğitimAla-
nında olan 47 ülkede doğrudan iş başvurusu
yapabileceklerdir.” Bu durumun üniversitenin değişik
kulvarlarda gösterdiği başarılarına, Kalite ve Akredi-
tasyon alanında yeni bir başarı eklediğini vurgulayan
Günaydın, “Bu süreçteki yoğun çabaları için; Bo-
logna Koordinatörlüğü ve Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığı başta olmak üzere, Diploma Eki Çalışma
Grubuna, Bologna Projesi Ekibine, Dış İlişkiler Ko-
ordinatörlüğü’ne ve Bologna Süreci uyum çalışma-
larına destek sağlayan değerli öğretim elemanları
ve idari personelimize teşekkür ederim” dedi.

Haber: Mert Zımba

Haber: Mert Zımba
GGüümmüüşşhhaannee  ÜÜnniivveerrssiitteessii  RReekkttöörrüü  PPrrooff..  DDrr..  İİhhssaann  GGüünnaayyddıınn,,  İİkkttiissaaddii  vvee  İİddaarrii  BBiilliimmlleerr  FFaa--
kküülltteessii  ((İİİİBBFF))  iillee  İİlleettiişşiimm  FFaakküülltteessii  aakkaaddeemmiissyyeennlleerrii  bbiirr  aarraayyaa  ggeellddii..  

GGüümmüüşşhhaannee  ÜÜnniivveerrssiitteessii  EEddeebbiiyyaatt  FFaakküülltteessii  ttaarraaffıınnddaann  ““TTüürrkk  SSiiyyaassii  HHaayyaattıınnddaa  KKaaddiirrbbeeyyzzaaddee
ZZeekkii  BBeeyy””  ppaanneellii  ddüüzzeennlleeddii..  PPaanneell  GGüümmüüşşhhaannee  ÜÜnniivveerrssiitteessii  MMüühheennddiisslliikk  FFaakküülltteessii  ÇÇookk
AAmmaaççllıı  SSaalloonnddaa  ggeerrççeekklleeşşttiirriillddii..  
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HABERCİNİN HÜZÜN AYI:

OCAK AYI

Yrd. Doç. Dr.
Fatma Nisan
ftmnsn@gmail.com

C M Y K

Haber: Esra Aydın – Müge Arslan

Haber: Dudu Yazıcı

Yine bir Ocak ayındayız. Yeni bir yıla açılan bir pen-
cere olan Ocak ayı hep hüzünleri hatırlatır bir yerde.
Hüznün nedeni, gönlünü haberciliğe kaptırmış olan ha-
bercilerin bu ayda suikastlara kurban gitmiş olmaların-
dan başka bir şey değildir. Çoğunlukla bu ayda
gerçekleşmiş olması tesadüf müdür bilinmez tabi. Fakat
beyaz karın konakladığı ay olan Ocak ayının, suikastlar
sonucu beyaz olan rengini kırmızıya ödünç vermesi bu
anlamda oldukça manidardır.

İlk adımları atarken atılan adımların kutsallığını bil-
mek, o adımların daha bir istekle, daha bir cesaretle atıl-
masını sağlar. Yıllar önce, ilk habercilik eğitimi almaya
başladığım dönemlerde, bir hocamın söylemiş olduğu,
“Gazeteci herkesten bir gün önce yaşar” şeklindeki sözü
hala hafızamdaki yerini koruyor ve bu söz daha uzun yıl-
larda hafızamın bir köşesinde bir mum ışığı gibi yan-
maya devam edecektir. Bu söz, kendini habercilikle
bütünleştirmiş olan kişiler için, kendini özel hissetme
anlamında kutsallık niteliğindeydi. Özel hissettiriyordu;
çünkü hissettirdiği ‘özel’lik kendine özgü olmayı ve di-
ğerlerinden farklı olmayı da beraberinde getiriyordu. Bu
söz, bu onurlu işe gönül vermiş olanların, bu işi hakka-
niyetle yapanların bu işe daha bir bağlanmalarına, sarıl-
malarına neden oluyordu. Aynı hocamın, “Gazetecilik
öyle bir meslektir ki tozunu yuttunuz mu bir daha bıra-
kamazsınız” şeklindeki bir başka sözü ise, bu mesleğe
karşı koşulsuz itaatkârlığı simgeliyordu. Bu itaatkârlık,
gönüllü bir itaatkârlıktı.

İki söz de haberciliğin/ gazeteciliğin ne kadar onurlu
bir meslek, ne kadar fedakârlık isteyen bir meslek ol-
duğunu göstermeye yetmektedir. Habercilik masa başı
yapılabilecek, rahat bir iş değildir. Habercilik sevmeden
yapılabilecek bir iş değildir. Habercilik ikinci sıraya ko-
nulmayı hiçbir zaman kendine yakıştırmaz. Bu anlamda
biraz bencildir, çünkü önceliğin hep kendisinde olmasını
gerektirir. Haberci de bu anlamda ona sadıktır; çünkü
ikinci sıraya hiçbir zaman koymaz işini; yeri gelir ken-
dinden bile önce gelir. Onun için bir tutkudur bu.

“Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar” derler. Ha-
berciler açısından doğru haber, yapmanın bedeli ise,
daha bir ağır olmuştur. Bazen hapislerde işkencelere
uğramış, bazen sürgünlerle bilmediği memleketlere
gönderilmiş, bazen kaçırılmış, rehin tutulmuş, bazen ise
çok daha kötüsü olmuş; kalemi için susturulmuş, sui-
kasta uğramış… Bu kadar ağır cezaların tek sebebi ise,
kitleleri bilgilendirmek adına doğru habercilik yapmak
ya da hür düşüncesini açıklamak! İşte bu yüzden ha-
bercilik kutsal bir meslektir.

Aslında Ocak ayı, haberciler açısından kanlı bir ay da
olsa, hüznü de hatırlatsa, “Çalışan Gazeteciler Günü”nün
bu ayın içerisinde olması bu ayı farklı bir açıdan daha
anlamlı kılıyor. Yeni yıldan temennilerim arasında, bun-
dan sonraki tüm zamanlarda gazeteci cinayetlerinin iş-
lenmemesi, kaçırılmaların, sürgünlerin olmaması yer
alıyor.

Bu işi yapanlar için habercilik, özel olmanın da öte-
sinde tutkulu bir aşktır. Bu aşkı içinde yaşatan tüm ha-
ber emekçilerinin “10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER
GÜNÜNÜ” kutluyorum ve habercilerin habercilik etik ku-
rallarını ihlal etmeden daha bir özgür, daha tarafsız bir
habercilik yapmalarını diliyorum.

ÇÇiiççeekk  yyeettiişşttiirriicciilliiğğii  iinnssaannıı  mmuuttlluu  eeddeenn,,  hhaayyaattıınn  ssttrreesslleerriinnddeenn  uuzzaakkllaaşşttıırraann  bbiirr  uuğğrraaşşttıırr..
BBaazzeenn  ddee  ççiiççeekklleerr  iinnssaannıınn  ccaann  yyoollddaaşşıı  vvee  ssıırrddaaşşııddıırr..  ÇÇiiççeekk  yyeettiişşttiirriicciilliiğğii  aayynnıı  zzaammaannddaa
ddaa  zzaahhmmeett  ggeerreekkttiirreenn  bbiirr  uuğğrraaşşttıırr..  

Çiçek yetiştiriciliği güzel olduğu kadar
zahmetlidir de. Çiçek yetiştiriciliğinde
saksı seçimi çok önemlidir. Saksılar is-

ter plastik olsun ister toprak olsun boşaltıldığı
zaman iyice temizlenmelidir. Saksının temizliği
soda bulunan sıcak su ile fırçalanarak ve daha
sonra durulanarak yapılmalıdır. Saksı seçiminde
hafif ve kolay kırılmayan plastik saksılar daha
kullanışlı olacaktır. Böylece yer değiştirme sı-
rasında zorluk yaşanmaz. Saksıların yer deği-

şikliğinde dikkat edilecek noktalar ise; sıkça yer
değiştirilmemesi, yer değiştirildiğinde ise uzun
süre kalabileceği yerlerin göz önünde bulundu-
rulmasıdır. Saksılar yer değiştirilirken ışık is-
tekleri de düşünülmelidir. Örneğin; ışığı seven
çiçekler gölgede çiçek açmaz. Çiçek yetiştirici-
liğinde sulamaya dikkat edilmelidir. Soğuk su
bitkilerde yaprak lekeleri kök çürükleri gibi za-
rarlara yol açabilir. Sulama genellikle oda sı-
caklığında kireçsiz su ile yapılmalıdır.

Yaprakların temizliği de çok önemlidir. Yap-
rakların üzerinde zamanla toz tabakaları oluş-
turur. Bu tozlar gözeneklerin kapanmasına
dolayısıyla solunuma engel olur. Bu gibi sorun-
ları ortadan kaldırmak için yapraklar bir sünger
yardımıyla oda sıcaklığında kireçsiz su ile si-
linmelidir. Bitki de hastalık görüldüğünde ise
hemen ilaçlama yapılmalıdır. Bitki hastalıktan
kurtulana kadar ilaçlama üç günde bir tekrar-
lanmalıdır.

Semazenler 
Gümüşhane’de 

döndü

Hz. Mevlana’nın 740. Vuslat Yıldö-
nümü ve Anma Törenleri kapsamında

Konya Müzik ve Semazen Topluluğu tara-
fından Gümüşhane’de bir sema gösterisi
gerçekleştirildi. Mevlana’yı anma törenine
Gümüşhane Valisi Yusuf Mayda ve Bele-
diye Başkanı Mustafa Canlı katıldı. Kültür

ve Edebiyat Kulübü tarafından organize
edilen gösteriye Gümüşhane Üniversitesi
öğrenci ve personelinin ilgisi büyüktü. Bü-
yük mutasavvıf Mevlana Celalettin Rumi,
sema ve semazenler hakkında bilginin ve-
rildiği tören, semazenlerin muhteşem sema
gösterisi ile son buldu. 

Zahmetli bir uğraş: Çiçek 
yetiştiriciliği

GÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Kelkit’e teknik gezi düzenledi

Gezi kapsamında ilçenin Ünlüpınar
beldesinde bulunan ve ruhsatı Hü-
seyin Arslan’a ait altın sahasında

jeofizik ölçümler yapan öğrenciler, ders-
lerde teorik olarak öğrendikleri yöntemleri
metalik maden aramasında uygulama im-
kânı buldu. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ma-
den, programla alakalı yaptığı açıklamada,
öğrencilerin derste öğrendikleri teorik bil-
gileri yerinde pratik yaparak öğrenmeleri-
nin eğitimleri açısından çok önemli
olduğunu söyledi. İki farklı yöntemin uy-
gulandığı arazi çalışmasında öğrencilerin
jeofizik yöntemlerin planlama ve uygu-
lama aşamalarını arazide uygulamalı ola-
rak gördüklerini anlatan Maden, “Sahada
ilk önce yerin manyetik alanındaki deği-
şimlere duyarlı bir yöntem olan manyetik
yöntemi uygulayan öğrenciler diyamanye-
tik bir madde olan altın cevheri üzerindeki
manyetik anomali değişimlerini proton
manyetometresi ölçümleri ile incelenmiş-
lerdir. İkinci olarak, 512 kanallı Gama Ray
Spektrometre cihazıyla alınan ölçümler
manyetik anomali değerleri ve sahada göz-
lemlenen alterasyon zonları ile birlikte in-

celenerek değerlendirme yapılmış ve çalış-
manın güvenilirliğini artırmıştır” dedi.
Doç. Dr. Maden, radyometrik yöntemin
dünyanın çeşitli ülkelerinde ekonomik
öneme sahip altın (Au), gümüş (Ag), bakır
(Cu), kurşun (Pb), çinko (Zn) gibi metalik
maden aramalarında başarıyla kullanılan
bir yöntem olduğunu ifade ettiği açıklama-
sında şunları kaydetti: “Bu teknik ile ara-
zide Potasyum (40K) elementinin değişimi
tespit edilerek cevherin yeri belirlenmek-
tedir. Ölçümlerin alınması ve süresi arazi-
nin topoğrafik yapısına bağlı olarak
değişmektedir. Ölçümler belli zaman ara-
lıklarıyla sürekli alınabileceği gibi isteni-
len noktada da yapılabilmektedir. Sahada

toplam 320 noktada manyetik yöntem ve
GRS yöntemi ile ölçüm alınmıştır. Alınan
her ölçümün yeri digital GPS ile kaydedil-
miştir. Bu ölçümlerin alınması arazinin
eğimine bağlı olarak yaklaşık 5 saat sürm-
üştür.” Gerçekleştirilen teknik gezi saye-
sinde derslerde teorik olarak gördükleri
yöntemleri arazide uygulama şansı bulma-
larının bilgilerini pekiştirdiğini dile getiren
öğrenciler ise, “Değişik Jeofizik yöntem-
lerin birlikte yapılmasının altın (Au), gü-
müş (Ag) gibi metalik maden aramalarında
daha güvenilir sonuçlar verdiğini gördük.
Bizlere bu fırsatı tanıyan üniversite yöne-
timine ve hocalarımıza teşekkür ediyo-
ruz”dedi.

GGüümmüüşşhhaannee  ÜÜnniivveerrssiitteessii  ((GGÜÜ))  MMüühheennddiisslliikk  vvee  DDooğğaa  BBiilliimmlleerrii  FFaakküülltteessii,,  JJeeooffiizziikk  MMüühheennddiiss--
lliiğğii  BBööllüümmüü  ööğğrreennccii  vvee  ööğğrreettiimm  eelleemmaannllaarrıı  KKeellkkiitt’’ee  tteekknniikk  ggeezzii  ddüüzzeennlleeddii..  TTeeoorriikk  bbiillggiinniinn  uuyy--
gguullaammaallıı  pprraattiikk  eeğğiittiimmlleerrllee  ppeekkiişşttiirriillmmeessii  aammaaccııyyllaa  yyaappııllaann  ggeezziiyyee,,  JJeeooffiizziikk  MMüühheennddiisslliiğğii
BBööllüümm  BBaaşşkkaannıı  DDooçç..  DDrr..  NNaaffıızz  MMaaddeenn,,  BBööllüümm  BBaaşşkkaann  YYaarrddıımmccııssıı  YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  SSeerrkkaann  ÖÖzz--
ttüürrkk,,  JJeeoolloojjii  MMüühheennddiisslliiğğii  BBööllüümm  BBaaşşkkaann  YYaarrddıımmccııssıı  YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  EEnnvveerr  AAkkaarryyaallıı,,  AArrşş..  GGöörr..
YYaasseemmiinn  BBeekkeerr  iillee  JJeeooffiizziikk  MMüühheennddiisslliiğğii  33..  vvee  44..  ssıınnııff  ööğğrreenncciilleerrii  kkaattııllddıı..
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Öğrencilerin geliştirdikleri yeni multikop-
ter tasarımı hakkında bilgi veren Gü-
müşhane Üniversitesi Makine

Mühendisliği Araştırma Görevlisi Yiğit Serkan
Şahin “Gelişen teknolojiyle birlikte sadece askeri
amaçlarla kullanılan ekipmanları bugün oldukça
düşük maliyetlerle elde edip başta güvenlik ol-
mak üzere çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere
kullanabilmek mümkündür. Uçan robotların hızlı
gelişimi ve görüntüleme ekipmanlarının yaygın-
laşması, yeni tasarımların ortaya çıkmasını sağ-
lamaktadır. Özellikle güvenlikte, arama kurtarma
faaliyetlerinde ve büyük açık hava organizas-
yonlarında yaygın şekilde kullanılan insansız
hava araçlarının tasarımı gün geçtikçe artmakta-
dır” dedi. Şahin, bu tasarımlar ışığında Gümüş-
hane Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim dalı olarak
yeni tasarımlar geliştirmek istediğini belirterek;
4. sınıftan iki öğrenciye (Serkan Ünal Kuruçay,
Murat Akkaya) bitirme çalışmalarında multi-
kopter tasarımı vererek yeni tasarımların ortaya
çıkmasını hedeflediklerini söyledi. Böylelikle bu
tez çalışmaları kapsamında bir 50X50cm boyut-
larında bir quadrokopter ve 75x75 cm boyutla-
rında bir hexakopter tasarımını ve imalatını
başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Şahin:
“Multikopterler ikiden daha fazla motora sahip
hava araç araçlarına verilen genel bir isimdir. Ge-
nellikle sabit açılı pervaneler ile kullanılan bu sis-
temler motorların ürettiği kaldırma kuvveti ve

ürettiği dönüş kuvveti ile hareket etmektedir.
Quadrokopter 4 rotorlu multikopter sistemlerine
verilen genel isimdir, Hexakopter ise 6 rotorlu
multikopter sistemlerine verilen genel isimdir.
Farklı konfigurasyonları mevcut olsa da multi-
kopter sistemlerinin ana çalışma prensibi quad-
rotor üzerinden gelişmiştir. Gövdesi ve iniş
takımları tamamen öğrenciler tarafından tasar-
lanmıştır.

EN TEMEL ÖZELLİĞİ KOLLARININ ALÜMİN-
YUM KARE PROFİL OLUŞU
Hexakopteri diğer multikopterlerden ayıran en
temel özellik kollarının alüminyum kare profil

oluşu ve iniş takımlarına monte edilen tekerler
olmuştur” dedi. Yaptıkları tasarımlarda statik
dengeyi kurma açısından birçok mukavemet he-
sabı yapıldığını ve bu çerçevede uygun malzeme
seçildiğini belirten Şahin, “Tasarlanan hexakop-
terin 8 kg kaldırma kapasitesine sahip olup, ağır-

lığı sadece 1.8 kg.” ifadelerini kullandı. Böyle-
likle hafif bir yapı ortaya konulduğunu, 8 bin
mah 30c lipo pil gücüyle yaklaşık bu ağırlıkta 40
dk gibi bir havada uçuş sağlayama imkânı sun-
duğunu belirten Şahin: “ Full gazda 25 dakika
uçuş imkânı sağlar. Alıcı-verici radyo sisteminde
menzil yaklaşık 2 km’dir. Fakat uygun bir ku-
manda sistemiyle yaklaşık 30 km çekim mesa-
fesi sağlanmıştır. Quadrokopter tasarımda ise
kollarda karbon fiber tüp kullanılmıştır. Mükem-
mel eğilme ve burulma mukavemetine sahiptir.
Dış koşullar ne olursa olsun her türlü zeminde
uçabilmektedir. Quadcopterde toplam ağırlık
1.35 kg dır ve kaldırma kuvveti ise her bir motor
yapılan testlerde 1.4-1.5 kg arasında değişmek-
tedir yani toplam kaldırma kuvveti ise 5.5 ile 6 kg
arasındadır. Uçus süresi normal gazda 25-30 dk
arası full gazda 15 dk olarak tespit edilmiştir. Sis-
temin gücünü sağlayan lipo 5 bin mAh 40c dur.
Menzili telemetri takılırsa 30 km telemetrisiz 1
km’dir. İniş sistemi tamamen kendi tasarımımız
olup tekerlekler kullanılmıştır.” şeklinde konuştu.
Şahin, "Projeler öğrencilerin tamamen kendi
maddi imkânlarıyla yapılmıştır. Bu gibi projeler
gelecek için önemli projeler olup birçok öğrenci-
nin ufkunun genişlemesini sağlayacağı düşünce-
sindeyiz. Bu açıdan yapmış olduğumuz projeleri
mezuniyet sırasında havadan görüntü almak için
kullanmayı planlıyoruz. Bundan sonraki hedef-
lerimiz daha büyük boyutlarda hafif, daha yüksek
güce sahip tasarımlar yapmaktır” dedi.

Makine mühendisliği
öğrencilerinden yeni proje

GİF’e bir ödül daha!

Yeni başvurularda elektrik
sayaçları Çoruh Elektrik’ten

Teknogirişim sermaye
desteği tanıtım

programı yapıldı

Haber: Safiye Duz- Nursel Yaşar- Pınar Kızılarslan

Haber: Sinem Yonca Tığcı

Gümüşhane Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Gümüşhane
Üniversitesi MühendislikFakültesi Çok Amaçlı Salonunda düzenle-

nen sanayi tezleri tanıtım programında (SAN-TEZ ) sanayi tezleri prog-
ramını tanıttı. Programa Gümüşhane Valisi Yusuf Mayda, Belediye
Başkanı Mustafa Canlı, Gümüşhane Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa
Baytar, Bakanlık Bilim ve Teknoloji Uzmanı Ekrem Türker Fidan, Bilim
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Topaç, akademisyenler, küçük ve
orta ölçekli işletmelerin temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Üniversite-sa-
nayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitede yapılan bilimsel ça-
lışmaların ticarileştirilerek katma değer oluşturulması için bu programın
tertiplendiğini söyleyen Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan To-
paç; üretim yönteminde yenilik yapılması ve sanayinin ihtiyaçları doğ-
rultusunda belirlenecek yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarına destek
verileceğini söyleyerek, San-Tez projelerine ise bakanlık tarafından
yüzde 75 oranında 36 ay süreli destek sağlanacağını belirtti.

““ÜÜNNİİVVEERRSSİİTTEE  VVEE  SSAANNAAYYİİ  İİŞŞBBİİRRLLİİĞĞİİ  İİÇÇİİNNDDEE  OOLLMMAALLII”
Toplumsal refahın gelişmesi bilimsel teknolojik çalışmaların imkânla-
rından etkin bir şekilde yararlanmasının sağlanması çağdaş bir devletin
görevi olduğunu ifade eden Gümüşhane Valisi Yusuf Mayda; "Gelişme
toplumda bilimsel düşünceyi hayat tarzı haline getirmekle sağlanır. Bilgi
birikimini üretime dönüştürmenin en önemli araçlarından biri üniversi-
temiz ve sanayimizin işbirliğidir. Üniversitelerde elde edilen temel ve
teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi çok önemlidir. İlimizde kü-
çük ve orta ölçekleri işletmelerin Ar-Ge ve teknoloji kültürü kazanmaları,
sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak çözme alış-
kanlığı kazanmaları önemlidir. Bu işbirliği yoluyla sanayi ihtiyacı olan
teknolojik bilgi üniversitelerden ihtiyacı olan firmalara aktarılacaktır. Kıt
kaynakların rasyonel kullanılması açısından bu kuruluşların işbirliğine
ihtiyaçları vardır. Bilginin elde edilmesi ve bunun kullanılması üniversite
sanayi işbirliğinin iyi kullanılması ile daha kolay gerçekleşecektir" dedi.

Türkiye genelindeki 63 üniversitenin 86
fakültesinden toplam 99 eserin başvuru

yaptığı 'Geleceğin İletişimcileri Ödüllendi-
riliyor' yarışmasında Gümüşhane Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi’nde okuyan Halkla
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinden
Emre Bayka 'Barkod' isimli eseri ile ikinci
oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkan-
lığı tarafından düzenlenen “Senin Gözün-
den Güvenilir Gıda” adlı yarışmada
“Açıkhava” kategorisinde Ege Üniversitesi
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Rek-
lamcılık Bölümü öğrencilerinden Sinem
Keskin 'Konserve' isimli eseri ile birinci
olurken, Gümüşhane Üniversitesi İletişim
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bö-
lümü öğrencilerinden Emre Bayka 'Barkod'
isimli eseri ile ikincilik ödülünü kazandı. Bu
kategori de üçüncülüğe değer görülen bir
eser bulunamadı. 
Televizyon Spotu, Radyo Spotu, Açıkhava

Reklamı, Halkla İlişkiler Kampanyası ve İn-
ternet ve Sosyal Medya Uygulamaları kate-
gorilerinde kıyasıya mücadele edilen
yarışmaya 63 üniversite ve 86 fakülteden
toplam 99 başvuru yapıldı. Toplam 66 bin
TL tutarında ödüllerin sahiplerini bulduğu
yarışmada, TV spotu toplam 29 eser ile en
çok başvuru yapılan kategori olurken, en az
başvuru yapılan kategori ise 6 eser ile
Halkla İlişkiler oldu. Yarışmada ödüller
Anadolu, Bilkent, Ege, Kocaeli, Mimar Si-
nan Üniversiteleri'nin yanı sıra Erciyes, Gü-
müşhane ve Karadeniz Teknik
Üniversiteleri arasında paylaşıldı.
Yarışmaya katılmak gibi bir amacı olmadı-
ğını belirten Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bö-
lümü öğrencisi Emre Bayka, “Yarışmaya
ders hocam Ali Erkam Yarar’ın isteğiyle ka-
tıldım. Bu ödül benim için sürpriz oldu. Do-
layısıyla Ali Erkam Yarar hocama beni
yarışmaya katılmam noktasında teşvik ettiği
için teşekkür ederim” dedi.

GGüümmüüşşhhaannee  ÜÜnniivveerrssiitteessii  MMaakkiinnee  MMüühheennddiisslliiğğii  BBööllüümmüü  KKoonnssttrrüükkssiiyyoonn  vvee  İİmmaallaatt  AAnnaa  BBiilliimm
DDaallıı  ööğğrreenncciilleerrii  yyeennii  ttaassaarrıımmllaarraa  iimmzzaa  aattııyyoorr..  44..  ssıınnııff  ööğğrreenncciilleerrii  SSeerrkkaann  ÜÜnnaall  KKuurruuççaayy  vvee
MMuurraatt  AAkkkkaayyaa  bbiittiirrmmee  ççaallıışşmmaallaarrıınnddaa  mmuullttiikkoopptteerr  ttaassaarrıımmıı  vveerreerreekk  yyeennii  ttaassaarrıımmllaarrıınn  oorrttaayyaa
ççııkkmmaassıınnıı  ssaağğllaaddıı..

Gümüşhane Üniversitesi (GÜ) Mü-
hendislik Fakültesi ve Doğa Bilim-

leri Fakültesi Dekanlığı’na Prof. Dr.
Murat Küçük atandı.
Yükseköğretim kurulunun (YÖK) yaptığı
açıklamaya göre Gümüşhane Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dekanlığı’na Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi(KTÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Biyokimya Anabilim Dalı akademisyen-
lerinden Prof. Dr. Murat Küçük atandı.
Fakültenin dekanlık görevi, üniversitenin
kurulduğu yıldan beri Rektör Prof. Dr. İh-
san Günaydın tarafından yürütülüyordu.

1Ocak’tan itibaren, yeni elektrik aboneliği
yapacak talep sahiplerinin elektrik sa-

yaçları Çoruh Elektrik tarafından temin edil-
meyen başlandı. Elektrik sayaçlarının
montajları da yine Çoruh Elektrik görevli-
leri tarafından gerçekleştiriliyor.  
Çoruh Elektrikten edinilen bilgiye göre ise
sayaç dışında kalan pano, ölçü devresi, si-
gorta, kaçak akım şalteri ve akım trafosu gibi
ölçü ve koruma sistemini oluşturan devre
elemanları ise yeni bağlantı talebinde bulu-
nan gerçek veya tüzel kişilerce karşılanırken
yeni bağlantı taleplerinde Çoruh Elektrik ta-
rafından temin edilmemiş sayaçlar sisteme
kayıt edilmeyecek ve tesisat kontrol işlem-
lerinde kabul edilmeyecek. 10 yıllık kulla-
nım süresini doldurmuş elektrik sayaçlarının
ise, periyodik muayene ve kalibrasyon iş-

lemlerinde de sayaç temini, mevcut sayacın
sökülmesi, yeni sayacın yerine takılmasına
yönelik her türlü iş ve işlemler Çoruh Elek-
trik görevlileri tarafından yapılacak.

GÜ Mühendislik Fakültesine
yeni dekan atandı
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GGüümmüüşşhhaannee  kkoonnaakkllaarrıı,,  ggeeççmmiişş  yyaaşşaamm  kküüllttüürrüümmüüzzüünn,,  ssaannaattıımmıızzıınn,,  iinnssaann  sseevvggiimmiizziinn,,  aaiillee  yyaappıımmıızzıınn,,  ddaayyaannıışşmmaammıızzıınn  bbiirreerr  bbeellggeessiiddiirr..  BBuu  eesseerrlleerr  zzaa--
mmaannllaa  yyııpprraannaarraakk  yyookk  oollmmaayyaa  bbaaşşllııyyoorr..  BBuu  eesseerrlleerr  oorrttaayyaa  kkooyydduukkllaarrıı  kküüllttüürreell  kkiimmlliikklleerrii  iillee  ggüünnüümmüüzz  kkooşşuullllaarrıınnaa  aayyaakk  uuyydduurraabbiillddiikklleerrii  vvee  yyaaşşaammllaarrıınnıı
ssüürrddüürreebbiillddiikklleerrii  ssüürreeccee  öönneemm  kkaazzaannııyyoorr..  GGüünnüümmüüzzddee  ttaarriihhii  yyaappııllaarrıınn  rreessttoorraassyyoonn  ssüürreecciiyyllee  yyeenniiddeenn  kkaazzaannddıırrııllmmaassıı  aammaaccıınnıı  ttaaşşııyyaann  ‘‘TTeesscciillllii  KKüüllttüürr
VVaarrllıığğıı  KKoorruummaa  PPrroojjeessii’’  bbuu  ttaarriihhii  yyaappııllaarrıı  ddöönneemmiinniinn  öözzeelllliikklleerriiyyllee  bbiirrlliikkttee  ttoopplluummaa  yyeenniiddeenn  kkaazzaannddıırrııllııyyoorr..  BBuu  kkaappssaammddaa  GGüümmüüşşhhaannee  İİll  KKüüllttüürr  vvee  TTuu--
rriizzmm  BBaakkaannllıığğıı,,  ttaarriihhii  yyaappııllaarrddaa  mmüüllkkiiyyeett  ssaahhiipplleerrii  iiççiinn  hhiibbee  şşeekklliinnddee  yyaarrddıımmddaa  bbuulluunnuuyyoorr..  

İl ölçeğinde toplam olarak 59 adet sivil mimari
yapı bulunmaktadır. 2010-2013 tarihleri ara-
sında Tescilli Kültür Varlığı Koruma projesine

müracaat eden toplam 11 hak sahibine; 109 bin 18
TL  ve proje uygulama yardımına (restorasyon)
müracaat eden 6  hak sahibine toplam; 260 bin TL
hibe yardımı sağlandığını belirten Gümüşhane İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, müracaatların de-
vam etmesi durumunda bu yardımların süreklilik
kazanacağını söyledi. Peki, Gümüşhane’de yeni-
den restorasyonu yapılacak tarihi yapılar ve bu ya-
pıların durumları neler? Gümüşhane konaklarının
mimari yapısını kentin sahip olduğu tarihi geçmişi,
coğrafi yapısı, iklim şartları, bölgede bulunan yapı
malzemesi ve yaşam biçimi şekillendirmiştir. Gü-
müşhane konakları genellikle iki katlı olup geniş
bir meyve bahçesi içerisinde yer almaktadır. Ev-
lerden ayrı yapılan ve bahçenin bir kenarında helâ,
ahır-samanlık-, mutfak, hamam-çamaşırhane gibi
yardımcı alanlar bulunmaktadır. Bu yapılarda kul-
lanılan taş, kerpiç, ahşap ana yapı malzemelerini

oluştururken, saç, kiremit, toprak gibi malzemeler
damlarda, tuğla ise bacalarda ikinci derecede kul-
lanılan malzemelerdir. 
EVLERİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ 
KAPI TOKMAKLARIDIR
Gümüşhane konakları zemin kat ve birinci kat ol-
mak üzere tasarlanmıştır. Zemin katlarına ortadaki
ana kapıdan girilmekte ve bu katta taşlığın etra-
fında kış odaları, kiler, mutfak, hela, nadiren ahır
bulunur. Birinci kata zemin kattan ahşap bir mer-
divenle çıkılır. Birinci kat, evlerin esas yaşam ala-
nıdır. Bu katta sofa çevresinde
dizilen odalar bulunmaktadır.
Gümüşhane sivil mimarisinde
de Doğu Anadolu ve Karade-
niz bölgelerinde olduğu gibi
yaşam gizliliği ön plana çık-
maktadır. Buradaki evler so-
kağa kapalıdır. Konak
niteliğindeki evler büyük bah-
çeler içerisindedir. Bu evlerde

büyük görünüşlü bir ka-
pıdan küçük bir avluya,
oradaki daha küçük bir kapı-
dan da uzun bir sofaya geçilmektedir. Bu so-
fanın yanlarında genelde üçer oda ve
karşılarında da mutfak yer almaktadır. Sofa-
daki bir merdivenle de üst katlara çıkılmak-
tadır. Anadolu’nun diğer evlerinden farklı
olarak her katta ayrı birer mutfak bulun-
maktadır. Bunların her birisinde ayrı ayrı
ocaklar bulunmaktadır. Bu mutfakların ar-
kalarına da kilerler yerleştirilmiştir.  Evlerin
odaları oldukça büyük ölçülerde ve yüksek
tavanlıdırlar. Bu tavanlar yağlı boya ile bo-
yanmış veya ahşap süslemelerle bezenmiş-
tir. Bu tavanların çoğunda göbekler,
geometrik süslemelere de geniş yer veril-
miştir. Odaların tümünde günlük gereksi-
nimleri karşılayacak elemanlar
bulunmaktadır. Bunların başında da kapaklı
veya kapaksız dolaplar, çift kapılı yüklükler
ve yatak odalarında da gusülhaneler vardır.
Bazıları cumbalı olan odaların duvarları bo-
yunca sedirler sıralanmıştır. Bazı evlerin
ikinci ve üçüncü katlarında da sofaya açılan
hamamlara yer verilmiştir. Gümüşhane ev-
lerinin en büyük özelliği farklı biçimlerdeki
kapı tokmaklarıdır. Çoğunlukla evlerin üzeri

kırma çatılarla örtülmüştür. 
ÖRNEKLERİ GİRESUN’DAN GELMİŞ
Günümüzde Giresun’dan konak tipi evlerden il-
ginç örnekler gelebilmiştir. Bunların başında Ah-
met Kaya Evi, Süleymaniye Mahallesi’nde geniş
bir bahçe içerisinde olan Rafet Çubukçu Evi, İnönü
Mahallesi’nde Abdi Bey Konağı, Atatürk Caddesi
ile Hükümet Caddesi’nin kesiştiği yerdeki Aykut
San Evi, karnıyarık planlı Hikmet-Mahmut San
Kardeşler Evi, Kelkit ilçe merkezinde İzzet Ulvi
Güneş Evi, bütünü düzgün yontma taşla yapılmış

Tevfik Küçük Öme-
roğlu Evi, Gümüş-
hane evlerinin tüm
özelliklerini yansı-
tan Erdemir Aka-
gün Evi,
cumbalarının altı
ahşap direklerle
desteklenmiş Nu-
rettin Yüce Evi, İr-
fan Çiftçi Evi,
Süleymaniye Ma-

hallesi’nde eğimli bir
arazide semer çatı ile örtülü Fahri Gümüşeli Evi,
geniş bir arazide eğimli bir arazide bulunan Ali Er-
kan Evi, Fazlı Yücel Evi, Gümüşhane evlerinin ge-
nel özelliklerini yansıtan Erkan Kocatürk Evi, Hacı
İmam Konağı, Mehmet Karabeyoğlu Evi, Hasan
Fehmi Ataç Evi, kuzey ve doğu yönündeki kitabe-
leri ile dikkati çeken Zeki Kadir Bey Evi, İbrahim
Özden Evi, Ramiz Bey Konağı, karnıyarık planlı
İhsan Fazlı İnka Evi, her tarafı ahşap ve kalem iş-
leri ile bezeli Şahbenderoğlu Konağı, Şiran ilçe-
sinde Hacı Fikret Evi, Kelkit ilçesinde günümüze
yalnızca birinci kat duvarları ayakta gelebilmiş
olan Eski Hükümet Konağı, doğu cephesi bütü-
nüyle Harşit Çayı’na yönelik Adil Balyemez Evi,
Mahmut Karakullukçu Evi, Mehmet Aksoy Evi ve
Osman Aktürk Evi gelmektedir. Bu evlerden bir-
kaçını açıklamak yerinde olacaktır. 
BALYEMEZ KONAĞI
Balyemez Konağı’nı 1920’li yıllarda Adil ve Fadıl
Balyemezler’in dedeleri 1. Dünya Savaşı sonra-
sında gelip inşa etmiştir. Zemin kat ile birlikte 3
kattan oluşan yapıda, giriş zemin katın güney cep-
hesinde bulunan çift kanatlı ahşap kapı ile sağlan-
mıştır. Konağın geçmişten günümüze gelen
hikâyesinde Gümüşhane’de tek konak olan Balye-

mez Konağı,  kardeşlerden biri emekli olduktan
sonra 1980’li yılların sonunda Balyemez ailesi ko-
nağı terk ederek göç ederler. 2003 yılında dönemin
Gümüşhane Valisi Hasan Basri Güvenoğlu tara-
fından kamulaştırılıp turizme kazandırılan yapı yı-
kılıp tekrardan restorasyon sürecine girer. 2005
yılında bu süreç bitince ihale ile işletme sahiple-
rine devir edilir. Günümüze kadar gelen konakta
geniş aileye ev sahipliği yapması ve bu geniş ai-
lede yemek zamanları sofraya önce çocukların otu-
rup karınlarını doyurduktan sonra kadınların ve
ardından aile büyükleri olan erkeklerin sofraya
oturduğu söylenmektedir. Günümüzde restaurant
ve cafe olarak işletilen konak, 300 metre karelik
bir alanda 250 konuğa servis yapabilecek bir kap-
asiteye sahiptir.
HASAN FEHMİ ATAÇ KONAĞI
Osmanlı Meclisinde iki dönem, TBMM de ilk se-
kiz dönem Gümüşhane Milletvekilliği yapan dö-
nemin ilk Maliye Bakanı Hasan Fehmi Ataç
tarafından 1874-1879 yılında zemin kat ile birlikte
üç katlı inşa edilen konakta diğer Gümüşhane ev-
lerinde görülen yapıların özelliklerini görmek
mümkündür. Atatürk’ün silah arkadaşı İsmet İnö-
nü’nün de konakladığı Ataç Konağı, güney-kuzey
istikametinde ve köşelerinde kesme taş kullanılan
dikdörtgen planlı bir yapıdır. Genellikle turistik
amaçlı otel olarak kullanılan konakta 2001 yılında
yangın olur. Bu süreçten sonra 2006 yılında oğlu
İlhan Ataç tarafından Gümüşhane Valiliğine dev-
redilir.  Restorasyon sürecinde iç dekorasyonunda
ahşap ve taş kullanılan konağın bahçesinde 200
yıllık ceviz ağacı bulunmaktadır. 

HACI İMAM KONAĞI (ÖZDENOĞLU KONAĞI)
1925 yılında Şinasi Özdenoğlu tarafından yapı-
mına başlanan Özdenoğlu Konağı 1928 yılında bi-
tirilir. Üç katlı olan binanın içerisinde aydınlatmayı
sağlamak için aynalarla kurulu ilginç bir düzenek
geliştirilmiş. Eskiden odanın içerisinde kandil ya-
kıldığında aynalar vasıtasıyla her yer aydınlatılır-
mış. Konak bodrum kat, zemin kat, çatı katı olmak
üzere 3 katlı inşa edilmiştir. Ahşap çatı arası dolgu
tekniğinden yapılıp üzeri sıvalıdır. Zemin katın
arka kısımları taş duvar, ön kısımları ise kerpiç
yığma duvardan yapılan konak, Gümüşhane İl
Özel İdaresi tarafından restore edilip Kültür Sanat
Evi, Türk mutfağı ve özellikle Gümüşhane mutfa-
ğından farklı lezzetlerle topluma kazandırılmıştır.
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ÜNİVERSİTEDEN

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gümüşhane progra-
mına Gümüşhane Valiliğini ziyaret ederek başladı.
Gümüşhane Valisi Yusuf Mayda Cumhurbaşkanı

Abdullah Gül’ün valilik ziyaretiyle ilgili olarak, “Uzunca
bir aradan sonra devlet büyüğümüzün ziyareti bizi mutlu
etmiştir. Gümüşhane halkı adına şükranlarımı arz ediyo-
rum” ifadelerini kullandı. Vali Mayda Cumhurbaşkanının
şahsı adına Gümüşhane ili Kırıklı mevkiinde 81 ili temsil
eden bir orman oluşturulduğunu belirterek oluşturulan or-
mana ilk etapta 1750 adet fidan dikildiğini belirtti. Gümüş-
hane’nin köklü tarihine değinen Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, ilin zengin yer altı kaynaklarıyla ülke ekonomisine
katkı sağladığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gül, valilik
ziyaretini Gümüşhane Valiliği anı defterine duygu ve dü-
şüncelerini paylaşarak sonlandırdı.
“ÜNİVERSİTENİN GÖRKEMLİ
YÜKSELİŞİ MUTLULUK VERİCİ”
Atatürk Caddesi’nde halka seslenen Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül, Gümüşhane’de bulunmaktan memnuniyet duy-
duğunu dile getirdi. “Gümüşhane, gümüş gibi parlayan bir
şehirdir. Buradaki ekonomik faaliyetleri görüp ilimizle ilgili
her türlü bilgiyi daha yakından alacağız. Yapılması gere-
kenlerin talimatlarını vereceğim. Görüyorum ki çok güzel
hizmetler yapılıyor. Yol boyunca gelirken yolların genişle-
tilip çift şeritli yolların yapıldığını, dağların devrilip tünel-
lerin açıldığını, eksikliklerin adım adım giderildiğini
görmekten tabi ki büyük bir gurur duyuyorum” ifadelerini
kullanan Cumhurbaşkanı Gül, Gümüşhane Üniversitesi’nin
şehrin girişinde görkemli bir şekilde yükselmesinin kendi-
sine ayrı bir mutluluk verdiğini dile getirdi. Eğitim ve sağ-
lıkta Türkiye’nin çok önemli bir mesafe kat ettiğini
kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, “Türkiye’nin geleceği çok
daha parlaktır, çocuklarımızın geleceği çok daha parlaktır.
Nasıl babalarımız ve dedelerimizden daha iyi şartlar altında

yaşıyorsak, daha iyi yollardan gelip gidiyorsak,
daha iyi hastanelerde daha iyi okullarda, daha iyi
evlerde oturuyorsak çocuklarımızda bizlerden
daha iyi şartlarda olacaktır. Bunun için hep bera-
ber gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam
ediyoruz” dedi.
“GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
ETKİLEYİCİ BİR YAPIYA SAHİP”
Gümüşhane Üniversitesi’nde onuruna verilen ye-
meğe katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bura-
daki konuşmasında Gümüşhane’de ve Gümüşhane
Üniversitesi’nde bulunmaktan memnuniyet duy-
duğunu söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti:
“Gümüşhane’de Cumhurbaşkanı olarak bulun-
maktan ve ismiyle ünlü bu yeri ziyaret etmekten
büyük mutluluk duyuyorum. Bütün vatandaşla-
rıma bu anlamda muhabbetlerimi sunuyorum.
Cumhurbaşkanı olarak bütün illerimizi ziyaret edi-
yorum. Hangi ilimize gitsem bunun heyecanını duyuyorum.
Cumhurbaşkanı’nın vatanın her tarafını ziyaret etmesi,
halkta ayrı bir heyecan uyandırıyor. Adana’da Diyarba-
kır’da, Edirne’de Trabzon’da bu heyecanı görmüştüm. Bu-
gün de Gümüşhane’de büyük bir sevgiyi ve muhabbeti
görüyorum. Bu anlamda bütün vatandaşlarıma teşekkür et-
mek istiyorum.” Gümüşhane’nin büyük âlimler, fazıllar,
devlet adamları ve siyaset adamları yetiştirmiş olması ba-
kımından çok önemli bir il olduğunu kaydeden Cumhur-
başkanı Gül, “Toprağının altı zengin üstü güzel bir ilimiz.
Dolayısıyla memleketin nüfusu küçük ama ağırlığı büyük
bir ilimizdir. Ayrıca yer altı zenginlikleriyle de önemli bir
ilimizdir. Bu bakımdan Türkiye ekonomisine önemli katkı-
ları olmaktadır. Bu şehrin gelişmesinde birlik ve beraberli-
ğin önemi büyük olmuştur. Başarı birlik ve beraberlik
sonucunda gelir. Bunun için hepinizi çok tebrik ediyorum”

dedi. Gümüşhane Üniversitesi’nin şehre olan katkısına da
değinen Cumhurbaşkanı Gül, “Bu üniversite başlı başına
çok büyük bir gelişmedir, gayet etkileyici bir yapıya sahip-
tir. Türkiye’nin her tarafından öğrenciler burada güzel bir
eğitim alıyorlar” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Gül,
onuruna verilen yemekteki konuşmasında son olarak de-
ğerlerine bu kadar yürekten sahip olan Gümüşhane’de bu-
lunmaktan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekleyerek;
“Şehitlerimizin ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Şehit
aileleri ve gazilerimiz her şehrin en kıymetlileridir. Burada
onların baş üstünde tutulduğunu görmekten son derece mut-
luluk duyuyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, en
son olarak Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İh-
san Günaydın’ı makamında ziyaret ederek Gümüşhane
Üniversitesi’nin hızlı gelişimi hakkında Rektör Günay-
dın’dan bilgi aldı.

CCuummhhuurrbbaaşşkkaannıı  AAbbdduullllaahh  GGüüll,,  bbiirr  ddiizzii  tteemmaassllaarrddaa  bbuulluunnmmaakk  üüzzeerree
eeşşii  HHaayyrruunnnniissaa  GGüüll  vvee  bbeerraabbeerriinnddeekkii  hheeyyeettllee  GGüümmüüşşhhaannee’’yyee  bbiirr  zziiyyaa--
rreett  ggeerrççeekklleeşşttiirrddii..  İİllkk  oollaarraakk  GGüümmüüşşhhaannee  VVaalliilliiğğiinnii  zziiyyaarreett  eeddeenn  CCuumm--
hhuurrbbaaşşkkaannıı  GGüüll,,  aarrddıınnddaann  hhaallkkaa  bbiirr  hhiittaapp  kkoonnuuşşmmaassıı  yyaappttıı..  GGüümmüüşşhhaannee
BBeelleeddiiyyeessii’’nnii  ddee  zziiyyaarreett  eeddeenn  CCuummhhuurrbbaaşşkkaannıı  GGüüll,,  GGüümmüüşşhhaannee  ÜÜnniivveerrssiitteessii
SSoossyyaall  TTeessiisslleerriinnddee  oonnuurruunnaa  vveerriilleenn  yyeemmeeğğee  kkaattııllddıı  vvee  GGüümmüüşşhhaannee  ÜÜnniivveerrssiitteessii
RReekkttöörrüü  PPrrooff..  DDrr..  İİhhssaann  GGüünnaayyddıınn’’ıı  mmaakkaammıınnddaa  zziiyyaarreett  eettttii..

Cumhurbaşkanı Gül 
Gümüşhane’yi
ziyaret etti
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Gümüşhane Üniversitesi’nin şehrin girişinde gör-
kemli bir şekilde yükselmesinin kendisine ayrı
bir mutluluk verdiğini dile getiren Cumhurbaş-

kanı Gül, üniversitenin Gümüşhane açısından başlı ba-
şına büyük bir gelişme olduğunu söyledi. Gümüşhane
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nun bazı bölümlerin-
den mezun olan öğrencilerinin tamamının istihdam edil-
diğini ve ilk ve acil yardım alanında Türkiye ihtiyacının
yüzde 15’inin Gümüşhane Üniversitesi tarafından karşı-
landığını öğrenen ve bu konuya oldukça ilgi gösteren
Cumhurbaşkanı Gül, “Gümüşhane Üniversitesi’nde
önemli mesafeler alınmış. Etkileyici bir yapıya sahip.
Türkiye’nin her yerinden öğrenciler burada güzel eğitim
alıyorlar. Fiziki şartlar ile birlikte eğitim kalitesinin de
sürekli yükseltilmesi gerekir. Üniversitelerimiz her
alanda değil, belirli alanlarda ön plana çıkmalıdırlar. Ay-
rıca işadamlarımızın bina gibi fiziki yapılara sağladıkları
katkıların yanında akademisyenlerimizi de desteklemek
için kaynak sağlamaları gerekiyor” dedi.
“YAPILAŞMAMIZI ÜLKENİN İHTİYAÇLARINA
GÖRE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”
Brifingi görsel bir sunum eşliğinde gerçekleştiren Rek-

tör Günaydın, “Gelişen ve Geliştiren Üniversite” ilkesi
ile yola çıkan ve 5 yıllık geçmişlerinde bu ilkeden ayrıl-
mayan Gümüşhane Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül tarafından yapılan ziyaretin tüm üniversite
personelini ziyadesiyle onurlandırdığını söyledi. Cum-
hurbaşkanı Gül’ün hediye konusundaki hassasiyetine bi-
naen ziyaret anısına kampüs alanında bin 500 fidan
dikimi yapılacağını ifade eden Rektör Günaydın, “Üni-
versitemizde Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler ve

Sağlık Bilimleri alanında öğrenim
vermekteyiz. Yapılaşmamızı böl-
genin ve ülkenin ihtiyaçlarına göre
gerçekleştiriyoruz. Mühendislik
Fakültemizde Gümüşhane’deki
zengin maden yatakları ve jeolojik
çeşitlilik dolayısıyla jeoloji, ma-
den, jeofizik ve harita gibi yer bi-
limleri bulunmaktadır. Bunların
yanı sıra Gıda, Biyomühendislik ve
Genetik, Matematik Mühendisliği
bölümlerimiz mevcuttur. Sağlık
alanında tıp fakültesi olmamasına
rağmen yardımcı sağlık personeli
konusunda önemli potansiyele sa-
hibiz ve mezunlarımızın tamamı is-
tihdam edilmektedir. İlk ve acil
yardım alanında Türkiye ihtiyacı-
nın yüzde 15'ini bizim mezunları-
mız karşılamaktadır. Hacettepe'den
sonra en fazla bölümü olan üç sağ-
lık yüksekokulundan biri Gümüş-
hane Üniversitesi Sağlık Yüksekokuludur. Acil Yardım
ve Afet Yönetimi Türkiye'de iki üniversite de bulunmak-
tadır. Ancak bizim diğerlerinden farkımız, hazırlık ve
yüksek lisans programlarına da sahip olmamızdır. Sosyal
bilimler alanında ise İletişim, İİBF, Edebiyat, İlahiyat ve
Turizm fakültelerimiz bulunmaktadır. Son birkaç ay içe-
risinde iki uluslararası sempozyum düzenledik. 2014 yı-
lında ‘Yoksulluğu Azaltmanın Yol Haritasını Belirleme’
ve ‘Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi’ olmak üzere iki

uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapacağız. Ayrıca
üniversitemizin gelişme göstereceği ve ön plana çıkmak
istediği alan organik tarımdır. Bu kapsamda organik yu-
murta, bal, mantar ve sebze üretimi yapmaktayız. Bunla-
rın yanında gelecek hedeflerimiz olarak merkezi
kütüphane ve kongre merkezinin 2014 de ihale edilmesi
ile kampüs altyapısını tamamlamayı ve ideal sayı olan 15
bin öğrenci ile kaliteli öğrenim
vermeyi hedefliyoruz” dedi.

TEMA Vakfı il temsilciliği kurum ziya-
retleri kapsamında rektörlük makamında

gerçekleştirilen ziyarete, TEMA Vakfı Gü-
müşhane İl Temsilcisi Yusuf Oral, temsilci
yardımcıları Ali Ateş, Nizamettin Yılmazer,
Kader Çubukçu ve kurulması planlanan Gü-
müşhane Üniversitesi Genç TEMA Kulübü
sorumlusu Derya İnce katıldı. TEMA İl Tem-
silcisi Oral’ın, Rektör Günaydın’a vakfın ça-
lışmaları hakkında bilgi verdiği ziyarette,
üniversiteyle işbirliği içinde yapılabilecek çalış-
malar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Günaydın, bu gibi girişimlerin bölge ve ülkeye
önemlikazanımlarsağlayacakhizmetleryapabile-
ceğini söyledi.Prof.Dr.Günaydın,verilenbilgi ve
yapılan çalışmalardan dolayı vakıf temsilci-
lerine teşekkür ederek, doğal yaşamın ko-
runması ve sürdürülebilir bir doğal yaşam
için üniversiteyi ilgilendiren konularda ge-
rekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade
etti. Yapılan görüşmede Rektör Günaydın'ın

çevre ve doğa konusundaki hassasiyetinin
kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Oral
ise, “Kurulduğu 2008 yılından beri hızla bü-
yüyen üniversitemizde yapılaşma, altyapı ve
peyzaj işleri tamamlandığında TEMA vakfı
olarak daha yeşil bir kampüs için elimizden
geleni yapacağımızı sayın rektörümüze arz
ettik. Rektör Günaydın'a ilgilerinden, misa-
firperverliğinden ve samimi sohbetinden do-
layı teşekkür ederiz” dedi. Ziyaret sonrası İl
Temsilcisi Oral, Rektör Günaydın’a vakıf ya-
yınlarından bir kitap hediye ederek TEMA
Vakfı rozeti taktı.

BBiirr  ddiizzii  tteemmaassllaarrddaa  bbuulluunnmmaakk  üüzzeerree  eeşşii  HHaayyrrüünnnniissaa  GGüüll  iillee  bbiirr--
lliikkttee  GGüümmüüşşhhaannee’’yyee  ggeelleenn  CCuummhhuurrbbaaşşkkaannıı  AAbbdduullllaahh  GGüüll  GGüü--
mmüüşşhhaannee  ÜÜnniivveerrssiitteessii  RReekkttöörrüü  PPrrooff  DDrr..  İİhhssaann  GGüünnaayyddıınn’’ıı
mmaakkaammıınnddaa  zziiyyaarreett  eettttii..  CCuummhhuurrbbaaşşkkaannıı  GGüüll  GGüümmüüşşhhaannee  ÜÜnnii--
vveerrssiitteessii  SSoossyyaall  TTeessiisslleerriinnddee  oonnuurruunnaa  vveerriilleenn  yyeemmeekk  ssoonnrraassıınnddaa
ggeerrççeekklleeşşttiirrddiiğğii  zziiyyaarreettiinnddee  RReekkttöörr  GGüünnaayyddıınn’’ddaann  bbrriiffiinngg  aallddıı..    

TTüürrkkiiyyee  EErroozzyyoonnllaa  MMüüccaaddeellee  AAğğaaççllaannddıırrmmaa  vvee  DDooğğaall  VVaarrllııkkllaarrıı
KKoorruummaa  ((TTEEMMAA))  VVaakkffıı  GGüümmüüşşhhaannee  İİll  tteemmssiillcciilleerrii  RReekkttöörr  PPrrooff..
DDrr..  İİhhssaann  GGüünnaayyddıınn’’ıı  zziiyyaarreett  eettttii..

Cumhurbaşkanı Gül Rektör
Günaydın’ı makamında ziyaret etti

TEMA Vakfı Rektör Günaydın’ı ziyaret etti
Rektör Günaydın’a Genç
Memur- Sen’den ziyaret

Memur- Sen’e bağlı Gümüşhane
Genç Memur- Sen İl Başkanı ve

yönetim kurulu üyeleri, Gümüşhane
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan
Günaydın’ı makamında ziyaret etti.
Memur- Sen İl Başkanı Veli Ağaç ve
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte
Genç Memur- Sen İl Başkanı İsa As-
lan’ın katıldığı ziyarette konuşan Gü-
naydın, Memur- Sen’in önemli bir
boşluğu doldurması gerektiğini belirte-
rek, “Gençlik; ihmal edilmemelidir.
Gençliğimizin iyi yetiştirilmesi, gele-
ceğe ümitle bakması, milli ve manevi
değerlere bağlı ve bu değerlere sahip
çıkan bireyler olarak yetiştirilmesi ge-
rekir” dedi. Memur- Sen İl Başkanı
Veli Ağaç ise; geleceğimiz olan genç-
lerimize yol göstermek, geleceklerine

katkı sağlamak onları hayata hazırla-
mak amacıyla 81 ilde Genç Memur-
Sen’in kurulduğunu belirtti. Genç
Memur-Sen İl Başkanı Aslan, “Genç
Memur-Sen’ in ilimizde yapacağı et-
kinlikler özellikle kültürel değerlerimi-
zin gençlere aktarılmasında köprü
görevini üstlenecektir” değerlendirme-
sinde bulundu.
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Araştırmanın bulguları ulusal medyanın
dikkatini çekti ve araştırmayı yürüten
Dekan Vatandaş, ulusal medyadan

CNN Türk, Kanal 24, ATV, Star ve TRT’de
canlı yayınlara konuk olurken, araştırmanın
bulguları Milliyet, Radikal, Haber Türk, Za-
man, Vatan, Cumhuriyet ve Yeni Şafak’ın say-
falarında genişçe yer buldu. Türkiye
gündeminde çok ses getiren araştırmanın so-
nucuna göre, Türkiye’deki gençler kimlik
krizi yaşıyor. Dekan Prof. Dr. Celalettin Va-
tandaş, konuyla ilgili olarak Gifhaber’e açık-
lamada bulundu.

Türkiye’de gençlikle ilgili olarak son yıllarda
gerçekleştirilen en kapsamlı araştırma olan
“Türkiye Gençlik Raporuna” göre; gençler,
zihinsel bir bölünmüşlük içerisinde, yakın ta-
rihe ait bilgileri en düşük düzeyde ve vakitle-
rini daha çok eğlenme ekseninde harcıyor.
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş modera-
törlüğünde yapılan araştırma 15-28 yaş gru-
bunu kapsıyor ve araştırmanın evrenini
Türkiye’de yaşayan tüm gençler oluşturuyor.
Araştırma için, Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) belirlediği 12 bölge ölçeğine göre;
179’u kent merkezinde, 173’ü kırsal kesimde
olmak üzere toplam 342 yerleşim merkezinde
5 bin 541 kişiye yüz yüze görüşme yapılmış.
Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, verilerin top-
lanmasında araştırma konusunda tecrübeli ve
bilgili çoğunluğu sosyoloji mezunu veya hala
sosyoloji öğrencisi kimseler ile çalıştıklarını
bildirdi. Şu ana kadar Türkiye’de gençlik ile
ilgili yapılmış çok sayıda araştırmanın oldu-
ğunu; fakat bu araştırmanın, Türkiye’de ya-
pılmış araştırmalar içerisinde en kapsamlı
araştırma olduğunu kaydeden Dekan Vatan-
daş, araştırmanın konu başlıklarını kimlik,
din, aile ve aile değerleri, siyaset, tüketim,
medya ilişkiler, boş zamanı değerlendirme
faaliyetleri, toplumsal değerler ve bilgi düzeyi
olarak ifade etti.

“GENÇLİK ZİHİNSEL BİR
BÖLÜNMÜŞLÜK İÇERİSİNDE”
Araştırmada en önemli bulgunun gençlerin
kimlikleri ile ilgili olduğunu açıklayan Dekan
Vatandaş, kimlik konusunun üç ayrı başlıkta
ele alındığını kaydederek şunları söyledi:
“Bunlardan birincisi, gençlerin geleneksel-
modern çizgisinde kendileri nasıl konumlan-
dırdıklarıyla ilgilidir. İkincisi Ülkücü, Milli-
yetçi, Feminist, Atatürkçü, Muhafazakâr,
İlerici, Kemalist, Dindar gibi 18 tane farklı si-
yasi ideolojik ve dini kimlik üzerinde bir de-
ğerlendirme yapılmıştır. Üçüncüsü ise Türk,
Müslüman, Alevi, Kürt gibi toplumsal aidat-
lar üzerinde bir değerlendirme yapılmıştır. Bu
üç farklı kimlik düzleminin üçü birden dik-
kate alındığında gençliğin ciddi anlamda zi-
hinsel bir bölünmüşlük içerisinde olduğunu,
gençlerin tamamen post-modern bir niteliğe
sahip olduğunu, yani “hem o hem de bu” du-
rumda yaşadıkları tespit edilmiştir”. Bu du-
rumu somut örnekle açıklayan Dekan
Vatandaş, “Bu araştırmada, kendisini dindar
olarak tanımlayan ama ibadet etmeyen bir ke-
sime karşılık, kendisini ateist olarak tanımla-

yıp ibadet eden gençlerle de karşılaşıldığını
ya da kendisini milliyetçi, ülkücü olarak ta-
nımlayıp bu ideolojilerin gerektirdiği değer-
lere sahip olmayan veya kendisini komünist,
sosyalist olarak tanımlayıp son derece milli-
yetçi özelliklere, tutum ve tavırlara sahip
gençlerin olduğu tespit edildi” dedi.
“GENÇLERİMİZ BİR KİMLİK KARGAŞASINDA”
“Bu bulgu, gençlerimizin bir kimlik kargaşası
içerisinde olduğunun önemli bir göstergesi-
dir” ifadelerini kullanan Dekan Vatandaş,
gençlerin yüzde 72’sinin kendisini “hem mo-
dern hem geleneksel” olarak tanımladıklarını
ve bu durumun da kimlik kargaşalarının
önemli göstergelerinden birisi olduğunu söy-
ledi. Kimlik kargaşasının nedenlerine de de-
ğinen Dekan Vatandaş, şu değerlendirmelerde
bulundu: “Kimlik kargaşasının önemli neden-
lerinden bir tanesi eğitim sistemimizde, kim-
lik ve kişilik eğitiminin olmamasıdır. Buna
karşılık medya; kültürel, farklı dini-ideolojik
farklılıkları silen ve bütün dünyayı aynılaştı-
ran ve aynılaştırırken sığlaştıran politikaların
etkisi ile hareket etmektedir.” Araştırmanın
önemli sonuçlarından bir tanesinin de gençle-

rin yakın dönem tarihi konusunda bilgisiz ol-
duklarıyla ilgili bulgunun olduğuna da deği-
nen Dekan Vatandaş, “TBMM’nin açılış
tarihi, birinci cumhurbaşkanının seçilme ta-
rihi, İkinci Meşrutiyetin ilan tarihi, Adnan
Menderes’in başkanlık yılları gibi bir sürü
soru sorularak gençlerin bu olaylar on yıllık
zaman dilimi içerisindeki yerini işaretlenmesi
istenmiştir. En yüksek bilinen soru Atatürk’ün
ölüm tarihidir. Gençlerin yüzde 70’i bu soruyu
doğru bilmiştir. Cumhuriyetin ilan tarihini
doğru bilen geçlerin yüzde 59’dur. İlk Cum-
hurbaşkanın seçilme tarihini doğru bilenlerin
oranı yüzde 42’dir. Bu da şunu göstermekte-
dir: cumhuriyetin ilan tarihi ile cumhurbaş-
kanının seçilme tarihi iki farklı olaymış gibi
görülüyor. İki olayında aslında aynı iki olay
olduğunu bilenlerin sayısı yüzde 17’dir” ifa-
delerini kullandı. Yakın tarihte yer alan 28
Şubat olayının bile gençler tarafından çok
farklı okunduğunu dile getiren Dekan Vatan-
daş, gençliğin popüler kültür ile zaman öldür-
düğünü, eğlenceye yönelik faaliyetler
içerisinde olduğunu söyledi.
“EZBERCİ SİSTEMLE GENÇLİK
YARIŞ ATINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ”
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan De-
kan Vatandaş, resmi eğitim sisteminin ezberci
bir tutumu yaygınlaştırdığını, bilgisi ile çö-
zümleme yapma özelliğine sahip bireyler ye-
tişmesine katkı sağlamadığını, gençlerin ve
çocukların test makinasına dönüştüğünü ifade
etti. Dekan Vatandaş, gençlerin ‘test çocuğu’
haline geldiğini ve yürütülen yanlış eğitim po-
litikaları ile birer yarış atına dönüştürüldükle-
rini, test kültürü ile hayatı bile test mantığı ile
algılar hale gelindiğini, ‘her şeyin bir seçene-
ğinin olduğu ve bunlardan bir tanesinin doğru
olduğu’ şeklinde bir algının oluşturulduğunu
ifade etti. “Hayat bazen bir seçeneği ile karşı-
mıza çıkar ya da bin seçeneğiyle karşımıza çı-
kar” ifadelerini kullanan Dekan Vatandaş,
önemli olanın bunu çözümleyebilmek oldu-
ğunu dile getirdi.

G
ümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ta-
rafından Sosyal Tesis Cep Sinemasında her
hafta düzenlenen Cuma sohbeti programına

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Celalettin Vatandaş konuşmacı olarak ka-
tıldı. Vatandaş, programda günümüz gençliğinin
kimlik sorununa değindi. Eski dönemlerde 18-24
yaşlarına kadar eğitim sürecindeki bireylerin genç
olarak nitelendirildiğini belirten Vatandaş, günü-
müzde eğitim sürecinin uzaması ile birlikte gençlik
kavramının 27-30’lu yaşlara kadar uzadığını dile ge-
tirdi. 1968’li yıllarda ki gençliğin insanlığı kurtarma
idealizmine sahip olduğunun altını çizen Vatandaş,
“Türkiye de iktidar olmak isteyen güçler gençliği
hedef aldı. Gençlik eline silah verilerek sağ ve sol
kavramlarıyla birbirine düşürüldü. Darbeden sonra
ise bu ortam iktidar tarafından bir anda sonlandı-
rıldı. Siyasal iktidarı ele geçiren güçler hedefine
ulaşmış oldu” dedi. Kandırıldığını öğrenen 68 ku-
şağı çocuklarına siyasi açıdan baskıda bulunduğunu
belirterek 1968’li yılları yaşamış gençliğin çocuk-
larını apolitik bir şekilde yetiştirdiğini ifade etti.

1980’li yıllarda tüketim çılgınlığı ile birlikte birey-
selleşmenin oluşturulmak istendiğini ifade eden Va-
tandaş, bu kültür oluşturulurken kadının ve çocuğun
hedef alındığını sözlerine ekledi. 1990’lı yıllarda tü-
ketim çılgınlığının tamamen ortaya çıktığını ifade
eden Vatandaş, bireyselleştirme çabaları sonucunda
20 milyon nüfuslu şehirlerde insanların yalnız kal-
dığını belirtti. Vatandaş tüketim çılgınlığının bir so-
nucu olarak marka fetişizminin ortaya çıktığını
belirterek 1990’lı yılların sonunda ortaya çıkan
AVM kavramıyla tüketim dininin oluşturulduğunu
söyledi.
GENÇLİK KİMLİK OLUŞTURMAKTA PROBLEM YAŞIYOR
İnternetin gelişimi ile birlikte sanal gerçekliklerin
oluştuğunu belirten Vatandaş, gençlerin sanal ger-
çekliğe kendilerini kaptırdıklarını belirtti. Sanal ger-
çeklikte oluşturulan kimliklerin gerçek kimliklerin
önüne geçtiğinin altını çizen Vatandaş, gençlerin
içine kapalı bireyler olarak yetiştiğini dile getirdi.
İnternet bağımlılığının dünya sağlık örgütü tarafın-
dan tedavisi gerekli olan hastalıklar arasına alındı-
ğına dikkat çeken Vatandaş, gençlerin kimlik

sorunlarını aşabilmeleri için internete bağımlı hale
gelmemeleri gerektiğini belirtti. Gençlerin kimlik
oluşturmakta problem yaşadığını belirten Vatandaş,
“Yapılan bir araştırmaya göre düzenli namaz kılan
üniversite öğrencilerinin yüzde 18’i erkekli, kızlı
evde kalmanın problem olmayacağını söylerken,
Kendisini ateist olarak ifade eden gençlerin yüzde
12’si ise düzenli olarak namaz kıldığını söylemiş.
Bu da gençlerin kimlik sorunun ne kadar büyük ol-
duğunu ortaya çıkarıyor” dedi. Günümüz gençliği-
nin kimlik tanımlamalarının farklı olduğunu belirten
Vatandaş, gençlerin yaşam tarzının benzerlikler ta-
şıdığını dile getirdi. Tarihsel süreçte yaşanan olay-
larla birlikte internet kullanımının çocuklar
tarafından hızla artmasının ileride gençliği daha bü-
yük kimlik sorunları ile karşı karşıya getireceğini
ifade etti. Kimlik sorununun çözülmesinin insanla-
rın kendi iradesiyle mümkün olabileceğini belirten
Vatandaş, konuşmasını; “Tüketim çılgınlığının azal-
tarak internetin bizi bağımlı hale getirmesine izin
vermeyerek gençler kimlik arayışına başlamalıdır”
diyerek sonlandırdı.

Haber: Aysun Akdoğan

Haber: Mert Zımba

MMeeddyyaannıınn  yyooğğuunn  iillggii  ggöösstteerrddiiğğii  ‘‘TTüürrkkiiyyee’’ddee  GGeennççlliikk’’  kkoonnuulluu  aarraaşşttıırrmmaannıınn  ssoonnuuççllaarrıınnaa  ggöörree::  

GGüümmüüşşhhaannee  ÜÜnniivveerrssiitteessii  İİlleettiişşiimm  FFaakküülltteessii  DDeekkaannıı  PPrrooff..  DDrr..  CCeellaalleettttiinn
VVaattaannddaaşş  yyüürrüüttüüccüüllüüğğüünnddee  ‘‘TTüürrkkiiyyee’’ddee  GGeennççlliikk’’  kkoonnuulluu  bbiirr  aarraaşşttıırrmmaa

yyaappııllddıı..  AArraaşşttıırrmmaa  TTüürrkkiiyyee’’ddee  GGeennççlliikk::  GGeennççlliiğğiinn  ÖÖzzeelllliikklleerrii,,  SSoorruunnllaarrıı,,
KKiimmlliikklleerrii  vvee  BBeekklleennttiilleerrii  aaddııyyllaa  kkiittaappllaaşşttıırrııllddıı..  SSoossyyaall,,  EEkkoonnoommiikk  vvee  KKüüll--

ttüürreell  AArraaşşttıırrmmaallaarr  MMeerrkkeezzii  ((SSEEKKAAMM))    ttaarraaffıınnddaann  ffiinnaannssee  eeddiilleenn  aarraaşşttıırrmmaa,,
İİssttaannbbuull  TTiiccaarreett  ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddee  ggeerrççeekklleeşşttiirriilleenn

ttooppllaannttıı  iillee  kkaammuuooyyuu  iillee  ppaayyllaaşşııllddıı..

Günümüz gençliğinin temel sorunları

Türk gençliğinde ‘kimlik krizi’ var!



Nelere İmrenmeli,

Kimleri Örnek Almalı�
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Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi daha öncesinde aktif olarak
faaliyet gösteren Medya Merkezi ve

uygulama gazetesi Gifhaber’in yanı sıra öğ-
rencilerin uygulama yapabilecekleri yeni uy-
gulama birimlerini faaliyete soktu. Buna
göre bundan sonra İletişim Fakültesi bünye-
sinde Kampus FM, internet üzerinden radyo
yayıncılığı yapacak, Gifajans, reklamcılık
sektörüne genç beyinler yetiştirecek, Sinema
Atölyesi genç yönetmenlerin yetişmesine
olanak sağlayacak ve internet üzerinden tel-
evizyon programı yapılacak.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ’NİN SESİ:
KAMPÜS FM
Kampüs FM adı altında radyo yayıncılığına
geçen Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi, Gümüşhane’de önemli bir eksikliği
gidermiş oluyor. Gümüşhane Üniversitesi
İletişim Fakültesi Arş. Gör. Şadiye Ko-
tanlı’nın kuruculuğunu yaptığı Kampüs FM
radyosunun çalışmaları aralıksız devam edi-
yor. Radyo hakkında bilgi veren Şadiye Ko-
tanlı, öğrencilerin ilgi ve desteğiyle yola
çıktıklarını belirtti. Kotanlı, radyoya ilgisi
olan tüm öğrencilere açık olduklarını, radyo
için uygun olanları radyoda kullandıklarını,

uygun olmayanların ise teknik masa da kul-
landıklarını ifade etti. Radyoda her gün farklı
bir program yapacaklarını dile getiren Ko-
tanlı sözlerine şöyle devam etti: “İlk etapta
Sağlıktan Haberler, Klasik Saatler, Gönül Di-
linden, Türkülerimiz, Ozanlarımız, Edebi
Dilden Programlar adı altında 5 farklı prog-
ram yapacağız, hafta sonlarını da müziğe
ayırmayı düşünüyoruz.” Kotanlı, son olarak,
Kampüs FM ile yeni bir ses ortaya çıktığını,
sınırlarının şuan üniversite ile sınırlı kalaca-
ğını dile getirdi.
SİNEMA ATÖLYESİNDE GELECEĞİN
YÖNETMENLERİ YETİŞİYOR

Koordinatörlüğünü Gümüşhane Üniversitesi
İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Saniye Öztekin
ve Arş. Gör. Beyler Yetkiner’in yaptığı Si-
nema Atölyesi açıldı. Geleceğin yönetmen-
lerinin yetiştirilmesi amaçlanan Sinema
Atölyesine öğrencilerin ilgisi oldukça yoğun
oldu. Atölyede kurgu montaj, video çekimi
ve kısa film çalışmalarına yönelik kurslar ve-
rildikten sonra uygulamalı olarak çalışmalara
başlanacak. Atölye ile ilgili konuşan Arş.
Gör. Beyler Yetkiner, amaçlarını şöyle dile
getirdi: “İlk olarak amacımız, öğrencileri si-
nemayla ilgili olarak hem çekim teknikleri,
hem kurgu hem de senaryo yazımı konula-
rında eğitmektir. Daha sonra eğittiğimiz öğ-
rencilerin yarışmaya katılımlarını sağlayarak
üniversitemizin ve fakültemizin tanıtımlarını
yapmayı, ilgili öğrencileri sektöre alıştırmayı
planlıyoruz” dedi. Sinemaya ilgisi olan tüm
öğrencilere Sinema Atölyesinin açık oldu-
ğunu vurgulayan Yetkiner, atölyede şuan iki
montaj seti, ses sistemi ve kameraların oldu-
ğunu zamanla da genişletme çalışmalarının
yapılacağını sözlerine ekledi. Çeşitli kursla-
rın düzenleneceğinin altını çizen Yetkiner,
sinemaya ilgisi olan herkesin bu kurslara ka-
tılabileceğini belirterek sözlerini noktaladı.

Haber: Dudu Yazıcı -Mehmet Ağca

GGeennçç  bbiirr  üünniivveerrssiitteenniinn  ggeennçç  bbiirr  ffaakküülltteessii  oollaann  GGüümmüüşşhhaannee  ÜÜnniivveerrssiitteessii  İİlleettiişşiimm  FFaakküülltteessii
((GGİİFF))  eeğğiittiimm  kkaalliitteessii  vvee  ssoonn  tteekknnoolloojjiiyyllee  ddoonnaattttıığğıı  uuyygguullaammaa  bbiirriimmlleerriiyyllee  kkııssaa  ggeeççmmiişşiinnee  rraağğ--
mmeenn  TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  bbiirrççookk  iilleettiişşiimm  ffaakküülltteessiiyyllee  yyaarrıışşıırr  bbiirr  hhaallee  ggeellddii..

Gümüşperde Sinema 
Kulübü etkinliklerine 

devam ediyor!

Kudsî hadis olarak rivayet edilen mübarek bir sözde
şöyle denir:
“Ey insanoğlu, nefsini bilen Beni bilir; Beni bilen Beni arar;
Beni arayan mutlaka Beni bulur ve Beni bulan bütün ar-
zularına ve dahasına nâil olur; nâil olur ve Benden baş-
kasını Bana tercih etmez. Ey insanoğlu, mütevazı ol ki,
Beni bilesin, açlığa alış ki, Beni göresin, ibadetinde hâlis
ol ki Bana eresin.”
Yunus Emre’nin ifadesiyle, "İlim ilim bilmektir, ilim kendin
bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır."  "İn-
sanlar helâk oldu-âlimler müstesna. Âlimler de helâk
oldu-ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de he-
lâk oldu-ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahiplerine ge-
lince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı
karşıyadırlar." (Keşfü'l-Hafa, 2:3:12)
Bu yazımda yukarıda alıntı yaptığım ve her biri üzerine ki-
taplar yazılabilecek mübarek sözlerden yola çıkarak ve-
receğim birkaç örnekle imrenilesi ve örnek alınası bazı
durumları anlatmaya çalışacağım. Hayatımızda bazı şey-
ler cazibedar güzellikleriyle nazarımıza arz edilir. Yaşa-
dığımız ortam nedeniyle bazı varlıklar, makam, mevki,
unvan veya pozisyonlar bize sahip olduklarımızdan daha
cazip gelebilir. Hiç fakına bile varmadan dünyanın bu ca-
zibedar güzelliklerine imrenir bunların arkalarına düşüp
gidebiliriz. Maddi dünyaya ve nefsimize bakan bu cazi-
bedar güzellikler hipnoz yapmış gibi başımızı döndüre-
bilir. İnancının gereğini yapan bir Müslüman dahi olsak
bu cazibedar güzellikler karşısında her zaman mağlup
olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bütün bu gü-
zellikler karşısında insan kendini geriye dönüşü imkân-
sız olan bir deryaya salabilir. Evet, yüce Yaratıcı insana
imrenme hissi vermiştir. Falanın yalısı, filanın yatı, ara-
bası, lüks yaşam tarzı, makam, mevki ve unvanı bütün
bunlar dünya penceresinde imrenilecek şeylerdir. Fakat
insan imrenme hissini takvaya ve insani inceliklere tercih
etmelidir. Kendini dünya karşısında ipotek haline getiren
insan kendisini çok ucuza satmış demektir@
Şimdi anlatılmak istenilenle alakalı Türk İslam tarihinden
birkaç örnek olay verip konuyu bağlamak istiyorum; Tarık
bin Ziyad Endülüs’ü fethettikten sonra hazine dairesine
girmiş ve: "Ey Tarık! Dün bir köleydin. Bugün muzaffer bir
komutansın. Yarın ne olacağını da ancak Allah bilir. Şı-
marma@” demiş ve sonra gurura, çalıma girmemek için
yatağını kraliyet dairesine değil ahıra serdirmişti. 
Tarık b. Ziyad’ın tevazusu aynıyla Osmanlı sultanlarında
da mevcuttu. Cihana meydan okuyan Kanuni Sultan Sü-
leyman, önemli bir zaferden döndükten sonra benim ya-
tağımı koridorda serin zira içime bir parça zaferyap olma
gururu düştü deyip yatağını koridorda serdirenlerdendi.
Aynı şekilde sadece 8 yılda başkalarının 100 senede ya-
pamayacağı şeyleri yapmış Yavuz Sultan Selim, kazan-
dığı zaferden sonra halkın Topkapı’da kendisini
beklediğini öğrenince “Hayır şimdi zaferyap bir komutan
olarak, alkışlanarak takdir bakışları ve tezahüratlarla ora-
dan içeriye girmek istemem” diyerek geceleyin herkes
yattıktan sonra sarayına sessizce girmeyi tercih etmiştir.
İstanbul’un fethinden yaklaşık 10 yıl sonra Mimar Atik Si-
nan’dan Ayasofya’dan bile büyük bir cami yapmasını is-
teyen Fatih Sultan Mehmet, yapılan caminin sütunlarının
istediği büyüklükte olmaması nedeniyle Sinan’ın sütunları
kesen ellerin kesilmesi emrini verir. 
Emir uygulanır ve Atik Sinan’ın elleri kesilir. Atik Sinan,
elleri haksız yere kesildiği için padişahı dava etmeye ka-
rar verir ve İstanbul’un ilk kadısı olan Üsküdar Kadısı Hı-
zır Bey’e gider. Bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından
atanmış, Osmanlı adaletini simgeleyen Kadı Hızır Bey,
mimarı dinleyip dava açılması için haklı sebep olduğuna
kanaat getirir ve Fatih Sultan Mehmet’in mahkeme edil-
mesine karar verir. Yapılan mahkeme sonrasında Sinan
haklı bulunur ve kısasa kısas gereği sultanın da ellerinin
kesilmesi hükmü verilir. Hükmü duyan Atik Sinan şikâye-
tini geri çeker. Hızır Bey, şikâyetin geri çekilmesi üzerine
cezayı maddi tazminata çevirir ve mimara yüklü bir mik-
tarda para verilmesine karar verir. Yargılama bittikten
sonra Fatih Sultan Mehmet, Hızır Bey’e “Eğer Allah’ın
hükmünü uygulamasaydın seni paramparça edecektim”
der. 
İşte imrenilecek olan bunlardır. Zafer kazanmak, hazine-
ler sahibi olmak, alkışlanmak, herkes tarafından gurur
duyulan, iftihar edilen biri olmak imrenilecek şeyler de-
ğildir. Özenilmesi gereken zaferlerden daha çok zaferleri
taçlandıran bu mülahazalar olmalıdır. İnsan tevazua, al-
çak gönüllülüğe,  Allah rızasına yapılan işlere imrenmeli,
bu işleri yapan nadide insanları örnek almalı. Emri veren
kim olursa olsun işinin gereğini layıkıyla yapan Mimar Atik
Sinan’ı, kendisini atayan kişiyi bile gerektiğinde yargıla-
makta tereddüt etmeyen ve Allah’ın hükmünü dosdoğru
yerine getiren Kadı Hızır Bey’i, makamı mevkii ne olursa
olsun adalet karşısında verilen hükme razı olan Fatih Sul-
tan Mehmet’i örnek almalı, onların gösterdikleri bu teva-
zua, hakka, hukuka, adalete imrenmeli@ Haddimi aşarak
ve konunun asıl muhatabı büyüklerim, abilerim ve hoca-
larımın affına sığınarak, öncelikle kendimde daha sonra
maalesef çevremde gördüğüm bazı eksikliklerden dolayı
ihtiyaç olarak gördüğüm ve halisane bir niyetle kaleme
aldığım bu yazıda verilmek istenilen mesajların yerine
ulaşması temennisiyle@

GİF’in yeni uygulama birimleri
faaliyete geçti       

Yoğun iş temposunda sonra motive olmak
ve moral depolamak için düzenlenen Mo-

ral Gecesine Ankara'nın yerel sanatçısı Mesut
Özkan seslendirdiği şarkılarla renk kattı. Çok
sayıda davetlinin katıldığı gecede Mesut Öz-

kan seslendirdiği oyun havalarıyla davetlileri
coşturdu.  Eğlenceli anların yaşandığı gecede
çekiliş ile davetlilere çeşitli hediyeler verildi.
Çekilişte üç kişiye kol saati, beş kişiye etsiz çiğ-
köfte ve on kişiye mersin tantuni hediye edildi.
Program çekilişten sonra da gece geç saatlere
kadar kaldığı yerden devam etti.

2010 yılında Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri tara-
fından kurulan Gümüşperde Sinema Kulübü etkinlikle-

rine devam ediyor. Kulüp danışmanlığını Arş. Gör. Ersin
Diker’in yaptığı Gümüşperde Sinema Kulübü etkinlikle-
rini her hafta Cuma günü saat 17.00’de gösterime soktuğu
filmlerle devam ettiriyor. Diker, sinema filmlerini Mühen-
dislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı Salonunda
izleyiciyle buluşturduklarını söyledi. Gümüşperde Sinema
Kulübü’nün amaçlarını açıklayan Ersin Diker: “Sinema ile
ilgilenen, sinemaya gönül vermiş Gümüşhane Üniversitesi
öğrencilerini bir araya getirerek çalışmalar yapmalarını
sağlamak, organizasyon yapmalarını desteklemek ve orga-
nizasyonlar düzenleyerek Gümüşhane Üniversitesi’nin sos-
yal ve kültürel hayatına katkıda bulunmak amacını
taşıyoruz” dedi. Gösterilen film türlerinde bir sınırlamaya
gidilmediğini, korku ve gerilim türünün fazla tercih edil-
mediğini, öğrencilerin taleplerine göre de film seçtiklerini
belirten Diker, tüm öğrencileri Gümüşperde Sinema Kulü-
bü’nün etkinliklerine davet ederek sözlerini noktaladı.

Moral Gecesinde 
coşkulu anlar 

yaşandı

Trabzon Devlet Tiyatroları Bölge Mü-
dürlüğü oyuncularının sahnelediği

“Sokağa Çıkma Yasağı” adlı iki perdelik
tiyatro oyunu Gümüşhane Kültür Merke-
zi’nde tiyatro severlerle buluştu. Civan
Canova tarafından kaleme alınan Sokağa
Çıkma Yasağı adlı oyunda, Yavuz Topçu-
oğlu, N. Mert Hürol, Ceyhun Gen, Uğur
Keleş, F. Didem Özkavukçu, Fatma Kum,
Selin Usta, Ahmet Uzuner, Burak Fın-
dıkçı, Taha Materacı, Nihat Bıyık, Ayşe
Natır, Mehmet Fukul, M. Aykut Günen,
Yıldıray Yıldırım ve Gürkay Özcelep
sahne aldı. Oyun, izleyicilerden büyük al-
kış aldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı
oyunla ilgili konuşan Trabzon Devlet Ti-
yatroları Oyuncusu Yavuz Topçuoğlu:
“Düşle gerçek arasında gidip gelen bu
oyunda, sokağa çıkma yasağı sonucunda
bir otelde bir araya gelen insanların, bir-
birleriyle ve kendileriyle olan iletişimsiz-
likleri, yalnızlıkları, tepkisizlikleri
anlatılıyor. Oyunda, dışarıdaki baskıyı ve
insanların sıkışıp kalmasını, aynı zamanda

insanın kendi içinde de yaşadıklarını iro-
nik ve trajikomik bir biçimde izleyiciye
yansıtıyor” dedi. 
Sahneye her çıktığında ilk gün ki gibi he-
yecanlandığını söyleyen Topçuoğlu tiyat-
royu çok sevdiğini mesleğini severek
yaptığını da vurguladı. Oyunda aldığı rol-
lerle kendi kişiliğini bütünleştirdiğini dile
getiren Topçuoğlu, Gümüşhane’nin kü-
çük fakat hızla geliştiğini belirterek Gü-
müşhane’de yapılan yeniliklere değindi.
Gümüşhane Üniversitesi’nin açılmasının
Gümüşhane’nin zamanla değişmesine,
gelişmesine zemin hazırladığının altını çi-
zen Topçuoğlu; Gümüşhane’de Kültür
Merkezi’nin açılmasını, aktif hale gelme-
sini Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri
için sosyal aktivite açısından güzel oldu-
ğunu ve böyle etkinliklerin Gümüş-
hane’deki insanlar için değişiklik
yaratacağını vurguladı. Topçuoğlu, son
olarak Gümüşhane halkının tiyatroya olan
ilgilerinden memnun kaldıklarını 
dile getirdi.

Haber :  Dudu Yaz ıc ı  -  Mehmet  Ağca

“Sokağa Çıkma Yasağı”
büyük alkış aldı 

Haber: Muhammed Bingöl
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GGüümmüüşşhhaannee  ÜÜnniivveerrssiitteessii  RReekkttöörr  YYaarrddıımmccııssıı  vvee  İİkkttiissaaddii  vvee  İİddaarrii  BBiilliimmlleerr  FFaakküülltteessii  DDeekkaannıı  PPrrooff..  DDrr..  HHaayyddaarr  AAkkyyaazzıı  22001133--22001144
eeğğiittiimm  vvee  ööğğrreettiimm  ddöönneemmiinnddee  hhiizzmmeettee  aaççııllaann  İİlleettiişşiimm  FFaakküülltteessii,,  İİkkttiissaaddii  vvee  İİddaarrii  BBiilliimmlleerr  FFaakküülltteessii  ((İİİİBBFF))  bbiinnaallaarrıınnıı  ddeeğğeerrlleennddiirrddii..  

2013-2014 eğitim öğretim döneminde
hizmete açılan İletişim Fakültesi ile İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)

binalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan
İİBF Dekanı Prof. Dr. Haydar Akyazı yeni bi-
nanın gerek alt yapı olarak gerekse teknolojik
açıdan kaliteli eğitim verme konusunda büyük
katkı sağladığını ifade etti. Dekan Akyazı, Gü-
müşhane Üniversitesi’nin yeni olmasına rağ-
men hızla büyüdüğünü, öğrenci sayısındaki
artış nedeniyle yeni binanın büyük rahatlık
sağladığını belirterek, “Üniversitemiz yeni ve
hızla büyüyor öğrenci sayısında ki artışla be-
raber yeni binamız imdadımıza yetişti. Yeni bi-
namızın heyecanını yaşıyoruz.  Bu konuda
Sayın Rektörümüzün büyük çabası olmuştur.
Rektörümüzün yoğun gayretleri ile binamız
bir sene kadar erken bir sürede hizmete girdi”
dedi.  Düzen kurulana kadar çok yoruldukla-
rını fakat her geçen gün düne göre daha iddialı,
ümitli ve gayretli olduklarını ifade eden Ak-
yazı, “Şu an düzenimizi kurduk binamız ve sı-
nıflarımız son teknoloji ile donatıldı. Ufak
tefek eksiklerimizi hızla tamamlıyoruz. Bu ko-
nuda öğrencilerimizin anlayışına sığınıyoruz”
dedi. Akyazı, binanın estetik görüntüsü ile
şehre farklı bir siluet kattığına dikkat çekerek,
zeminin sıkıntılı olmasına rağmen güzel bir
giydirme ile daha da hoş bir görüntü sağlana-
cağına inandığını söyledi. Akyazı akademis-

yenler ve öğrencilerle birlikte ön cephe de bir
ağaçlandırma faaliyeti yapmak istediklerini ve
bu konuda gerekli çalışmaları yapacaklarını
kaydetti.
“ÖĞRENCİLER BİNAYI SAHİPLENSİN!”
Dekan Akyazı, öğrencilerin binayı sahiplenme
ve sorumluluk duygusu konusunda rahatsız ol-
duğunu belirterek, kantinden sınıflara içecek
çıkarılmasının yasak olduğu halde çıkarıldı-
ğını, sıralara yazılar yazıldığını, kalorifer pe-
teklerine oturulduğu için şimdiden birçok
peteğin amortismana ayrıldığını söyledi. Sig-
arasız alanların temizliğinin  önemine de dik-
kat çeken Akyazı , “Kapının önünde izmaritler
kötü bir görüntü ve kirlilik yaratıyor ayrıca
kapı önünde hareket alanını daraltıyor. Bu
konu ile ilgili çalışmalara en kısa zaman da
başlayacağız. Öğrencilerimizle istişare ederek
ortak bir çözüme ulaşacağımıza inanıyorum”
dedi. Binanın 23 bin metre kare olduğunu söy-
leyen Dekan Akyazı;“Bu bina hepimizin. Te-
miz olması hepimize güzel ve huzurlu bir
ortam sağlar. Bize düşen daha dikkatli, daha
temiz olmak ve kurallara uymaktır” dedi. Yol
sorununa da değinen Akyazı, konunun gün-
demlerinde olduğunu, Yapı İşleri Daire Baş-
kanlığı’nın gerekli çalışmalara başladığını ve
havaların uygun olduğu zaman yolun yapıla-
cağını söyledi. Dekan Akyazı, bunun yanı sıra
asfalt ve parkenin dışında kış aylarında öğren-

cilerin rahat yürümeleri için korkuluklar ve es-
tetik bir görüntü için geniş basamaklı merdi-
venler düşündüklerini de açıkladı. Gümüşhane
Üniversitesi’nde 13 bin öğrenci bulunduğuna
dikkat çeken Akyazı, “Hiçbir iktisadi- idari ya-
tırım bu kadar insanı bir araya getiremez. Öğ-
rencilerimizin büyük bir kısmı Gümüşhane
dışından gelmektedir. Onlar bizim gönül ve tu-
rizm elçilerimizdir. Gençlerimizin sosyoeko-
nomik ihtiyaçları doğrultusunda herkesin

katkısı olması gerektiğini düşünüyorum.
Çünkü üniversitemiz cumhuriyet tarihi bo-
yunca Gümüşhane’de yapılmış en büyük yatı-
rımdır” dedi.  Üniversite ve şehir iş birliği
içinde sahaya inmek istediklerini söyleyen De-
kan Akyazı,”Üniversite şehir işbirliği içinde
sahaya inmemizin ve halkı bilinçlendirmemi-
zin gerektiğine inanıyorum ve bu düşünce beni
gerçekten heyecanlandırıyor” diyerek sözlerini
sonlandırdı.

Haber: Halit Taşcan - Sinem Güzelmansur

Akyazı: “Yeni binamızın
heyecanını yaşıyoruz”

GÜ Erasmus+ Unıversıty Charter’ı
almaya hak kazandı!

Gümüşhane Üniversitesi yeşilleniyor

Bu yıl 25’ncisi düzenlenen Aydın Doğan
Vakfı Genç İletişimciler Yarışması Fi-

naline kalan Gümüşhane Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi (GİF) Öğrencisi Ahmet
Öksüz, İstanbul Hilton Convention Cen-
ter'da düzenlenen törenle ödülünü aldı. 20
üniversitenin iletişim fakültelerinden yazılı,
görsel, işitsel, reklam, halkla ilişkiler ve in-
ternet yayıncılığı dallarında toplamda 129
öğrenci ödül sahibi olurken Gümüşhane
Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi
Ahmet Öksüz, “29saat.com” adlı projesi ile
İnternet Yayıncılığı dalı İnternet Medya Si-
tesi alt dalında üçüncü oldu.
“GİF’İN GENÇ İLETİŞİMCİLER’DE
3. ÖDÜLÜ!”

Her ile bir üniversite projesi ile 2008 yı-
lında kurulan Gümüşhane Üniversitesi’nin

ilk fakültelerinden olan İletişim Fakültesi
Aydın Doğan Vakfı Genç İletişimciler Ya-
rışmasında geçen yıl alınan 2 ödülden sonra
üçüncü ödülünü aldı. İletişim fakültelerinin
yoğun ilgi gösterdiği Aydın Doğan Vakfı
Genç İletişimciler Yarışması İletişim Fa-
kültelerinin tanıtımında önemli bir yere sa-
hip, Gümüşhane Üniversitesi İletişim
Fakültesi aldığı ödül ile kısa geçmişine rağ-
men Türkiye’nin köklü iletişim fakültele-
riyle yarışıyor olmanın gurur ve
mutluluğunu yaşıyor. Ödül töreninde öğ-
rencilere Gümüşhane Üniversitesi İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Va-
tandaş, İletişim Fakültesi Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Hasan Güllüpunar ve proje-
nin danışman hocası Öğr. Gör. Saniye Öz-
tekin eşlik etti.

Gümüşhane Üniversitesi (GÜ) Erasmus+ Uni-
versity Charter’ı  (Erasmus Plus Üniversite Be-

yannamesi) almaya hak kazandı.
GÜ Dış İlişkiler Ofisi’nden yapılan yazılı açıkla-
mada, 2014-2020 yıllarında geçerli olacak Erasmus
Üniversite Beyannamesi için Avrupa Komis-
yonu’na yapılan başvuru sonu-
cunda, yeni dönem Erasmus
programından faydalanmaya hak
kazanıldığı bildirildi.
Avrupa Birliği'nin eğitim, staj,

gençlik ve spor faaliyetlerini
kapsayan programın yeni adı
olan Erasmus+ kapsamında, 5
milyondan fazla kişi için Avrupa
Birliği sınırları içinde ve dışında
bireysel öğrenme fırsatları sağ-
landığı belirtilen açıklamada,
eğitim-öğretim, öğrenim, staj, profesyonel gelişim,
yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ve gö-
nüllü çalışmalar alanında öğrenme ve kendini ge-
liştirme olanakları verileceği ifade edildi. İş bulmak
için doğru diplomaya sahip olmanın yanında, yay-
gın öğrenme deneyimlerinin de önem kazandığı gü-
nümüzde Erasmus+’ın bu faaliyetleri de

yararlanıcılara sağladığının altı çizilen açıklamada
şunlar kaydedildi: “Yeni program kapsamında, bi-
reysel öğrenme hareketliliği, yenilik ve iyi uygula-
malar için işbirliği ve siyasi reforma destek gibi ana
eylemlerde projeler gerçekleştirilecek. Hâlihazırda
yürütülmekte olan hayat boyu öğrenme ve gençlik

programlarının temel olarak bu
üç ana eylem altına aktarıldığı
yeni dönemde,  mevcut prog-
ramların (Comenius, Erasmus,
Leonardo da Vinci, Grundtvig ve
Gençlik Eylemleri) faaliyetleri
de sürmeye devam edecek.
2014-2020 dönemi ilgili bir diğer
önemli gelişmeye göre de ülke-
miz daha önce sadece AB üyeliği
olan 28 ülke ile hareketlilik ger-
çekleştirebilirken, yeni dönemde

Erasmus+ ile AB üyesi olmayan İsviçre, Norveç ve
Makedonya gibi ülkelerle de hareketlilik gerçek-
leştirilebilecek. GÜ Dış İlişkiler Ofisi olarak,  Eras-
mus+ ile Öğrenci ve Personel Değişimi
Hareketliliğimize hız kesmeden devam ediyoruz.
Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari per-
sonellerimize duyurulur.

GÜ Genç İletişimciler 
Yarışmasında ödüllü
üniversite

Orman ve Su işleri Bakanlığının “5 Milyon Öğ-
renci İçin 5 Milyon Fidan” kampanyası kap-

samında Gümüşhane Üniversitesi Ahmet
Ziyaüddin Kampüsü ağaçlandırıldı. Gümüşhane
Orman İşletmesi Müdür Yardımcısı Rıfat Öz-
türk’ün ve Gümüşhane Üniversitesi Genel Sekre-
teri Mustafa Baytar’ın katılımıyla gerçekleşen
fidan dikimiyle beraber Gümüşhane Üniversitesi
İletişim Fakültesi çevresi ağaçlandırılmış oldu.
Baytar, projenin geniş kapsamlı yürütülmesi ve
Gümüşhane Üniversitesi’ndeki kır alanların yeşil-

lendirilmesi gerektiğini belirterek, “Gelecek nesil-
lere yeşil alanlar bırakması temennisi ile çalışmaya
devam ediyoruz. Orman Müdürlüğümüz tarafından
projelerimiz için ağaçlar gönderilecektir. Bizde
kampüsümüzü Orman Müdürlüğümüzün deste-
ğiyle ağaçlandıracağız” dedi. Proje kapsamında
Gümüşhane Üniversitesi Kampus Alanına 2 bin
akasya, 1000 çam olmak üzere farklı çeşitlerde top-
lamda 4 bin küçük, 40 adet büyük ağaç dikildi.
Baytar desteklerinden dolayı Gümüşhane Orman
İşletmesi Müdürlüğüne teşekkür etti.      
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Spor Bakanlığı’nın başlattığı Bi-
linçli Sporla Sosyal Eğitimini Ta-

mamla Projesiyle başlatılan
Okçuluk Kursu hız kesmeden de-
vam ediyor. Okçuluk konusunda
yetenekli 50 öğrenciyle eylül
ayında derslere başlayan okçuluk
eğitimleri haftanın belirli günle-
rinde veriliyor. Konuyla ilgili bilgi
veren Okutman Necati Yılmaz,

“Hedefimiz öğrencilerin boş za-
manlarını değerlendirmek ve ata
sporu olan bu alana merak duyan-
ları bu alana çekmektir.  Okçuluk
ata sporu olduğu için zihinsel, ruh-
sal ve fiziksel açıdan öğrencileri
motive edecektir” dedi. Yılmaz,
amaçlarının okçuluk alanında Gü-
müşhane Üniversitesi’nin adını du-
yurmak olduğunu söyledi.  

Dünya Kupası'nda Atılmış En Erken Gol: Türkiye Milli Takımında oynayan  Hakan Şükür 2002 Dünya Kupasında, 11.
saniyede, Güney Kore - Türkiye maçında, attığı golle maç 2-3 Türkiye'nin galibiyetiyle bitmiştir.

GÜ öğrencileri Trabzonspor antrenmanındaydı
Gümüşhane Üniversitesi tarafından yürütülen “Bilinçli

Sporla Sosyal Eğitimini Tamamla” projesi kapsamında
özel eğitim öğrencileri ile üniversite öğrencileri Trabzons-
por antrenmanını ziyaret etti. Ziyarette özel eğitim öğrenci-
leri Trabzonsporlu futbolcu ve teknik heyete pestil ve köme
ikram etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik projeleri destek programı
kapsamında finanse edilen proje kapsamında özel öğrenci
ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrenci-
lerinden oluşan toplam 54 kişilik grup teknik direktör Mus-
tafa Akçay ve futbolcularla sohbet etme imkanı da buldu.

Antrenman öncesinde Trabzon’un tarihi ve turistik yerleri
gezen heyetin farklı bir gün yaşadıklarını kaydeden proje
koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yılmaz Albayrak, özel
eğitim öğrencileri ile BESYO öğrencilerinin belirli günlerde
üniversite tesislerinde bir araya gelerek spor etkinlikleri ger-
çekleştirdiklerini, bu faaliyetlerden biri olan Trabzonspor
ziyareti faaliyetinden de keyif aldıklarını söyledi. Projenin
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günay-
dın’ın desteğiyle devam ettiğini dile getiren Albayrak, Trab-
zonspor ziyaretinin futbolcularla öğrencilerin hatıra
fotoğrafı çektirmesiyle son bulduğunu da sözlerine ekledi.

Daha sonrasında amatör külüpler arasında
sık sık düzenlenen müsabakalarin ol-
masının da futbola olan sempatiyi artır-

dığını kaydeden Eroğlu, “Maalesef
Gümüşhane’de  futbol  kültürü dışında bir spor
kültürü çok az vardır. Halbuki ilde 22 farklı
braşta mili sporcumuz mevcuttur. Voleybol maç-
ları olduğunda maalesef çok az  seyirci  geliyor.
Oysa farklı branşlara ilgi olduğunda başarıların
ve spor kültürünün gelişeceğini düşünüyorum”
dedi. Son yıllarda gençlerin farklı alanlarda et-
kin olarak görev almaya başladıklarını kayde-
den Eroğlu, Gümüşhane’de spor anlayışını
değiştirmek istediklerini vurguladı. Eroğlu, İl
Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde;  karete,  boks,

tekvando, atıcılık, bilek güreşi vb. branşların ol-
duğunu, bunun yanı sıra sosyal, kültürel ve eği-
timsel  faliyetlerinin bulunduğunu; keman,
bağlama, gitar  gibi  kursların da  faaliyet alan-
ları içinde bulunduğunu söyledi. Gençlerin
spora olan ilgilerine ailelerin de destek verme-
sinin sevindirici olduğunu belirtem Eroğlu, bu
durumun Gümüşhanelilerin bilinçlendiğini gös-
terdiğini ifade etti. 
REKLAMDA SPORUN ÖNEMİ ÇOK FAZLA
Spor faaliyetlerinin reklam potansiyeline de de-
ğinen Eroğlu, “Türkiye, Gümüşhane’yi Torul
Gençliksporla tanıdı diyebilirim. Birinci lige ilk
çıktığı sezonda beş ilin takımları olan İstanbul,
Ankara, İzmir ve Bursa’nın yanında Gümüşha-

ne’nin de olması müthiş bir reklama neden oldu.
Diğer branşlarımızda da bu yönde bir ilerleme
söz konusu” dedi. Gümüşhane’de spor yatırım-
larına ve tesisleşmelerine değinen Eroğlu, mer-
kezin dışındaki tüm ilçelerde çim sahaların
mevcut olduğunu ve kapalı spor salonlarının ise
bitme aşamasında olduğunu ifade etti. Gümüş-
hane Üniversitesi’nin kendileri için büyük avan-
taj olduğunu kaydeden Eroğlu, “Gümüşhane
Üniversitesi birçok spor tesisini ve branjını bün-
yesinde barındırıyor. Gümüşhane’de ilk defa üç
taraflı tribün, spor salonu, atletizm pisti olan
stadyum var. İki tane büyük halı sahası, bir tane

yarı olimpik havuzu mevcut. Bunlar bizim için
büyük avantaj sağlıyor” ifadelerini kullandı.
Amaçlarının Gümüşhane’de bir spor kültürünün
oluşmasını sağlamak ve çok sayıda kitleye ulaş-
mak olduğunu kaydeden Eroğlu, sporun bilinçli
yapılması gerektiğini, sporun sadece eğitmek ol-
madığını aynı zamanda hayatın bir parçası ol-
duğunu vurguladı. “Sağlam kafının sağlam
vücutta olduğu” özdeyişinin altını çizen Eroğlu,
“Gençlik hizmetleri  merkezi olarak 7’den 77’ye
herkese kapımız açıktır. Yeter ki gelsinler. Her
türlü konuda onlara yardım edeceğiz” diyerek
sözlerini sonlandırdı. 

İİll  GGeennççlliikk  vvee  SSppoorr  MMüüddüürrllüüğğüü  ŞŞuubbee  MMüüddüürrüü  SSeellmmaann  EErrooğğlluu
GGüümmüüşşhhaannee’’ddeekkii  ssppoorr  aannllaayyıışşıı  iillee  iillggiillii  GGiiffhhaabbeerr’’ee  ddeeğğeerr--
lleennddiirrmmeeddee  bbuulluunndduu..  GGüümmüüşşhhaannee’’ddee  ssppoorr  aannllaayyıışşıınnıı  ttaassvviirr
eeddeerrkkeenn  ggeenneelllliikkllee  ffuuttbbooll  üüzzeerriinnee  kkuurruulluu  bbiirr  aannllaayyıışşıınn  hhaa--
kkiimm  oolldduuğğuunnuu  ddiillee  ggeettiirreenn  EErrooğğlluu,,  bbuunnuunn  tteemmeelliinniinn  eesskkii--
ddeenn  ddüüzzeennlleenneenn  kkööyy  mmüüssaabbaakkaallaarrıınnıınn  oolldduuğğuunnuu  ssööyylleeddii..  

Gümüşhane’de spor anlayışı 
futbol üzerine kurulu 

Haber:Kasım Aslan

Bilinçli Sporla Sosyal Eğitimini Tamamla Projesi kap-
samında uygulama yapmak amacıyla Eski Gümüş-

hane, Sarı Çiçek Odaları ve Zigana Dağı’na fotosafari
gezisi düzenledi. Geziye Gümüşhane Üniversitesi (GÜ)
öğrencilerinin ilgisi büyüktü.
Çok sayıda öğrencinin katıldığı gezinin ilki Zigana Da-
ğı’na gerçekleştirildi. Beyazlar altında kalmış olan Zi-
gana Dağını fotoğraf karelerine sığdırmaya çalışan
genç fotoğrafçılar, unutulmaz anlar geçirdi. Proje kap-
samında gerçekleştirilen fotoğraf gezilerinin ikincisi
Süleymaniye Mahallesi olarak da bilinen Eski Gümüş-
hane’ydi. İki dağ arasında kalmış olan Eski Gümüşha-
ne’de tarihin nostaljisini de yaşayan fotoğrafçılar

burada fotoğraf çektikten sonra dönüş için araç ye-
rine yürüyüşü yapmayı tercih etti. Gezinin sonraki haf-
tasında fotoğraf gezisi için Sarı Çiçek Odaları tercih
edildi. Sarı Çiçek Odalarında fotoğrafçılar sadece fo-
toğraf çekmeyerek köylülerle sıcak bir atmosfer içeri-
sinde vakit geçirdiler. Proje kapsamında fotoğrafçılık
branşının eğitimini veren Ayşe Yalçınkaya, “Çekim tek-
niklerini kullanarak sosyalleşme ortamında kalıcı fo-
toğraflarla ilgili teknik bilgileri uygulamalı olarak
veriyoruz. Bu anlamda bu gezilerin çok katkısını gö-
rüyoruz. Zigana’da köyleri bulut hizasından çektik. Bu
olağanüstü bir şeydi. Çok zevk aldık. Gezi programla-
rımıza ilerleyen günlerde de devam edeceğiz” dedi.

Okçuluk dersleri 
devam ediyor GÜ öğrencilerinden Fotosafari gezisi

gerçekleştirildi
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Harikalar Diyarı, gökkuşağı misali tüm
renkleri bünyesinde barındırır; kah ye-
şildir baharında, papatyalarıyla beyaz

vemasumdur, kah kırmızıdır solmak bilmeyen
gülleriyle… Bize sevmeyi anlatır ve vazgeç-
memeyi öğretir adeta. Mavidir sonra, başımızı
kaldırıp doyasıya izleyebiliriz gökyüzünü ve
anlarız ki özgürüz, anlarız ki bir sebebi var ya-
şamamızın. Nefes almanın huzurunu fark ede-
riz burada, içimiz yaşama sevinciyle dolup
taşar. Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi kıpır
kıpır olur içimiz ve yerimizde duramaz oluruz.

HARİKALAR DİYARI’NDA SEÇENEKLER FAZLA
Ne keyif vericidir bir grup arkadaşla birlikte
futbol ya da basket maçları yapmak. Çoğu za-
man maç yapmak için uygun ortam bulama-
yanlar için ideal yerdir Harikalar Diyarı. Futbol
ve basket sahalarında dilediğimiz kadar top oy-
nayabiliriz, kıyasıya mücadelenin keyfine bu-
rada varabiliriz. Maçı kazanmak kendimizi
güçlü hissettirir, kaybetmek ise daha mücade-
leci… Daha hırslı yeniden başlarız bir sonraki
maça ve sonunda kazanmanın hazzını duyarız
biz de. Maçın ardından yorulan bizler karnı-
mızın zil sesiyle yemek yemeye koşarız he-
men. Yemek yemek için aklımıza gelen ilk yer
de tabii ki sahanın yakınlarında bulunan pik-
nik alanları ve çay bahçeleridir. Eğer çok acı-
kacağımızı tahmin etmiş ve tedarikli gelmişsek
buraya, ateşimizi yakar ve açık havada man-
galımızı yaparız. Sonrasında ise değmeyin
keyfimize! İlk kez gelmişsek buraya bunu dü-
şünmemişizdir ve geriye bize diğer seçenek
olan çay bahçeleri kalmıştır. Tabii o kadar çok
yer vardır ki hangisine gideceğimize karar ver-
mekte biraz zorlanırız.
OYUNCAKİSTAN’DAEĞLENMEYENEDERSİNİZ?
“Bir lunaparkta en vazgeçilmez nedir?” diye
sorarsak büyük oranda çarpışan arabalar ve
dönme dolap cevaplarını alırız. Çarpışan ara-
balara binip birbirimize çarpmamaya çalışan
bizler, burada kısa bir sürücülük dersi alırız.

Çığlıklarımızın birbirine karıştığı dönme do-
laplar ve gondollara ise çok güzel müzikler eş-
lik eder, tabi biz de bağır çağır müziklere eşlik
ederiz. Korku tüneli ise, tabi birazcık cesaret
gerektirdiği için ve küçük çocukların ısrarcı ol-
mamaları için de diğer oyuncakların biraz uza-
ğında yer alır. Ve tabii ki çocuklar için de
vazgeçilmeyen dondurma ve pamuk şeker-
ler de bizlere çocukluğumuzdaki mutlu-
luğu geri verir. Bunlarla çocuk kalmaya ve
hissetmeye devam ederiz. Bakarız ki don-
durmalar kıyafetlerini renklendirmiştir kü-
çük yüreklerin, minicik ellerindeki
pamuk şekerler masumlaştırmıştır
onları. En çok çocuklar eğlenir
burada ve tabi ki de hep çocuk
kalanlar…

YEŞİLİYLE BİZE GÜLÜM-
SER, GÖZ KIRPAR
Ankara bilindiği gibi
çok kalabalıktır, yerle-
şim yerleri arasında ye-
şili bulmak da zordur.
Harikalar Diyarı da kalabalık
arasında bize yeşiliyle gülümser
daima, işte bu yüzdendir şehrin sıkı-
cılığından ve kalabalığından ona sı-
ğınmamız. Ne zaman başımız sıkışsa
insanların çokluğundan ya da çoğu
zaman yokluğundan buraya kaçarız,
buradaki gölün seyrine dalarız. Suyun
akışıyla anlarız ki berraklaşır ve ge-
çer her şey. “Geçmez, unutulmaz” de-
nilenler geçer ve unutulur zamanla.
Ve biz her seferinde yeniden doğarız
adeta, yeniden başlarız yaşamaya bu-
raya geldikçe. İnsanları yeniden se-
veriz, yeniden inanırız tüm
sevdiklerimize. İnanırız ki yaşamak
her daim güzeldir.
Hayatımız boyunca unutamaya-
cağımız ve zaten unutmayı hiç

istemediğimiz günler vardır; nikah, düğün gibi.
Hayatımızı paylaşmaya, birleştirmeye karar
verdiğimiz kişiyle enmutlu günümüzde burası
bizlere ev sahipliği yapar. Göletin yanında yer
alan nikah ve düğün salonu bize ayrıca izlen-
mesi zevk veren bir görsellik sunar. Aynı za-

manda kültür ve sanatın da yeridir
burası. Ankara Harikalar Diyarı’nda
12 adet sinema salonu bulunmaktadır.
Bu sinema salonlarında özellikle ço-
cuklar ve gençler için çizgi film ve si-
nema filmi gösterimleri yapılıyor.

Ayrıca girişinin ücretsiz olması
da dar gelirli ailelere büyük

imkan sunuyor, insanla-
rın çok para harca-
madan ekonomik
bir şekilde eğle-
nebilmesine de
olanak sağlıyor.
Her daim kala-
balık olması da

bu yüzden, hem
böylece Harikalar Di-

yarı da ziyaretsiz kalmıyor.

MASALLARDAKİ YAŞAMLAR
MASAL ADASINDA
Elbette hepimizin vazgeçil-
mezidir masallar. Çocuklu-
ğumuzdan anı olarak
çaldığımız masallara hala
dokunduğumuzda o günle-
rin sıcaklığını, samimiye-
tini ve heyecanını duyarız.
En çok hangi masal etki-
lerdi bizi küçükken?
Hangi masalla uykuya
dalardık? Hangi masal
kahramanında kendi-
mizi bulurduk?
Hepsi hafızaları-
mızda tazeliklerini

korusa da arada bir dokunmak, hissetmek iste-
riz. Harikalar Diyarı’ndaki Masal Adası ço-
cukluğumuzdaki hislerimizi bu noktada gün
yüzüne çıkarmaya çalışır. Ancak burada as-
lında çok acı bir gerçekle karşı karşıya kalırız.
Burada fark ederiz ki, masallarımızdaki ma-
sum karakterler, biz büyüdükçe kötü kahra-
manlara benzemiş iyice. Bize
çocukluğumuzdaki tadı vermez olmuş. Ancak
herkes için aynı değildir belki. Çocukluğuyla
bir türlü vedalaşamamış olanların tam da yeri
olabilir burası.Masal Adası’nda beş katlı bir
apartman yüksekliğinde kocaman bir heykel
karşılar sizi. Bu heykel çocukluğumuzun unu-
tulmaz çizgi film karakterlerinden ‘Güliver’in
heykelinden başkası değildir. Güliver’in hey-
kelinin biraz ilerisinde ise ‘Red Kit’, elindeki
silahıyla ‘Daltonlar’la yine düelloya hazır. Atı
‘Düldül’ ise her zamanki gibi sevimliliği ile ke-
narda düelloyu izlemekte. Diğer köşede ise
‘Pamuk Prenses ve 7 Cüceleri’ görürüz. Onla-
rın tam karşısında ise suyun kenarına oturan
‘Nasreddin Hoca’, göle maya çalmakla meş-
gul, çevresinde de onu hayretle izleyen köylü-
ler yer almaktadır. ‘Şirinler’ ise her zamanki
şirinlikleriyle bir köşede iş başındalar. Bize
mütevaziliği ve akıllığı öğreten ‘Keloğlan’ ise
bir köşede bize gülümser. Pembe yalanların ar-
dına sığınan bizler de Pinokyo’yu görür ve gü-
lümseyerek geçeriz önünden. Bize ıspanağı
sevdiren Temel Reis ise tüm gücüyle karşı-
mızdadır işte. Küçükken masal dinleyerek
uyumanın keyfini yaşayan çocuklar bu sefer de
masallarda yaşamanın keyfine varırlar. Masal
dinleyerek uyumayı bilmeyenler ise “masal-
larda yaşamak ne güzel olurdu!” derler içlerin-
den. Masallar mutlu sonla biter ama bu masal
tadında geçen yolculuğun bitmesi insanı hü-
zünlendirir, yine demutludurlar, çünkümasal-
larla hayatın bu kadar iç içe olduğunu burada
öğrenmişlerdir. Yine demutlu bitmiştir buma-
sal, çünkü burada çocukluğumuzdan avuçları-
mıza konulan sıcacık bir mutluluk var…

AAnnkkaarraa’’nnıınn  rreennggii  ggrrii  oollaarraakk  bbiilliinniirr,,  nnee  bbeeyyaazzddıırr  ttaammaammeenn,,  nnee  ddee  ssiiyyaahh..  GGrriissiinniinn  aallttıınnddaa  ggiizzlleennmmeeyyii  bbaaşşaarraann  oonnllaarrccaa  rreennggii  vvaarr--
ddıırr  ooyyssaa;;  HHaarriikkaallaarr  DDiiyyaarrıı  ggiibbii..  HHaarriikkaallaarr  DDiiyyaarrıı,,  AAnnkkaarraa''nnıınn  SSiinnccaann  iillççeessiinnee  bbaağğllıı  FFaattiihh  sseemmttiinnddee  bbuulluunnaann  vvee  11  mmiillyyoonn  332200  bbiinn
mmeettrreekkaarreelliikk  aallaannııyyllaa  AAvvrruuppaa''nnıınn  eenn  bbüüyyüükk  ppaarrkkıı  oollmmaa  nniitteelliiğğiinnii  ttaaşşııyyaann  mmuuhhtteeşşeemm  bbiirr  ppaarrkkttıırr..  PPaarrkk,,  55  EEkkiimm  22000044  ttaarriihhiinnddee
aaççııllmmıışşttıırr  vvee  hhaallaa  77//2244  hheerrkkeessiinn  hhiizzmmeettiinnddeeddiirr..

ANKARA HARİKALAR DİYARI

AADDIIYYLLAA  BBÜÜTTÜÜNNLLEEŞŞEENN  DDİİYYAARR::  

Ne zaman başımız sıkışsa insanların çokluğundan ya da çoğu za-

man yokluğundan buraya kaçarız, buradaki gölün seyrine dalarız.

Suyun akışıyla anlarız ki berraklaşır ve geçer her şey. “Geçmez,

unutulmaz” denilenler geçer ve unutulur zamanla. 


