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GİF ilk mezunlarını verdi

Gümüşhane Üniversitesi (GÜ) İletişim Fakültesi
(GİF) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bu yıl ilk
kez öğrenci mezun etti. İletişim Fakültesi mezunları, bu vesileyle İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Celalettin Vatandaş’ın da katıldığı bir mezuniyet
eğlence programı düzenledi. Öğrencilerin bireysel

performanslarını sergiledikleri programda skeçler,
şiirler ve koro ekibinin muhteşem performansı da
dinleyicilerden büyük alkış aldı. Daha sonra Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın’ın da katılımıyla havuz başında çiğ köfte
yenmesiyle program son buldu.

►►SAYFA 6’DA

Tekvandoda bir
şampiyonluğun hikâyesi
Türkiye ve Avrupa’da aldığı birinciliklerin yanı sıra olimpiyat ikincisi ve 3 kez dünya şampiyonu olarak Türk Tekvandosunu dünyaya tanıtan en önemli isimlerden biri
olan Bahri Tanrıkulu’yla Gifhaber olarak keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik. Kendisine madalya kazandıran gücün, milli
ruh bilinci olduğunu söyleyen Tanrıkulu, “Bu ülkenin tarihini, kültürünü çok iyi bildiğimi düşünüyorum, zamanında ecdadımız bu toprakları savaşarak
kazanmışlar. Artık dünyamızda spor, soğuk bir
savaş haline gelmiş. O bayrağı kim göklere çektirirse ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ben ülkem adına, bu vatan uğruna ve şehit olan tüm
askerler adına kanımın son damlasına kadar sa►►SAYFA11’DE
vaştım” dedi.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi
YIL:3 SAYI:11
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GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ’NDE

MEZUNİYET COŞKUSU
Gümüşhane Üniversitesi’nde 2012-2013 Eğitim-Öğretim Dönemi Mezuniyet Töreni ve 5.
Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri bir arada gerçekleştirildi. Üniversiteden bin 536 öğrenci mezun oldu. 2012-2013 eğitim ve öğretim dönemi okul birincisi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü öğrencisi Hatice Oğuzhan oldu.

G

elecek dönem için hedeflerinin öğrenci sayısını 13
bine çıkarmak olduğunu
söyleyen Gümüşhane Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın,
mezun olan öğrencilere seslenerek,
“Öncelikle kendinize güvenin. Gerçek potansiyeliniz o zaman ortaya
çıkacaktır. Çok çalışın. Zira insanlar
arasındaki en temel farklılık çalışıp
çalışmamaktır. Meraklı olun. Meraklı olmak bilmediğini öğrenme
içgüdüsüdür. Sevdiğiniz işi yapın,
yaptığınız işi sevin. Gönlünüzü işe
verin. İşiniz hayatınızın büyük bir
kısmını kaplayacaktır. Arkanızda,
gittiğiniz her yerde sürekli gelişerek sizlere güçlü bir referans olan
ve sizlerin fedakâr ve gayretli çalışmalarınızla markalaşacak olan bir
üniversite olduğunu unutmayınız”
ifadelerini kullandı. “Ülkemizin
farklı bölgelerinden gelerek ilimizde öğrenim görmek isteyen
gençlere hizmet etmenin kendileri
için kutsal bir görev olduğunu kaydeden Rektör Günaydın, “Üniver-

site gençliği, çağdaş kimliği ile topluma örnek olmalıdır. Çağdaş insan, yeniliklere açık, hayat boyu
öğrenmeye istekli, hukuka saygılı,
eleştirel düşünceye sahip ve sorun
çözme yeteneği yüksek olan insandır. Dört yıllık öğrenim dönemi so-

nucunda sizleri çağdaş bireyler olarak yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.
OKUL BİRİNCİSİ HEMŞİRELİK
BÖLÜMÜNDEN
2012-2013 eğitim ve öğretim dönemi okul birincisi, Sağlık Yüksek-

okulu Hemşirelik
bölümü öğrencisi
Hatice
Oğuzhan
oldu. Hatice Oğuzhan 8 yaşındaki oğlu
ile birlikte kürsüye
çıkarak öğrencilere
mesaj verdi. Okul
birincisi olarak konuşma yapan Hatice
Oğuzhan, “Değerli
Hocalarım, sizlerin
büyük bir emekle
yetiştirdiği, yeşerttiği fidanlar olarak
biz mezunlar artık
yurdumun bozkırlarında nazlı hilalin
dalgalandığı
her
yerde milletimize
hizmet etmeye hazırız. Mimar Sinan gibi çıraklık, kalfalık, dönemimizi tamamladık artık
ustalık dönemimiz başlıyor. Hz
Mevlana’nın ifadesiyle hamdık,
piştik, yandık ve yanmaya hala devam ediyoruz” dedi.
►►SAYFA 7’DE

►►HALKLA İLİŞKİLERİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ sayfa 2 ►►HASTALIKTA VE SAĞLIKTA BESLENME sayfa 8

Rektör Günaydın’dan başarılı akademisyenlere ödül
►► 2012-2013 yılı kapsamında SCI
ve SSCI ile taranan dergilerde yayın
yapan ve indeks verilerinde sıralamaya
giren Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerine üniversite tarafından bir
ödül töreni düzenlendi. Akademisyenlerin üniversiteler için öneminden
bahseden Gümüşhane Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın,
akademisyenlerin üniversitelere ruh
kattığını belirtti. Rektör Günaydın,
ödül törenini akademik rekabeti teşvik
etmek ve akademisyenleri ödüllendirmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.
►►SAYFA 2’DE
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Gizli bir cennet:
Çağrankaya Yaylası

Yaz aylarında yeşil Karadeniz’in
vazgeçilmezidir yaylalar. Havalar
ısındı mı herkes kendini serin yaylalara atmaktadır. Yeşil doğa, temiz
hava herkesi kucağına çağırır. Karadeniz’in birbirinden güzel çok

sayıda yaylası var. Bu yaylalardan
biri olan Çağrankaya Yaylası, doğal güzelliğiyle herkesin kalbini
fethediyor. Gifhaber’le Çağrankaya Yaylası’nı gezmeye ne dersiniz?

►►SAYFA 12’DE

Gümüşhane'de neden
tiyatro yok?
►►GÜMÜŞHANE'DE neden
tiyatoro olmadığı sorusunu yanıtlayan Sezerel, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü’nün daha
önceden bu konuda herhangi
bir çalışma yapmadığına da
dikkat çekti. Gümüşhane’nin
hem tiyatroyla ilgilenebilecek
kesimden, hem devlet tiyatrosundan yoksun olduğunu söyleyen Sezerel, ilde şehir
tiyatrosu çalışmalarının da yapılmadığının altını çizdi.
►SAYFA 9’DA

Fotoğraf Sanatçısı Uğurhan
Betin’le bir söyleşi
►► TÜRKİYE’DE fotoğrafçılığın gelişmesinde katkısı olan
insanlardan biri de Uğurhan
Betin. Kendisi mütevazı kişiliği
ile bir fotoğrafçı duruşu nasıl olmalı konusunda önemli bir örnektir. Çektiği fotoğrafları,
fotoğraf karesinden çıkıp size
anı yaşatmaya gönüllü gibidir.
Gifhaber bu sayının röportajının Uğurhan Betin’le gerçekleştirdi.
►►SAYFA 10’DA

Akıllı Bilet “Gümüş 29”

►►ÜNİVERSİTE ile şehir merkezi arasındaki seferleri günde
30’a çıkaran Gümüşhane Belediyesi’ne bağlı otobüslerde akıllı bilet
uygulaması
başlatıldı.
Gümüşhane Belediyesi İşletme
Müdürü Çetin Rıza Tanış, öğrenci
sayısındaki artış nedeniyle kartlı
sisteme geçtiklerini söyledi.
►►SAYFA 5’DE
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Rektör Günaydın’dan başarılı
akademisyenlere ödül

Gifhaber Limni
Gölü’ndeydi

2012-2013 yılı kapsamında SCI ve SSCI ile taranan dergilerde yayın yapan ve indeks verilerinde sıralamaya giren Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerine ödül töreni düzenlendi.
Haber: Duygu Öğünçbilek- Mert Zımba

G

ümüşhane Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İhsan
Günaydın'ın katılımıyla
gerçekleşen törenin konukları arasında Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Haydar Akyazı,
İletişim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Celalettin Vatandaş ve akademisyenler yer aldı. Rektör Günaydın, açılış konuşmasını
yaparken akademisyenlerin üniversiteler için öneminden bahsetti. Günaydın, akademisyenlerin
üniversitelere ruh kattığını belirterek akademik rekabeti teşvik etmek
ve
akademisyenleri
ödüllendirmek amacıyla böyle bir
törenin düzenlendiğini açıkladı.
Yapılan uluslararası yayınların
gelişmişliğin ifadesi olduğunu
söyleyen Günaydın, "Gümüşhane'de 'universal şehir' oluşturmaya çalışıyoruz. Bu da
akademisyenler ve öğrenciler ile
olacaktır. Akademisyenler, hem
ülkenin hem de gençlerin gelece-

ğini belirleyen kişilerdir" şeklinde
konuştu. Bilgide cimriliğin akademisyenlik ile bağdaşmadığını
ve bilginin paylaşılması gerektiğini vurgulayan Günaydın, "Eğitimden
tasarruf
ediyorsak
geleceğimizden tasarruf ederiz"
diyerek sözlerine devam etti.
EN BAŞARILI BÖLÜM MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
Günaydın'ın "Bütün gayretimiz
siz akademisyenlere hizmet vermek ve sizi mutlu etmektir" diyerek
konuşmalarına
son
vermesinin ardından indeksli verili yayınlarda çalışmaları bulunan akademisyenlere ödül verme
törenine geçildi. En çok yayın yapan bölüm Matematik Mühendisliği oldu. Bunun yanında ise
veriler Sosyal Bilimler ve Fen bilimleri şeklinde ayrıldı. Yayın sırası bakımından birinciliği elde
eden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Merdan ve SSCI’de birinciliği elde
eden Yrd. Doç. Dr. Yaşar Akkan

Haber:Mert Zımba

G

ödüllerini Rektör Günaydın'dan
alırken, Yrd.Doç.Dr. Ahmet Gökdoğan ikinci, Yard. Doç. Dr. Necati Çelik ve Yrd. Doç. Dr. Adem
Akpınar da üçüncü sırada ödüllerini aldılar. İndeksli dergilerde yayın yapan diğer akademisyenlere

de Rektör Günaydın ve Rektör
Yardımcısı Akyazı tarafından takdir belgeleri sunuldu. Ayrıca uluslararası hakemli dergilerde yayın
yapan akademisyenlere de takdir
belgeleri verildi. Ödül töreni kokteyl ile son buldu.

“Her şeyin başı iletişim”
Gümüşhane Üniversitesi’nde Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fidan’ın konuşmacı olarak katıldığı “İletişim
Kurmak İstiyorum” konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Prof. Dr.
Mehmet Fidan

M

ühendislik Fakültesi Çok
Amaçlı Salonunda yapılan programa İletişim Fakültesi öğrencileri büyük ilgi

gösterdi. Programda kısa bir teşekkür konuşması yapan İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, öğrencilerin farklı
yüzlerden edinecekleri bilginin
mesleki deneyim ve başarı bakımından çok önemli olduğunu söyledi. Akademisyenliğinin yanında
özel ve kamu kuruluşlarında onlarca iletişim seminerine
katılan Selçuk
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Mehmet Fidan, bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.
İletişimsizliğin mümkün olmadığını belirten Fidan, “hayatta iki
önemli şey vardır. Bunlardan biri
iletişim, diğeri sevgidir. Sevgi ile
iletişim kavramı yan yana geldiği
zaman hayat daha zevkli bir hale
gelmekte, sinerji ve enerji sağlamaktadır. Hayattaki en önemli sorun iletişimsizliktir. İletişim çift

GİF mezuniyet
balosunda

Haber: Deniz Arı
yönlüdür. Asla tek yönlü bir süreç
olarak düşünülmemelidir. İletişimde renkler, kokular, duruşlar,
jest ve mimikler önemlidir” dedi.
İletişimde beden dilinin önemini
öğrencilerle birlikte gerçekleştir-

diği uygulamalarla gösteren Doç.
Dr. Mehmet Fidan’a söyleşi programı sonunda İletişim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş tarafından teşekkür plaketi verildi.

Halkla ilişkilerin bugünü ve geleceği
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydemir Okay’ın konuşmacı olarak katıldığı 'Halkla İlişkilerin Bugünü ve Geleceği'
adlı bir konferans düzenlendi.

Haber:Gözdenur Gürsoy

H

alkla İlişkilerin geçmişi
bugünü ve geleceği hakkında bilgi veren Prof.
Dr. Aydemir Okay öğrencilere
Halkla İlişkilerin tarihsel gelişiminden bahsetti. Okay, "Aristoteles, Sokrates, Çiçero, Platon'un

iletişim anlayışı ile günümüzdeki
halkla ilişkiler anlayışı ortaktır
“dedi. İçinde yaşanılan çağ itibariyle daha karışık ve interaktif bir
dünya olduğunu ifade eden Okay,
sosyal medyada geçirilen sürenin
internette geçirilen zamana göre
3 kat daha hızlı büyüdüğünü de
belirtti. Halkla ilişkilerin çalıştığı

ümüşhane Üniversitesi İletişim
Fakültesi Uygulama Gazetesi
GİF Haber ekibi 2012-2013 eğitim
öğretim yılındaki yoğun iş temposunun yorgunluğunu Limni Gölü gezisiyle üzerinden attı. Limni Gölü
gezisine GİF Haber ekibiyle birlikte
GİF Haber Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Gazetecilik Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Fatma Nisan’da katıldı.
Gezi, gazete ekibinin Limni Gölü’nde
piknik yapması ile başladı. GİF Haber ekibi Limni Gölü’nde bol bol fotoğraf çekip yürüyüş yaptı. Yrd. Doç.
Dr. Fatma Nisan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin bu yıl
ilk mezunlarını verdiğini belirterek
“Mezun olacak arkadaşlardan bir
kısmı Gif Haber ekibinde. Bunlar gazetenin kuruluş aşamasında da bulunmuşlardır. Bu anlamda onların
gazete için verdikleri emek hakikaten
çok önemli. Onlar önemli bir misyon
yüklendiler ve bunu son derece başarıyla yerine getirdiler. Bundan
sonra gelecek olan öğrencilerimiz
onlara minnettar kalacaklardır. Gif
Haber olarak onları çok özleyeceğimizi belirtmek isterim. Sonuç olarak
Gif Haber gazetesinin kuruluşundan
bu yana emek veren ve bu yıl üniversitemizden mezun olan arkadaşlarımıza bundan sonraki hayatlarında
gönülden başarılar diliyorum’’ dedi.
Limni Gölü gezisi GİF Haber ekibinin
Zigana Dağı’nda Hamsiköy sütlacı
yemesiyle son buldu.

alanlar hakkında da bilgi veren
Okay, öğrencilere kendilerini her
alanda geliştirmelerini, sektör
bazında farklılaşmaları gerektiğini ifade etti. Programın sonunda öğrencilerin sorularını
yanıtlayan Okay gelecekteki
mesleki hayatlarında öğrencilere
başarılar diledi.

Prof. Dr.
Aydemir Okay

G

ümüşhane Üniversitesi (GÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve
Tanıtım Bölümü son sınıf öğrencileri
mezuniyet balosunda bir araya geldi.
2009 yılında eğitime başlayan GÜ
İletişim Fakültesi ilk mezunlarını
verdi. Balyemez Konağı’nda düzenlenen mezuniyet balosunda İletişim
Fakültesi birinci ve ikinci öğretim öğrencileri Gümüşhane’de geçen dört
yılın unutulmaz günlerinden birini yaşadı. Yemeğin ardından piste kendilerini atan öğrenciler çalınan çeşitli
oyun havaları ve yabancı müziklerle
birlikte doyasıya eğlendi. Gecenin
sona yaklaşması ve dört yılın böyle
bir eğlenceyle sonlanmasından
memnun olan öğrenciler Gümüşhane’deki günlerini özleyeceklerini belirtti. Baloya Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hasan
Güllüpunar, Gazetecilik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Nisan, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülsüm
Çalışır, Arş. Gör. Ersin Diker, Arş.
Gör. Emre Ş. Aslan, Öğr. Gör. Ali Erkam Yarar ve Öğr. Gör. Saniye Öztekin katıldı.

CMYK

• NİSAN - MAYIS 2013

Engelli öğrencilerin diploma
heyecanı

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

İLK VEDAYA
HAZIRLANIRKEN…
Sene 2009! Dört yıl önce başlamıştı ilk umutlar,
ilk duygular, ilk heyecanlar. Yeni yeni üniversiteli
olmanın heyecanı, merakı, ürkekliği ve belki de
hüznü…

Gümüşhane Üniversitesi’nde (GÜ) üniversiteye gidemeyen engelli öğrencilere yönelik yürütülen proje kapsamında özel eğitim alan 15 engelli için kep
atma ve diploma töreni düzenlendi.

G

Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü öğrencisi
Hatice Esenboğa tarafından geliştirilen, GÜ Engelli Öğrenci Birimi, Sağlık
Yüksekokulu ve Özel Gümüş-İlgi Rehabilitasyon Merkezi’nin katkılarıyla faaliyete
geçirilen “Engelsiz Üniversite” projesi
kapsamında, üniversiteye gidemeyen 18

yaş ve üzeri 15 engelli öğrenciye yönelik
özel dersler verilerek üniversite ortamını
yaşamaları sağlandı. Proje kapsamında iletişim, ilk yardım, beden eğitimi ve müzik
alanlarında özel ders alan engelli öğrencilere, GÜ BESYO Kapalı Spor Salonu’nda
düzenlenen temsili mezuniyet töreniyle
diplomaları verildi. Cübbe giyip kep ata-

rak renkli görüntüler oluşturan engellilerin
ailelerinin de katıldığı törende, zaman zaman duygulu anlarda yaşandı. GÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Haydar Akyazı’nın da
katıldığı etkinlik, engelli öğrenciler, aileleri ve katılımclara üniversite sosyal tesislerinde yemek ikramıyla bitti. Törende
öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Gümüşhane Üniversitesi 7/24
korunuyor
Gümüşhane Üniversitesi 112 özel güvenlik personeli ile 7 gün 24 saat korunuyor. Gümüşhane Üniversitesi Güvenlik Müdürü Özcan Ulutaş, üniversitenin güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgi verdi.
Haber:Mert Zımba

G

ümüşhane
Üniversitesi’nin genel
güvenliğini
sağlamaya yönelik
alınan tedbirler
konusunda konuşan Gümüşhane
Üniversitesi Güvenlik Müdürü Özcan Ulutaş, merkez
kampüsünün güvenliğinin 64 personel
ile sağlandığını belirtti. Ulutaş, ilçelerde
görev yapan personelle birlikte üniversitenin güvenliğini toplam 112’nin kişi-

nin sağladığını kaydetti. Personel 8 saat
4 vardiya şeklinde çalıştığını ve merkez
kampüste 3’ü giriş kapısı olmakla birlikte 9 güvenlik noktası bulunduğunu
dile getiren Ulutaş, Gümüşhane Üniversitesi öğrencisine ve personeline yönelik güvenli bir alanın sağlanması için
disiplinli bir çalışma içerisinde olduklarını vurguladı. Ulutaş, bu amaçla da güvenlik aracının üniversite içerisinde
dolaştığını, proje kapsamında kampüs
alanına güvenlik kameraları yerleştireceklerini ifade etti. Üniversite genelinde
güvenlik sorununun olmadığının altını

çizen Ulutaş, “Bireysel öğrenci anlaşmazlıkları ile karşılaşıyoruz, fakat güvenlik birimi olarak bu olaylara kısa
sürede müdahale ediyoruz. Yaşanan
olay adli bir olaysa tutanak tanzim edip
idarenin de bilgisiyle olayı kolluk kuvvetlerinde devrediyoruz” dedi. Yaşanılabilecek acil durumların güvenlik
noktalarında ki personel aracılığı ile
kısa sürede aşılacağını söyleyen Özcan
Ulutaş, güvenlik birimlerinin telefon ve
adreslerinin Gümüşhane Üniversitesi
internet sitesinde bulunduğunu belirterek konuşmasını sonlandırdı.

X ışını her alanda kullanılıyor

G

ümüşhane
Ü n i v e r s itesi Mühendislik Fakültesi Çok
Amaçlı Salonda "X
Işını Spektroskopisi
ve Uygulamalara
Alanları" hakkında
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bir konferans düzenlendi. Konferansa
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf
Şahin konuşmacı olarak katıldı. Şahin,
X ışını spektroskopisi hakkında çeşitli
bilgiler verdi. Gümüşhane Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi tarafından davet
edilen Şahin, X ışınının bulunuşu, geli-

şimi ve günümüzdeki uygulama alanları
hakkında dinleyenlere çeşitli bilgiler aktardı. Şahin teknolojinin gelişmesiyle X
ışının alanında farklı bilim alanlarında
kullanıldığını belirtti. Konferansa akademisyenlerin ve öğrencilerin ilgisi büyük oldu. Konferans soru-cevap
bölümüyle son buldu.

Nasıl olsa çoğu öğrenci ilk kez memleketinden
çıkmış, ailesinden ayrılmış ve yabancısı olduğu, bilmediği bir yere dört yılını geçirmek için gelmişti.
Adres aynıydı; Gümüşhane ve zaman da aynıydı;
Eylül 2009… İlk duygular acemiliğin ve yabancı olmanın karışımıydı bir nevi. Hepsi iki dağın arasına
sıkışmış bu şehrin birer yabancısıydı. Ne yapacağını bilmiyordu. Kararsızdı, kaçıp gitmek istiyordu
arkada bıraktıklarına… Oysa kaçmak, yenilgi demekti ve bunu yapmamalıydı. Adımını geri yerine
ileriye atmalıydı ve ‘ileri’nin adresi, şu an için burasıydı. Zor da olsa, imkânsızlıklarla dolu da olsa adres burasıydı.
Rotası belli olan adreste o da üzerine düşeni
yaptı ve pes etmedi, devam etti, adımlarını ileriye
doğru attı. Belki yeri geldi korktu, ama bunu belli
etmedi. En sonunda kendi mağlup çıktı bu savaştan ve dört seneyi inançla, kararlılıkla, cesaretle bitirdi. Tam da alışmışken iki dağ arasına sıkışmış bu
şehre, ayrılık vakti gelip çattı.
Ve sene 2013! Artık sıra vedaya gelmişti. Bu
sefer zaman, vedaya akıyordu ve vedanın hedefinde birçok adres vardı; arkadaşlar, hocalar, anılar
ve bu şehir… Hepsi için hüzün bu sefer de aynıydı.
Bu sefer adımlar, dört sene önce geldikleri adreste
durağan kalmak istiyordu. Gözler her buluşmada
hüzün yaşarıyordu. Adına ‘ayrılık’ dedikleri gelip
çatmıştı, saatler fark ettirmeden çok çabuk işliyordu. Kimse ilk geldiği gibi değildi. Çünkü zaman,
değişim demekti ve bu süreçte herkes değişmişti.
Zamanın değişime esir olduğu bu dönemde
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi de ilk
mezunlarını vermenin haklı gururu ile onlardan ayrılıyor olmanın hüznünü yaşıyor. Öncelikle tüm mezunlarımıza, bundan sonraki hayatlarında bol şans
diliyorum…
GİFHABER’in Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak benim içinse; ilk mezunları vermiş olmanın gururu ve mutluluğunun yanı sıra bir yanımda ayrı
bir burukluk, diğer yanımda ayrı bir hüzün var.
Çünkü çoğu kurucuları arasında bulunan GİFHABER’in ekibi de bu dönem mezun oluyor. Kuruluş
aşamasındaki tüm zorlukları birlikte göğüsledik.
Umutsuzluğa yer yoktu ekip ruhumuzda. Çünkü
hepimiz yaptıklarımızda ve yapacaklarımızda samimiydik, birbirimize inanıyorduk. İnancımız, bizim en büyük cesaretimiz oldu. Sizlerle umut ettik,
inandık ve sonunda başardık.
Sevgili Ercan, Deniz, Alican, Sevda, Özlem, Yavuz, Didem ve Duygu! GİFHABER sizlere çok şey
yani varlığını borçlu. Bir gazetenin kuruculuğunu
üstlendiniz. Bunun haklı gururunu yaşamak sizin
en doğal hakkınız. Verdiğiniz emekler için bundan
sonra gelenler sizlere hep minnettar kalacaktır.
Son söz olarak ne denir ki! Yolunuz açık olsun sevgili GİFHABER EKİBİ…
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Çimen: “Her şey bir
hayal ile başlar”
Gifhaber olarak, Çimenler Grup’un Yönetim Kurulu
Üyesi Ercan Çimen ile iş dünyası, piyasa ve şehir
üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen röportajda Ercan
Ercan
Çimen, iş deneyimlerini ve piyasanın genel durumu hakkında bilgi verdi.

Röportaj: Elif Düzel

Ö

ncelikle şirketleriniz ve bu
çerçevede Gümüşhane’deki
yatırımlarınızdan bahseder
misiniz?
Çimenler Grup olarak bizler bir aile
şirketiyiz. Ancak aile şirketlerinin
içinde bulunduğu dar kalıpları yıkarak kurumsallaşma yolunda önemli
adımlar attık. Şuan itibariyle, ulusal
düzeyde yaklaşık 500 kişiye istihdam
sağlıyoruz. Gümüşhane’mizde ise Çimenler Otel, Çimenler Petrol, Balyemez Konağı, Ataç Konağı ve Harşit
Tur gibi işletmelerimiz ile istihdam
alanı oluşturmaya gayret ediyoruz.
Kurumsallaşma konusu, sürekli
üzerinde durulan ve her fırsatta
kullanılan bir kavramdır. Özellikle
öğrenci arkadaşlarımıza bir perspektif sunması açısından kurumsallaşma
konusunda
neler
yapıyorsunuz?
Bizler yönetim kurulu üyeleri olarak
şirketlerimizi kurumsal bir disiplin
içerisinde profesyonel ekiplere emanet ettik ve bizler sadece koordine
etme, kontrol ve vizyon çizme noktasında profesyonel arkadaşlara katkıda
bulunmaya çalışıyoruz. Dünya öylesine bir küresel köy haline geldi ki,
artık her işten ben anlarım, her işi ben
yaparım devri bitti. Her iş artık daha
komplike ve daha ince hesaplar gerektiren bir yaklaşımı istiyor, yoksa
başarıyı yakalamak zor. Zaten profesyonelliğin hakim olmadığı bir anlayış
sağlıklı da değil. Bu hangi kurum
olursa olsun, peygamber efendimizin
‘işi ehline veriniz’ düsturuna uygun
bir şekilde, profesyonel yani işinin
ehli insanlarla çalışmayı gerektirmektedir. Evet herkes kalem tutabilir,
yazı yazabilir, resim yapabilir veya
kamış ile hat sanatını icra edebilir.
Ancak, o kamış bir hattat elinde gerçek anlamını bulur ve ortaya çıkan

eserler muazzam güzellikte olur. Kurumsallık da aynen böyle.
Peki, iş dünyasında kurumsallık
başarı için tek başına yeterli mi?
Hayır, tabii ki yeterli değil. Zaten hayat tek bir denklem üzerine endekslenmiş bir yapı sunmaz, hiçbir zaman.
Profesyonel bir ekibe sahip olacaksınız, ona uygun bir sistem kuracaksınız, kaliteye önem vereceksiniz ve
bunların yanında müşterinizin yani
seslendiğiniz kitlenin istek ve beklentilerini iyi bir şekilde karşılayacaksınız. Bunları zaten başarılı bir şekilde
gerçekleştirebiliyorsanız, işte o zaman marka değeri elde etmeye başlamışsınız demektir. Biliyorsunuz

marka demek de iş dünyasında, daha
fazla kazanç daha fazla başarı demektir. Günümüzde zorlu rekabet ortamında ayakta kalabilmenin birinci
kuralı, bir markaya sahip olmaktan
geçiyor. Bakın bizim ülkemizde bir
dünya markası olarak sayabileceğimiz firma sayısı bir ikiyi geçmez. Onlarında dünya markası olup
olmadıkları şüphelidir. Ancak, güçlü
ekonomilere bakın. Örneğin Almanya’nın sadece otomotivde onlarca
markası bulunmaktadır. Böyle bir ülkenin ekonomisi nasıl güçlü olmasın
ki… Marka demek, katma değeri

yüksek mal demektir. Marka demek,
tercih edilir olmak demektir.
Neden ülkemizden dünya markaları çıkmıyor?
Bunun birçok sebebi sayılabilir. Ancak ben burada bir üç noktanın
önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi; vizyon, ikincisi araştırma ve bir diğeri ise sabır. Bizler bu
ülkenin iş adamları olarak kendimizi
yeterince geliştirmeye çalışmıyoruz.
Okumuyoruz, yazmıyoruz, çizmiyoruz. Bu da otomatik olarak vizyoner
olmamızı engelliyor. Örneğin, Davos’u bilirsiniz. Her yıl Dünya Ekonomik Formu burada toplanıyor.
Coğrafik olarak baktığımızda bu şe-

hir Gümüşhane ile benzer özellikler
taşıyor. Hatta daha da soğuk diyebilirim. Ancak, biz burada şehrimizin
coğrafik koşullarından dert yanarken;
oradaki insanlar vizyonları ile şehri
bir değere dönüştürmeyi başarabiliyorlar. Diğer taraftan bir sektörde faaliyet gösterirken yeterince araştırma
yapmadan, tabii bunun içerisinde Pazar araştırması, AR-GE, ÜR-GE, İnnovasyon araştırmaları var, kendi
öngörülerimize göre hareket ediyoruz. Büyük markalara baktığımızda
sürekli araştırma yapıyorlar ve yaptıkları araştırmaları analiz ediyor ve

Bakan Yardımcısı
Altın Koza’da

Çimen

elde ettikleri veriler ışığında daha bilinçli adımlar atıyorlar.
Yani Gümüşhane’de Davos gibi
dünya çapında bilinen, tanınan ve
değer üreten bir şehir haline gelebilir mi diyorsunuz?
Neden olmasın? Yeter ki büyük düşünelim. Yeter ki kendimize güvenelim
ve yeter ki bakılmamış bir pencereden bu şehre bakmanın gayreti içerisinde olalım. Bir düşünelim, herkes
bu şehre imkânsızlıklar perspektifinden bakıyor. Ancak, bu şehir çevresindeki 6 ile ortalama 2 saat mesafede
bu İstanbul’da bir yerden bir yere
ulaşmaya denk bir süre. Bu illerdeki
potansiyeli bu şehre çekmek için çalışılsa sanıyorum, yeterli olur. Tabii
bu sadece tek bir olasılık, buna daha
birçok vizyoner düşünceyi eklemek
mümkün. Bir söz vardır; insanlar hayalleri kadar büyüktür. Yani öncelikle
hayal etmemiz gerekiyor.
Son olarak, öğrenci arkadaşlarıma
iş dünyası ile ilgili hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
İş dünyası, yoğun rekabet ortamının
çarkları arasında insanı bir hamur gibi
sürekli yoğuran bir yapıya sahip. Zaman zaman acımasız koşullarla karşılaşmak mümkün olabiliyor. Böyle bir
dünyada ayakta kalabilmenin yolu;
vizyonu, hayalleri geniş tutmaktan
geçiyor. Yani öğrencilerimiz hiçbir
zaman olmaz demeden fakat “neden
olmasın” diyerek ufuklarını geniş tutmalarını tavsiye ediyorum. Bunun
için de çok okumak, çok yazmak ve
fazlaca zihinsel efor sarf edilmeli. Tabii tüm bunları yaparken her şeyden
önce bir birey olarak en önemli sorumluluğumuzun topluma karşı olduğunu bilmeliyiz. Bu anlamda etik
değerlere dikkat etmeli ve bu etik değerler noktasında da ilkeli bir duruşa
sahip olmamız gerekiyor. Belki o zaman daha huzurlu bir toplumun ortaya çıkmasına katkıda bulunmuş
oluruz.

İnşaat Teknikerleri işi mutfağında öğreniyor
bilmek için okulda öğretilen teorik bilgilerin
yanı sıra pratik uygulamalarında
çok
önemli olduğunu vurgulayan Kalkışım, bu
gibi uygulamalı eğitimler sayesinde öğrencilerin daha çok beceri ve
tecrübe kazandığını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Kalkışım, inşaat bölümü-inşaat teknolojisi programının

Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek
Yüksekokulu İnşaat Bölümü-İnşaat Teknolojisi
Programı öğrencileri uygulama derslerini şantiyede yaparak tecrübe kazanıyor.

M

esleki uygulama dersi kapsamında Kredi
Yurtlar Kurumu’nun 750 kişilik öğrenci
yurdu inşaatında çalışan öğrenciler teoride gördüklerini pratiğe dökme imkânı buluyor.
Okula aldıkları tüm teorik dersleri pratik etme şansını yakalayan öğrenciler, duvar, alçı, sıva, kalıp,
demir, çatı kaplama, seramik kaplama, yapı iskele,
cephe izolasyonu gibi birçok alanda ders hocası,
şantiye teknik elemanları ve kalfalarla birlikte yerinde uygulama yaparak mesleki deneyim kazanıyor.

ÖĞRENCİLER İNŞAATTA BECERİ KAZANIYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Gümüşhane Meslek
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özgün Kalkışım, hedeflerinin ülke ihtiyaçları doğrultusunda
mesleki eğitim almış nitelikli insan gücü yetiştirmek olduğunu söyledi. Kalifiyeli eleman yetiştire-

eğitim amacının, inşaat sektöründe mal ve hizmet
üreten, inşaat firmalarında, mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, beton santrallerinde, yalıtım firmalarında, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarında proje üretip uygulama yapabilen
bilgi ve beceriye sahip teknik eleman yetiştirmek
olduğunun altını çizerek, bu niyetle yürüttükleri uygulamanın amacına uygun sonuçlar verdiğini ifade
etti. Mesleki uygulamalar dersi sorumlu hocası
Öğr. Gör. Halil İbrahim Karahanoğlu ise, öğrencilerin derste öğrendikleri teorik bilgileri pratikte uygulayarak pekiştirmeleri için salı ve perşembe
günleri olmak üzere haftada iki gün Kredi Yurtlar
Kurumu’nun 750 kişilik öğrenci yurdu inşaatına
gittiklerini söyledi. İkinci sınıf öğrencilerine mesleki uygulamalar dersi kapsamında gerçekleştirilen
bu çalışma sayesinde öğrencilerin teorik bilgilerin
yanı sıra saha tecrübesi de kazandıklarını belirten
Karahanoğlu, “Alanında etkin ve etkili elemanlar
yetiştirmek amacımız doğrultusunda yapılan uygulamadan öğrencilerimiz de çok memnun. Uygun
şart ve imkânlar olduğu sürece gelecek yıllarda da
bu uygulamaya devam etmek istiyoruz” dedi.

Ç

evre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı
Muhammet Balta, Gümüşhane’ye
ekonomik ve sosyal anlamda en fazla
katkı sağlayan Maden İşletmesi Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Mastra Altın Madeni’ni
ziyaret etti. Bir Maden Mühendisi olarak
uzun yıllar sonra tekrar yeraltını ve tesisi
gezdiğini ileten Balta’ya günün anısı olarak İşletme Müdürü Ahmet Deniz tarafından Mastra Altın Madeni’nde dökülmüş
olan ilk dore külçeden yapılan altın para
hediye edildi. Ziyareti sırasında yapılan
teknik geziler boyunca canayakınlığı ve
espirileri ile dikkat çeken Balta; “Bundan
sonra yurtiçi ya da yurtdışında gideceğim
diğer işletmelerde kesinlikle İşletmenizin
İş güvenliği ve çevre konusundaki hassasiyetini örnek vereceğim. Burada sizlerle olmak bir maden mühendisi olarak
bana ayrıca keyif verdi. Bütün çalışanlarınıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Çiftçilere yonca
tohumu desteği

Ç

iftçilerin 2013 yılı ilkbahar dönemi
ekim sezonunda, yüksek kaliteli tohum kullanmalarını yaygınlaştırılmak
amacıyla, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü’nce İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği kaynaklarından yüzde 50 destekli ‘Yonca Yetiştiriciliğini Geliştirme
Projesi’ başlatıldı. Yapılan bu proje ile
yem bitkileri yetiştiricileri öncelikli olmak
üzere, Merkez ilçesine 2 bin, Kelkit ilçesine 5 bin, Köse ilçesine bin 5 yüz, Şiran
ilçesine bin, Torul ilçesine 5 yüz kilogram
olmak üzere toplamda ise 10 bin kilogram yonca tohumu satın alınarak talepli
çiftçilere dağıtımı sağlandı.

Altın piyasası
sallanıyor
A

ltın milyarderi Soros’un 8. 5 milyar
dolarlık altınının 1 milyar dolarlık kısmını satması ve “altın artık güvenilir liman değil” şeklinde ki ifadeleriyle birlikte
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin rezervlerinde ki altını satacaklarını açıklaması altın piyasasının düşmesine neden oldu.
Altının değer kaybetmesi Gümüşhane’yi
de etkiledi. Kuyumcu Fatih Devran altının yüzde 14’lük düşüşünün devam etmeyeceğini belirterek altın fiyatlarındaki
düşüşün altın rezervlerine bağlantılı olmadığını söyledi. Altın fiyatlarının düşüşüyle birlikte altına olan talebin arttığını
ifade eden Devran “Türkiye’de insanların
bir kısmı altın alarak borçlanmıştır. Altının
düşüşüyle birlikte altın borcu olanlar
borçlarını ödemek için altın almaya yöneldiler” dedi. Altın fiyatlarının düşüşüyle
beraber yatırımcının en çok çeyrek altına
yöneldiğini belirten Devran, darphanenin
talebe yetişememesinden dolayı piyasada çeyrek altın bulunmadığını söyledi.
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Gümüşhane’de 2. İktisat
Kongresi yapıldı
Gümüşhane Üniversitesi,
Gümüşhane İktisadi ve Kültürel Kalkınma Derneği
(GİKDER) ile
Gümüşhane Valiliği işbirliğinde Gümüşhane 2. İktisat
Kongresi düzenlendi. Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız’ın da katılımıyla gerçekleşen kongre,
Gümüşhane Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Çok
Amaçlı Salonu'nda yapıldı.

Haber:Özlem Kaya

Ü

Haber: Bedrettin Yavuz

K

ongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, Gümüşhane Valisi Yusuf
Mayda, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İhsan Günaydın, Eski Adalet ve Milli Savunma Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu, Gümüşhane Ak Parti İl Başkanı Ercan Çimen, Ak Parti
Milletvekilleri Feramuz Üstün ve Kemalettin Aydın Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa Canlı ile
çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Kongrede konuşma yapan Bakan Taner Yıldız, “Şu
anda iklim şartları ülkelerin büyümesine izin vermemektedir. Ciddi bir ekonomik kriz var. Bırakın
şirketlerin iflasını, ülkeler bile iflasın eşiğine gelebilmektedir. Ama buna rağmen Türkiye büyümesini devam ettirmektedir. Türkiye gösterdiği
gelişmeyle Euro bölgesinin en hızlı büyüyen ikinci

ülkesi oldu ve Türkiye’deki bu büyüme tabi ki sadece iktisadıyla, ekonomisiyle, siyasetiyle ve yönetimiyle değil aynı zamanda beyniyle, zihniyle,
kalbiyle, sağduyusuyla, sezgileriyle gösterdiği bir
büyümedir. Türkiye’de yaşanan bu büyüme obez
bir büyüme değildir” dedi. Diğer ülkelerin altı yılda
gösterdikleri büyümeyi Türkiye’nin bir yılda gösterdiğini belirten Yıldız “Türkiye büyüdükçe illerimizin ondan alacağı paylar tabi ki artacaktır.
Büyüyen bir Türkiye’nin gelişmeyen ve büyümeyen bir Gümüşhane’si olamaz” şeklinde konuştu.
Madenciliğin Gümüşhane’ye bahşedilmiş bir nimet
olduğunu söyleyen Yıldız “Biz yerin altı yerin üstünden daha kıymetli ise ona tabi oluyoruz, yerin
üstü yerin altından daha kıymetliyse ona tabi oluyoruz ve bunların her birini çevreye rağmen değil

çevreyle beraber yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"GÜMÜŞHANE’YE YILLIK 4,5 MİLYON TL"
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan
Günaydın ise konuşmasında, “2012 sonu itibariyle
üniversitemizin toplam nüfusu 11 bin 500 olarak
tespit edilmiştir. Bunun 10 bin 600’ü öğrencilerden
geriye kalanı ise akademik ve idari personelden
oluşmaktadır. Bu akademik, idari ve öğrencilerimizin gelirlerinin yüzde altmışını Gümüşhane’de harcadıkları sonucuna ulaştık. Üniversitemizde her
öğrencinin yıllık harcama tutarının ortalama 420 TL
olduğu tespit edilmiş ve aylık olarak öğrencilerimizin şehrimize olan katkısı 4,5 milyon TL olduğu belirlenmiştir. Üniversitenin, ilimize ekonomik,
sosyokültürel, eğitim, sektörel bazda önemli etkilerinin olduğunu görmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Esnafının Sorunları
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Elbeyi Gergin, Gümüşhane esnafının sahip
olduğu sorunlarla ilgili olarak Gifhaber gazetesine konuştu. Gergin, Gümüşhane ilçelerinde yer alan
esnafın il merkeziyle bağlantıları olmadığını ve bunun en büyük sorunu oluşturduğunu söyledi.

G

ergin, Torul ve
Kürtün ilçeleri
hariç diğer ilçelerdeki esnafların
Gümüşhane il
merkeziyle
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Akıllı Bilet
“Gümüş 29”

hiçbir bağlantısı olmadığını vurgulayarak bu durumun Gümüşhane esnafının en büyük problemi olduğunu söyledi. Gergin, büyük marketlerin
Gümüşhane ilinde sayı olarak artmasının esnafların
ciro kaybı yaşamasına sebep olduğunu belirterek bu
durumun devam etmesi halinde küçük esnafların tamamen ortadan kalkacağını ifade etti.
“VAKTİNİZİ GÜMÜŞHANE’DE GEÇİRİN”
Okumak amacıyla dışarıdan gelen öğrencilere, Gümüşhane’nin pahalı bir kent olarak
anlatıldığını dile getiren Gergin, Gümüşhane’de alışveriş ve sosyal mekanlardaki fiyatların çevre illerle ya
aynı ya da altında bir fiyata sahip olduğunu söyledi. Gergin, “Dışarıdan
gelen öğrencilerimizin ve akademis-

Haber: Özlem Kaya

yenlerin ilimizden alışveriş yapmalarını ve esnafın
yanlış bir tutumu olunca Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasına bildirmelerini istiyoruz. Çünkü bu durum, bol satış yapan esnafımızın hem uyum hem de
kendini yenilemesi bakımından çok önemlidir.
Özellikle öğrencilerimizin ilde rahat gezmeleri ve
alışveriş yapmaları şehrimizi ve esnafımızı rahat ettirecektir” dedi. Gergin, “GİF Haber” gazetesi aracılığıyla aynı zamanda bir esnaf olarak
akademisyen kadroya mesajının iletilmesini vurgulayarak üniversiteden ve akademisyenlerden çok
şey beklediğini, boş zamanlarının bir kısmını il dışında değil, Gümüşhane kantin, kafeterya, park ve
bahçeler gibi mekânlarda geçirmelerini arzu ettiklerini söyledi.

Ekmek İsrafı" hareketi
Gümüşhane’de başlatıldı
Gümüşhane Valiliği tarafından ekmek israfının önüne geçmek ve
tam buğday ekmeğin tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla Gümüşhane’de “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” başlatıldı.
Haber: Mirmahmud Quadirov

G

ümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Vali Yusuf Mayda’nın
talimatı
üzerine
hazırlanan genelgenin, kamu
kurum ve kuruluşlarına gönderildiği belirtildi. Açıklamada
Mayda, günde 6 milyon, yılda
2.1 milyar ekmeğin israf edildiğini kaydederek, Gümüşhane
ilinde kampanyanın amacına
ulaşabilmesi için toplumun her
kesimine yönelik bilgilendirme
ve bilinçlendirme faaliyetleri

düzenleneceğini ve vatandaş, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve meslek kuruluşları ile işbirliği yapılacağı kaydedildi. Ayrıca, Vali
Mayda'nın, kampanya ile
israf konusunda toplumsal
duyarlılık oluşturulmasının önemli olduğu ifade
edilerek il genelinde, “Ekmek İsrafını Önleme
Kampanyası” aracılığıyla
ekmeğin israf edilmemesi
bilincinin tüm vatandaşlar
için bir yaşam biçimi haline gelmesi özendirileceği yer aldı.

niversite ile şehir merkezi arasındaki seferleri günde 30’a çıkaran Gümüşhane Belediyesi’ne
bağlı otobüslerde akıllı bilet uygulaması başlatıldı. Gümüşhane Belediyesi İşletme Müdürü Çetin Rıza
Tanış, öğrenci sayısındaki artış nedeniyle kartlı sisteme geçtiklerini söyledi. Vatandaşların ve öğrencilerin
daha rahat, daha güvenli bir şekilde
belediye otobüslerinden faydalanması amacıyla 08 Mayıs 2013 tarihi
itibari ile bu uygulamanın tamamen
sisteme girdiğini belirten Tanış, belediye otobüslerine fazla rağbet olmadığı için, bunun geç kalınmış bir
sistem olduğunu fakat öğrenci potansiyelinin artmasıyla bu sistemi öngördüklerini vurguladı. Tanış, belediye
otobüslerine cihazların takıldığını,
müracaat formlarının hazırlanarak
otobüslere bırakıldığını ve bu uygulamadan faydalanmak isteyenlerin bu
formları doldurarak “Gümüş 29”
(akıllı bilet) isimli bu kartları alabileceklerini ifade etti. Diğer illerde bu
kartların maliyetinin daha fazla olduğunu vurgulayan Tanış, “Gümüş 29”
isimli bu kartın maliyetini 5 TL olarak
belirlediklerini ve bu 5 TL içinde 1,5
TL’yi öğrenciye ve vatandaşa hediye
olarak takdim ettiklerini söyledi. Tanış
son olarak; “Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın bu uygulama ile ilgili
bir sorunları varsa Gümüşhane Belediyesine müracaat etmeleri yeterlidir”
dedi.

“Kredi notu yeni
pazarlar açar”

G

ümüşhane Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhammet
Şahin, Standart/Poor (S/P) tarafından
yapılan Türkiye’nin kredi notu değişikliğini değerlendirdi. S/P’nin Türkiye’nin
kredi notunu BB’den BB+’ya yükseltmesinin yabancı sermaye açısından
büyük önem taşıdığını ve Türkiye’nin
kredi notu artırımının küresel piyasalardaki güveniyle alakalı olduğunu dile getiren Şahin, “Türkiye’nin kredi notunun
yükselmesi yabancı sermaye açısından
büyük önem taşır. Kuruluşlar bir ülkedeki istikrara bakar ve Türkiye’nin kredi
notunu yükseltilmesi, olumlu ve güvenilir bir istikrara sahip olduğunu gösterir”
dedi. Günümüzde özel sektörün önemli
olduğunu belirten Şahin, buna bağlı
olarak küresel rekabetin ön plana çıktığını açıkladı. Şahin, açıklamalarını
şöyle sürdürdü: “Küresel rekabete ayak
uydurabilen ülkeler ön plandadır. Türkiye de yavaş yavaş küresel rekabete
ayak uydurmakta ve bu süreçte yerini
almaktadır. Türkiye’nin küresel süreçte
yerini alması, güvenilir bir ülke olduğunun kanıtıdır.”
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GÜ İletişim Fakültesi ilk
kez mezun verdi

Gümüşhane Üniversitesi (GÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bu yıl ilk kez öğrenci mezun etti. İletişim Fakültesi mezunları, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş’ın da katıldığı
bir mezuniyet eğlence programı düzenledi.
Haber:Gözdenur Gürsoy

M

ezuniyet
eğlence
programının açılış konuşmasını yapan
Gümüşhane Üniversitesi İletişim
Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Celalettin
Vatandaş, mezun
olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Dekan
Vatandaş, “Şimdi mezun olan öğrencilerin 4
yıl önce ‘bitmez’ dedikleri 4 yıl bitti. Şuanda
geriye dönüp baktığınız zaman ne kadar çabuk geçti diyorsunuz. 1ve 2’inci sınıfta okuyanlarda zaman nasıl geçecek diye
düşünmeyin. Zaman çok çabuk geçiyor. 4 yıl
boyunca kendinize kattıklarınız ve eksikliklerinizle burayı tamamlamış oldunuz. Burada
edindiğiniz bilgiler, tecrübeler hayatınız boyunca sizi hep takip edecek. Umarım ki o anlamda hep iyi ve önemli tecrübeler
edinmişsinizdir. Bu tecrübeler gelecekteki hayatınızı kolaylaştıracak, gelecek aşamalardaki
zorlukları çözmenizi sağlayacak” dedi.

“İLK MEZUNİYET VE İLK MEZUNLAR
UNUTULMAZ”
Birinci ve ikinci sınıfta okuyan öğrencilere de
mesajlar veren Dekan Vatandaş, “Şu önünüzdeki yılların kıymetini bilin. Her şeyin telafisi
var, ancak zamanın telafisi yok. Zamanın kıymetini bilin ve geleceğiniz için şuan inşa ettiklerinizin farkında olun” ifadelerini kullandı.
Bu fakültenin ilk mezunları olmaları nedeniyle önem arz ettiklerini kaydeden Dekan
Vatandaş, “İlk mezuniyet ve ilk mezunlar unutulmaz. Bugün üniversite ve fakültenin önemli
bir tarihi günüdür. Bunu da kalıcı hale getirmek için kütük ayarladık. İsmi kaba ama hatırası büyük olacak bizim için. Mezun olan
arkadaşlarımıza hayatta başarılar diliyorum.
Tüm yaşanılan süreçlerin mimarlarına akademik danışmanlara teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

lan ve Gönül Uzun ilk mezunlar adına mezuniyet konuşmalarını yaptı. Öğrencilerin bireysel
performanslarını
sergiledikleri
programda skeçler, şiirler ve koro ekibinin
muhteşem performansı da dinleyicilerden büyük alkış aldı. Fakülte bünyesinde dereceye
girerek birinci olan Özkan Gümüş, ikinci olan
Özlem Kaya ve üçüncü olan Ferhat Akmeşe’ye takdir belgeleri Dekan Prof. Dr. Celalettin Vatandaş tarafından verildi.

Eğlencenin zirveye çıktığı program öğrencilerin havaya kep fırlatmasıyla son buldu.
Daha sonra mezunlarla birlikte Gümüşhane
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haydar Akyazı, Edebiyat Fakültesi Dekanı M. Muhsin
Kalkışım ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Celalettin Vatandaş’ın da katılımıyla havuz başında çiğ köfte yedikten sonra program
son buldu.

PROGRAMIN SONUNDA ÇİĞ KÖFTE
YENİLDİ
Dördüncü sınıf öğrencileri Gamze Bezirgan
ve Elif Düzel’in sunuculuğunu yaptığı programda dördüncü sınıf öğrencileri Şahika Noy-

İİBF 200 öğrencisini mezun etti
G
ümüşhane Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ilk
mezunlarını verdi. Törende konuşan
Rektör Yardımcısı ve İİBF Dekanı Prof. Dr.
Haydar Akyazı, İİBF olarak mezun vermiş
oldukları için hem hüzünlendiklerini hem sevindiklerini söyledi. Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2012-2013 eğitim ve öğretim yılı döneminde
İşletme ve İktisat bölümlerinde okuyan 200
öğrencisini ilk kez mezun etti. Mezunları için
düzenledikleri törende konuşan İİBF Dekanı
Prof. Dr. Haydar Akyazı, “Bugün bizim için
hem sevinçli hem de hüzünlü bir gün. Mezun olan yaklaşık 200 öğrencimizi devletimize, ailemize ve milletimizin hizmetine
sunuyoruz. 4 yıl boyunca birlikte zorlu zamanlar geçirdiğimiz öğrencilerimizden ayrı-
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lıyoruz. 4 yıl devam eden eğitim ve öğretim
sürecini sorunsuz bir şekilde tamamladınız.
Gösterdiğiniz emeklerden dolayı sizlere minnettarız. Üniversitemizin ve fakültemizin ilk
öğrencisi olması dolayısıyla bizlerle birlikte
her türlü zorlukları yaşayan her türlü alt yapı
eksiklerine sabırla katlanan hocalarına ve
Gümüşhane halkına karşı olgun davranışlar
sergileyen vatanımızın birlik ve bütünlüğüne
laf getirecek taşkınlıklarda bulunmayan siz
değerli öğrencilerimize üniversitem adına teşekkür ediyorum” dedi. Törende fakülte bünyesinde dereceye girerek birinci olan Tuğba
Kabadayı, ikinci olan Leyla Kaynak ve
üçüncü olan Bilgen İşlek’e takdir belgeleri
verildi. Tören öğrencilerin kep atmalarıyla
son buldu.
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Gümüşhane Üniversitesi bin
536 öğrencisini mezun etti
Gümüşhane Üniversitesi’nde
2012-2013 Eğitim-Öğretim Dönemi Mezuniyet Töreni ve 5. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri bir
arada gerçekleştirildi. Üniversiteden mezun olan bin 536 öğrenci arasından okul birincisi
olan Hatice Oğuzhan 8 yaşındaki
oğlu ile birlikte kürsüye çıkarak
öğrencilere mesaj verdi.
Haber:Gözdenur Gürsoy

G

ümüşhane Üniversitesi Rektörlük binası önünde gerçekleştirilen törene
Gümüşhane Valisi Yusuf Mayda, AK
Parti Gümüşhane Milletvekili Feramüz Üstün,
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın, Gümüşhane Belediye Başkanı
Mustafa Canlı, İl Genel Meclis Başkanı Sebahattin Çobanoğlu, Kelkit Kaymakamı Ozan
Gazel, Köse Kaymakamı Arif Karaman, Kent
Konseyi Başkanı Hasan Pir, akademik personel, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşma yapan Gümüşhane Valisi Yusuf
Mayda mezun olan öğrencilerin iddialı ve başarılı bir şekilde vatana hizmet etmeleri temennisinde
bulunarak
gelecekteki
hayatlarında mutluluk, iş hayatlarında ise başarı diledi. Gençlere öğütlerde bulunan Vali
Mayda, şöyle konuştu: “Analiz eden, sorun
çözen, çözüme odaklı ve çalışkan bir fert olduğunuz sürece Türkiye Cumhuriyeti’nde gelecekte ulaşamayacağınız hiçbir makamın
olmadığını ifade etmek istiyorum. Bizlerde sizin göstereceğiniz başarıyla iftihar edeceğiz.”
En az mezun olan öğrenciler kadar mutlu ve
heyecanlı olduğunu söyleyen AK Parti Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün ise, “Arkadaşlarınızdan ayrılıp hayatın ayrı bir
evresine geçeceksiniz. Sizlere daha iyi bir ge-

sında, 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üni- Dört yıllık öğrenim dönemi sonucunda sizleri
versitesi’nden bu yıl bin 536 kişinin mezun çağdaş bireyler olarak yetiştirmenin gururunu
olduğunu söyledi. Rektör Günaydın, “Toplam yaşıyoruz” dedi. Mezun olan öğrencilere
10 bin 500 öğrenci, 525 akadeöğütlerde bulunan Rektör Gümik, 237 idari personelle 6 fanaydın, “Öncelikle kendinize
külte, 2 yüksekokul, 8 meslek
güvenin. Gerçek potansiyeliRektör
yüksekokulu ve 2 enstitü ve 2
niz o zaman ortaya çıkacaktır.
uygulama ve araştırma merkezi
Çok çalışın. Zira insanlar araGünaydın:
ile hedefimiz öğrenci sayısını 13 “Ülkemizin farklı sındaki en temel farklılık çabine çıkarmaktır” dedi. Gümüş- bölgelerinden ge- lışıp çalışmamaktır. Meraklı
hane Üniversitesi olarak mezun
lerek ilimizde öğ- olun. Meraklı olmak bilmediolan öğrencileri ülkenin hizmeğini öğrenme içgüdüsüdür.
renim görmek
tine sunmanın mutluluğunu yaSevdiğiniz işi yapın, yaptığışadıklarını kaydeden Günaydın, isteyen gençleri- nız işi sevin. Gönlünüzü işe
mize hizmet et- verin. İşiniz hayatınızın bü“Ülkemizin farklı bölgelerinden
mek, bizim için yük bir kısmını kaplayacaktır.
gelerek ilimizde öğrenim görkutsal bir
mek isteyen gençlerimize hizmet
Arkanızda, gittiğiniz her
etmek, bizim için kutsal bir göyerde sürekli gelişerek sizlere
görevdir.”
revdir. Tabii ki bu durum zorlu
güçlü bir referans olan ve sizbir süreci de beraberinde getirmektedir. Biz- lerin fedakâr ve gayretli çalışmalarınızla marler, bütün kadromuzla birlikte öğrencilerimi- kalaşacak olan bir üniversite olduğunu
zin daha nitelikli öğrenim görmeleri için unutmayınız” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ÜNİVERSİTESİNİ BİRİNCİLİKLE
BİTİRDİ

lecek sağlamak için mücadele ediyoruz. Sizler
bu ülkeyi daha ileri götüreceksiniz. Hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

“13 BİN ÖĞRENCİYİ HEDEFLİYORUZ”
Vali Mayda ve Milletvekili Üstün’den sonra
kürsüye çıkan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın ise konuşmaCMYK

çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Rektör Günaydın,
“Üniversite gençliği, çağdaş kimliği ile topluma örnek olmalıdır. Çağdaş insan, yeniliklere açık, hayat boyu öğrenmeye istekli,
hukuka saygılı, eleştirel düşünceye sahip ve
sorun çözme yeteneği yüksek olan insandır.

2012-2013 eğitim ve öğretim dönemi okul birincisi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü öğrencisi Hatice Oğuzhan
oldu. 8 yaşındaki oğlu Efe Kağan Oğuzhan’la birlikte kürsüye
çıkan okul birincisi Hatice
Oğuzhan, 2003 yılında Kafkas
Üniversitesi Fizik bölümünü
ikincilikle bitirdiğini, atanamadığı için Giresun Görele’de
özel bir dershanede beş yıl Fizik öğretmenliği yaptığını ve bu
süreçte Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nde de yüksek lisans
yaptığını söyledi. Daha sonra
geçerli bir meslek edinebilmek
için Gümüşhane Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik
bölümünü kazandığını söyleyen
Oğuzhan, Atatürk’ün “Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı başarılı olacağım diye
başlayanın ve başarılı oldum diyebilenindir” sözlerini hatırlatarak kendisinden yaşça çok

küçük olan mezun arkadaşlarına tavsiyelerde bulundu. Oğuzhan, “Değerli Hocalarım, sizlerin büyük bir emekle yetiştirdiği,
yeşerttiği fidanlar olarak biz mezunlar artık
yurdumun bozkırlarında nazlı hilalin dalgalandığı her yerde milletimize hizmet etmeye
hazırız. Mimar Sinan gibi çıraklık, kalfalık,
dönemimizi tamamladık artık ustalık dönemimiz başlıyor. Hz Mevlana’nın ifadesiyle hamdık, piştik, yandık ve yanmaya hala devam
ediyoruz” şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Okulu birincilikle bitiren
öğrencilere dizüstü bilgisayar, ikincilere tam
ve üçüncülere de yarım altın ödüllerinin protokol üyeleri tarafından verilmesinin ardından
öğrencilere belgeleri akademisyenler
tarafından verildi.
Tören diploma yemini eden öğrencilerin kep atmasıyla
son buldu.
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E- reçete

Hemşireler
Haftası kutlandı

E-reçete uygulaması Türkiye’nin genelinde uygulanmaya başlandı. Gifhaber olarak E-reçetenin avantajlarını Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi ve Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Niyazi
Tosun’a sorduk.

Haber: Sümeyye Akgün

H

E

-reçetenin sunduğu avantajları “Artık
teknoloji çağındayız. Doktorlar kâğıtla
uğraşmadan kendilerinin ve hastalarının
sahip olduğu şifrelerle reçeteyi yazıyor. E-reçetede teknolojik gelişmenin bir göstergesidir”
ifadeleriyle anlatan Dr. Niyazi Tosun, ayrıca
bu sistemle ilaç ve reçetelerin artık kontrol altına alındığını kaydetti. E-reçete döneminden
önce, kağıt reçeteyle gayri resmi reçetelerin
düzenlenebildiğini ve kişilerin reçetedeki ilacın dozunu değiştirebildiğini, doktorların ilaç
kaşelerinin yaptırılabildiğini ifade eden Tosun,
artık bu sistem üzerinden anında cevap alınabildiğinin ve bu tarz olumsuz durumlarının
önüne geçildiğinin altını çizdi. E-reçeteyle vatandaşların reçete kaybetme problemlerinin de
ortadan kalktığını belirten Tosun, hastaların artık hasta şifresi ve kimlik numaralarıyla eczanelerden ilaçlarını alabildiklerini ifade etti.
Hastanın daha önce kullandığı ilaçların da sistemde görüldüğünü vurgulayan Tosun, “Uygulamadan önce doktorun yazdığı ilaçları

eczacının yanlış görmesi halinde verdiği yanlış ilaç hastalarda probleme yol açıyordu. E-reçete bu sorunu da ortadan kaldırdı” dedi. Tosun
son olarak E-reçetenin herhangi bir dezavantajının olmadığını, belki alt yapıyla ilgili dezavantajları olabileceğini onların da zaman
içinde ortadan kalkacaklarını söyledi. Gümüş-

hane eczacıları ise, E- reçetenin avantajı kadar
dezavantajlarının da bulunduğunu ifade ederek
bunların genellikle doktorların yanlış şifreyi
yazmaları, hastanın kimliği olmadan ilaç almaya gelmesi ve sistemin çökmesi sonucunda
hasta reçetesinin görülmemesi şeklinde sıralanabildiğini kaydediyor.

Keneler insanları Kırım-Kongo
korkutuyor Kanamalı Ateşi paneli

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan keneler,
insanları korkutmaya devam ediyor. Keneleri “kan emen
parazitlerdir” şeklinde tanımlayan Dr. Yasin Güneş, kenelerin yaz ayının gelmesiyle yeniden ortaya çıkmaya
başladığına vurgu yaptı.

amsun Vezirköprü Mehmet Paşa Aile
Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Yasin
Güneş, Dr. Yasin Güneş, kene ısırmalarında
genellikle ilk üç günde ateş, halsizlik, adale
ağrısı, baş ağrısı, aşırı duyarlılık, şiddetli
kol, bacak ve sırt ağrısı ile belirgin iştahsızlık oluştuğunu söyledi. Güneş “hastalık, kenelerin sokması sonrası salgıladıkları
sıvıyla, kenelerin çıkartılırken ezilmesi sonucu çıkan sıvı ve kanıyla veya kene sokması sonucu virüsü alıp hasta olmuş
hayvanların kan ve salgıları ile bulaşabilmektedir” dedi. Kenelerden korunma yollarına da değinen Dr. Yasin Güneş, “Kenelerden korunmak için
piknik alanına gidindiğinde ya da hayvan otlatmaya giderken mutlaka uzun
giysiler giyilmelidir. Bacakları açıkta bırakmamalı, paçalar çorap içine konulup kenenin vücuda ulaşması engellenmelidir. Ayrıca gerektiğinde piknik dönüşünde tüm vücudun kontrol edilip kene olup olmadığına dikkat
edilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Hastalıkta ve
sağlıkta beslenme

G

Haber: Dudu Yazıcı

S

emşireler Haftası, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çok
Amaçlı Salonunda düzenlenen programla kutlandı. Programa Gümüşhane
Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Turgut Şahinöz, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci
katıldı. Konferansta Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Turgut Şahinöz, Gümüşhane
Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çolak ve Hemşirelik
Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nihal Turan konuşma yaptı. Şahinöz yaptığı konuşmada ilk mezunlarını verecek olmanın
nasıl hissettirdiğinden ve öğrencilerin
Gümüşhane Üniversitesi’nde okuyor olmalarının onlara sağladığı avantajlardan
bahsetti. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin fotoğraflarından oluşan slayt gösterimi ile devam eden program,
öğrencilerin hazırlamış olduğu müzik
dinletisiyle son buldu.

Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Gümüşhane Kültür Merkezi’nde “Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi”
(KKKA) konulu bir panel düzenledi.

B

ahar aylarında artan kene ısırması olaylarına karşı halkı bilgilendirmek amacı ile düzenlenen paneli Ak Parti Gümüşhane
Milletvekili Doç. Dr. Kemalettin Aydın yönetti. Panele Gümüşhane
Valisi Yusuf Mayda, Gümüşhane İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Boşnak, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Aziz Ahmet
Surel, Gümüşhane Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Pehlivan’ın yanı
sıra sağlık personeli, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Panelde konuşma yapan Vali Mayda “2000’li yıllardan itibaren devletimizin sağlık hizmetlerine yaptığı yatırımlar sayesinde ülkemiz
zirveyi yakalamıştır. Hastanelerde rehin alma dönemleri bitmiştir.
Tam tersine hizmet kalitesinin arttırılmasına önem verilmiştir. Doğru
olan kişinin hastalanmaması yani hastalıklara karşı korunmasıdır”
dedi. Panel girişinde izleyicilere kene çıkarma seti dağıtıldı.

ümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çok Amaçlı Salonu’nda
Beslenme ve Diyetetik bölümü tarafından hazırlanan ‘Hastalıkta ve Sağlıkta
Beslenme’ konulu bir panel düzenlendi.
Panele öğretim görevlileri ve çok sayıda
öğrenci katıldı. İki gün süren panelin
başkanlığını Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali
Fuat Bodur yaptı. Panelin ilk gününde sırasıyla Medipol Üniversitesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Muazzez Garipağaoğlu “0-1Yaş Döneminde Beslenme”, Medipol Hastanesi
Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma
Anabilim Dalı Doç. Dr. Erdal Adal “Büyümenin Değerlendirilmesi ve izlenmesi”,
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzman Diyetisyen Beyza Eliuz Tipici ise,
“Okul Öncesi Dönemde Beslenme Diyetisyen” konulu sunumlarını gerçekleştirdi. Panelin ikinci gününde ise, ilk

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tanıtım Günleri
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu (SHMYO) Tanıtım Günlerinin birincisi
düzenlendi.
Haber: Sümeyye Akgün

E

tkinlikler iki gün boyunca
devam etti. İlk gün Çocuk
Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
Bölümünün yapmış olduğu
etkinlikler, müzik korosu etkinlikleri ve çocuklarla
uçurma gösterisi yapıldı.
İkinci gün SHMYO önünde
ilk yardım eğitimi stantları kuruldu. Daha sonra Gümüşhane
Üniversitesi Sağlık Meslek
Yüksekokulu Çok Amaçlı Salonunda “Okul-Hastane İşbirliği” konulu bir panel
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düzenlendi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Bodur,
Gümüşhane Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreteri Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel ile Acil ve
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Alptekin Giresunlu panele konuşmacı olarak katıldı. Panel sona erdikten sonra Paramedik
bölümü öğrencileri arasında vaka yarışması yapıldı ve birinci olan gruba ödülleri verildi. Tanıtım günleri kapsamında son olarak Çukurova
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Bilgin “Standardizasyon ve Akreditasyon” konulu
sunumunu gerçekleştirdi.

olarak Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gülgün Ersoy “Sporcu Beslenmesi” konulu
sunumunu gerçekleştirdi. Daha sonra,
19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aliye Özenoğlu
“Duygu- Durum Bozukluğu ve Beslenme”, Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba
Devlet Hastanesi Diyetisyeni Osman
Zeki Kahraman “Diyabet ve beslenme”
konulu sunumlarını katılımcılarla paylaştı.
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GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ’NDEN
TURİZME BÜYÜK KATKI

GÜMÜŞHANE
ÜNİVERSİTESİ'NDE
TİYATRO RÜZGÂRI

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İhsan Günaydın’ın editörlüğünü yaptığı
Gümüşhane İli Turizm Potansiyeli kitabının içeriği akademisyenler tarafından yenilendi. Haritalar ve fotoğraf albümüne
kış fotoğraflarının da eklenmesiyle görselliği zenginleştirilen Gümüşhane İli Turizm Potansiyeli kitabının ikinci baskısı
Mart 2013’te yayımlandı.
Haber: Mert Zımba

G

ümüşhane ilindeki turizm
potansiyelini ve faaliyetlerini ortaya koymak ve
ilin ortaya çıkarılmamış güzellikleri hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Gümüşhane İli
Turizm Potansiyeli kitabı ilk olarak Şubat 2012’de yayımlandı.
İlk yayımlanan kitap, Gümüşhane

ilini tanıtmak için kütüphanelere,
kültür ve turizmle ilgili kamu ve
özel kurumlara, Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyelerine ve
üniversiteye gelen misafirlere hediye edildi. Ayrıca kitap İstanbul’daki Feshane şenliklerinde
Gümüşhane ilinin tanıtım amacını üstlendi. Kitabın editör yar-

dımcısı Yrd. Doç. Dr. Sedat Bostan, Gümüşhane ilinin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu
vurgulayarak, “Biz Gümüşhane
ili turizm potansiyeli hakkında bilinirlik oluşturma çabası içerisindeyiz. Bu bilinirlik sayesinde
kamu ve özel kurumların girişimleriyle de Gümüşhane’nin turizm
potansiyeli kinetiğe dönüşecektir” dedi. Üç bölümden oluşan kitabın ikinci baskısının ilk
bölümünde Gümüşhane ilinin
kültürel, sosyal yapısı ele alını-

GÜMÜŞHANE'DE NEDEN
TİYATRO YOK?

Gümüşhane Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Yüksek Okulu
Öğr. Gör. Hakan Sezerel Gümüşhane’de tiyatro topluluğunun
neden olmadığının sebeplerini anlattı.

G

K

aredeniz Teknik Üniversitesi Maçka Yüksek
Okulu Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan "Töre" isimli tiyatro oyunu Gümüşhane
Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Çok
Amaçlı Salonu’nda gerçekleşti. Turgut Özakman’ın kaleme aldığı Ahmet Akyol'un yönettiği "Töre" adlı oyunda Ufuk Şanlı, Figen Tarlı,
Havva Değirmenci, Ahmet Ümit Demir, Burçin
Dilek, Elif Nur Güçlü, Ayşe Albayrak, Yaprak
Yüksel rol aldı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı
tiyatro Doğu Anadolu’da yaşayan bir ailenin
töreden çektikleri sıkıntılar anlatıyor.

GÜMÜŞHANE, TRABZON
DEVLET TİYATROSUNU
AĞIRLADI

Haber: Huriye Yıldız

ümüşhane'de tiyatronun olmamasını
üniversitesinin geç kurulmasına bağlayan Sezerel, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün daha önceden bu konuda herhangi
bir çalışma yapmadığına da dikkat çekti.
Gümüşhane’nin hem tiyatroyla ilgilenebilecek
kesimden, hem devlet
tiyatrosundan yoksun
olduğunu söyleyen Sezerel, ilde şehir tiyatrosu çalışmalarının da
yapılmadığının altını
çizdi. Sezerel, sanatsal
faaliyetlerin asıl gücünü
genç nüfustan aldığını
sözlerine ekledi. Konuşmasını şöyle sürdüren Sezerel, “Mesela
Trabzon'da etnik grupların tiyatro faaliyetleri
var, İstanbul tiyatronun ilk kurulduğu yer. Bireysel katılımın olmadığı illerde sosyal olarak
tiyatro gruplarının oluşumu da yok. Ayrıca ka-

dınların sahneye teşvik edilmemesi ve drama
gibi sanatsal faaliyetlerin yer almaması da büyük bir eksikliktir” dedi. Gümüşhane’de tiyatro
faaliyetlerin önceden de yapılmadığını vurgulayan Sezerel, yeni yeni
sanatsal faaliyetlerin ortaya çıkmaya başladığını,
başka şehirlerdeki devlet
tiyatrolarını getirebilmek
için zeminin oluşmaya
başladığını belirtti. Kitle
iletişim araçlarının tiyatronun gelişmemesinde
büyük bir etkisi olduğunu
dile getiren Sezerel, “Gümüşhane’de önceden tiyatronun oynanabileceği
bir salon yoktu fakat İl
Kültür Merkezi’nde bir
salon açılmasıyla burada
iki ayda bir tiyatro getirilmeye başlandı. Zamanla tiyatroya ilginin artacağını ve bir tiyatro
topluluğunun oluşacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

KIZ TEKNİK VE MESLEK YİNE KIRDI GEÇİRDİ
ümüşhane Kız Teknik ve Meslek Lisesi
G
pansiyon öğrencilerinin hazırladığı “Damat Adayları” adlı oyun izleyiciyle buluştu.

Oyun için uzun bir hazırlık dönemi geçiren öğrenciler, temsilin sonunda izleyicilerin takdirini topladı. Oyunda öğrenciler, üstün
performanslarının yanı sıra kostümleri ile de
göz doldurdu. “Damat Adayları” adlı oyunda
Aslıhan Topar (Baba), Semanur Arslan (İbiş),
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yor. İkinci bölümde ise kitabın
yazarları tarafından tespit edilen
Gümüşhane’nin turizm değerleri,
fotoğraflarıyla birlikte okuyucuya
aktarılıyor. Son bölümde ise Gümüşhane’nin mevcut olan turizm
potansiyeli, Gümüşhane’de turizmin gelişmesi için öneriler ve fırsatlar yazarlar tarafından gözler
önüne seriliyor. Gümüşhane İli
Turizm Potansiyeli Kitabı Gümüşhane Üniversitesi tarafından
yayımlanan ilk kitap olma özelliği taşıyor.

Nurten Alim (Rıza), Seda Taşçı (Cemalettin),
Suna Şahin (Azerî), Birgül Kır (Temel) ve
Cansel Yöndem ise (Gelin) rollerini paylaştılar. Temsilin sonunda konuşan okul müdürü
Onur Aydın, öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklerde çok başarılı olduğunu belirterek bu
öğrencilerle gurur duyduğunu ifade etti. Aydın
oyunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gümüşhane Kültür Merkezi’nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından "Pembe Kadın" adlı tiyatro
oyunu sahnelendi.
Haber: Huriye Yıldız

O

yuna Vali Yusuf Mayda, İl Kültür ve
Turizm Müdürü Temel Yalçın, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Hidayet Sayın'ın yazıp Uğur Keleş'in yönettiği
oyunda, Elif Düzel, Kadri Özcan, Emre Ön,
Sinem Bilgin, Mert Hürol, “Unutma Beni”
dizisinin sevilen karakteri Fitnat Didim Özkavukçu ve “Kayıp Prenses” adlı dizide rol
alan Nazlı Ceren Argon rol aldı. "Pembe Kadın" iki perde halinde Ege’nin yoksul bir köyünde yaşayan pembe kadının kocasının
başka bir şehre gitmesiyle
gelenek ve görenekleriyle
hayata, ağaya ve sisteme
karşı verdiği savaşın hikâyesi anlatıyor. İzleyicilere
keyif dolu anlar yaşatan
oyun izleyicilerden büyük
alkış aldı. ATV'nin sevilen
dizilerinden Kayıp Prenses e
İris rolünü canlandıran Nazlı
Ceren Argon, “Ben devlet tiyatrolarına 2012 yılında katıldım. İlk sene
stajyer olarak ardından kadrolu olarak çalışmaya başladım. Çocukluğumdan bu yana tiyatronun içindeyim. Yani sayamadığım
kadar çok ilde tiyatro yaptım” dedi. Ordu,
Artvin, Rize, Bayburt Erzincan gibi illerde
tiyatro yaptığını söyleyen Argon, bu sezonun
son turnesinin il olarak Gümüşhane’nin çıktığını ve bu yüzden çok mutlu olduğunu belirtti. Çıktığı turnelerdeki tecrübelerini
paylaşan Argon, “Hiç beklemediğim yer-

lerde hiç beklemediğim şekilde tepkilerle
karşılaştım. Mesela tiyatroya ilgisinin pek olmayacağını düşündüğüm yerlerde oyunu
daha önceden okuyup gelmesi, tiyatrodan
önce oyun hakkında yorum yapabilmesi
bana çok enteresan gelmişti. Çünkü artık televizyonlar, tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar sayesinde dikkati dağınık bir izleyici
kesim oluştuğu için izleyicilerin bilinçli olması doğrusu beni çok şaşırtıyor” şeklinde
konuştu. Anadolu'nun şehirlerine göre büyük şehirlerde özellikle İzmir, İstanbul, Ankara gibi
illerde yaptığımız tiyatroya
ilginin az olduğundan yakınan Argon, “Tiyatroya öğrenci ve gençlerden çok
çiftçi vs. gibi halk ilgi gösteriyor” dedi. Devlet tiyatrolarının kaldırılmasının
mümkün olmadığını vurgulayan Nazlı Ceren Argon,
“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi tiyatrolar başka bir sisteme de gidilebilir. Sanatçıyı ve izleyiciyi daha ileriye
götürebilecek bir sistem gelebilir. Bununla
ilgili Kültür Bakanlığı’nın da yaptığı çalışmalar var. Ben her türlü görüşe ve duruma
karşı saygılıyım. Benim burada asıl görevim
tiyatro yapmak. Ben bunu yaparım diğer çalışmalara saygı gösteririm. Böyle bir polemiğin de olacağını düşünmüyorum” şeklinde
konuşmasını sonlandırdı.
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RUHUNU FOTOĞRAFÇILIĞA
ADAMIŞ BİR İSİM:

‘UĞURHAN BETİN’
Ülkemizde fotoğrafçılığın gelişmesinde katkısı olan insanlardan biri de Uğurhan Betin. Kendisi mütevazı kişiliği ile bir fotoğrafçı duruşu nasıl olmalı konusunda önemli bir örnektir. Çektiği fotoğrafları, fotoğraf karesinden çıkıp size anı yaşatmaya gönüllü gibidir. Şimdi onu biraz kendisinden dinleyelim…
Röportaj: Neslihan Üstbaş
Uğurhan Betin kimdir? Özgeçmişiniz hakkında bilgi verir misiniz?
Fotoğrafla 1970’li yıllarda bir fotoğrafçının
yanında negatif rötuşu yaparak tanıştım.
1986’da illüstratör ve grafik tasarımcı olarak
reklamcılık hayatına başladım. 1987-1991 yıllarında çeşitli dergilerde fotoğraf ve sanat yönetmeni olarak çalıştım. (Sırasıyla: Playman,
Blue Jean, Elele, Tempo, Free, Kapris ve Aktüel). Birçok fotoğraf, illüstrasyon ve maka-

tapları ve makaleleri yazan iyi bir şef olmak isterdim. Buna da ucundan az da
olsa bulaştım tabi ki.
Fotoğraf neden bir sanattır?
Bu soru biraz iddialı oldu. Öncesinde fotoğraf sanat mıdır diye sorgulamak lazım. Ya da her çekilen fotoğraf sanatın
bir parçası mıdır? Sanatçı olmak bir sanat dalıyla uğraşıyor olmak fotoğrafınızda ve anlatımınızda fark yaratıyor.
Evet, fotoğraf çekebilmekte bir yetenek
işidir ama sanat mıdır? Bu hala sık sorgulanan bir bakış açısı. Benim görüşüm
fotoğraf zaman zaman sanattır ama ender ve zor icra edilen bir sanattır. İşte bu
sanatsal olmuş denebilecek örnekleri
çok az olan bir dal.
İyi bir fotoğrafçı olmak için sizce neler gerekli?
Öncesinde tabi ki sevmeniz gerekir,
çok çalışmak hatta fotoğrafla yatıp fotoğrafla kalkmak gerekir bir de kabiliyetiniz varsa başarısı avucunuzun içine
kendiliğinden düşer.

lem, Atlas, Skylife, National Geographic
(Almanya - Yunanistan) fotoğraf dergilerinde
yayınlandı. Şu an İstanbul’da kurduğum Pixelplus stüdyoda reklam sektörü için fotoğraf
çalışmalarına devam etmekteyim. İlk sergisimi
karma olarak Sipa Press sponsorluğunda Paris’te açtım. Son sergiyi uluslar arası fotoğrafçılarla
birlikte
2008
Temmuz’unda
Macaristan’ın Paç şehrinde açtım. Birçok televizyon reklamı, belgesel ve TV programına
yönetmenlik ile görüntü yönetmenliği yaptım.

Fotoğrafa yeni başlayanlara ne tavsiye
edersiniz?
Gerçekten anlatmak istediklerini ve kendilerini ne olursa olsun fotoğrafla ifade etmek
istiyorlar mı, fotoğrafı hayatlarının en önemli
parçası yapmak istiyorlar mı iyi sorgulasınlar.
Daha sonra tabi ki olabiliyorsa eğitim alsınlar
ama eğitimde yetmez çok çalışsınlar çok araştırsınlar. Ustaları taklit edip anlamaya çalışsınlar. İlk çektikleri kareden övgü
beklemesinler. Fotoğrafı ve yöntemlerini anlamak zaman ister. Yetenek ve istek yoksa
bunların hiçbiri işe yaramaz.
Siz ne tür fotoğraflar çekmekten hoşlanıyorsunuz?
Kurallara uyan fotoğraftan çok yaşamdan
sosyal mesajları olan, heyecan verici, insan
ağırlıklı fotoğraflar çekmeyi tercih ediyorum.

Fotoğrafçılığa merakınız nasıl başladı?
Fotoğrafa merakım resimle birlikte kendimi
bildiğimden beri vardı. Şundan beri diyebileceğim spesifik bir olay yok. Çok küçük 4-5
yaşlarından beri resime, sanata yeteneğim ve
düşkünlüğüm vardı. Önce ağırlıklı olarak
resme merakım vardı fotoğraf başlarda sadece
resme olan merakıma yardımcı unsur olarak
kullanıyordum.
Yaşama karşı duruşunuzu nasıl ifade edebilirsiniz?
Yaşama karşı net olarak şöyle bir duruşum
vardır diye hiç aklımdan plan ya da cümleler
geçirmedim. Genelde bir şeyler üretmeyi ve
yaratmayı bunlarla kendimi ve başkalarını heyecanlandırmayı seven ve heyecanlandırırken
birtakım mesajlar vermeye dikkat eden, insan
odaklı değil dünyadaki tüm yaşam formları
doğa odaklı olmaya çalışan biriyim diyebilirim.
Fotoğrafçı olmasaydınız ne olurdunuz?
Ressam diyeceğim ama zaten aynı zamanda
ressamım. Ressamlığı da elersem yemek kiCMYK

Fotoğraf alanında gelecekle ilgili planlarınız varsa bizimle paylaşır mısınız?
Fotoğrafla ilgili birçok projem ve planım

var. Fırsat buldukça yurtdışı seyahatleri yapıp, ödemeyi yapıp oradan hemen uzaklaştık ve
projelerim doğrultusunda fotoğraf çekerim. Şu Uganda’ya giriş yaptık. İç savaşın yeni başlaan kafamda bir kaç proje var. Ancak tamamla- dığı 2011 Mayıs’ında Suriye’de de iki defa tunıp da sergi kitap gibi sunumu yapılmadan de- tuklanıp bir kaç saat tutulduğum oldu.
tayına inmem çok doğru olmaz. Ama
tüm dünyayı ilgilendiren
Sizce Türkiye’deki fotoğrafçılık dühayati doğal kaynaklazeyi nedir?
rın tüketilmesi ve iyi
Dünya ortalamasına göre oldukça
kullanılmaması üzerine Fotoğrafla ya- gerilerdeyiz. Türkiye’de fotoğraftan
diyebilirim.
fotoğrafçı var. Bakıyorsunuz adatıp fotoğrafla çok
mın biri, elinde üst düzey teknoloji maFotoğraflarınızı sosyal kalkmak gere- kinalar, hatırı sayılır markalar, ahkâm
medyada paylaşıyor
kesip duruyor. Sen ne çektin diyorsun
kir bir de kabi- çıt yok. Muhteşem yetenekte genç ünimusunuz?
Evet, ticari çalışmagençler var ama başındaki holiyetiniz varsa versiteli
larımın olduğu bir sitem
caları sormayın gitsin. Bir kaç
var. Facebook’ta da hem
başarısı avu- üniversitede Sabit Kalfagil gibi klasik
serbest hem de ticari çaüstadı ya da Emre İkizler
içine fotoğrafın
lışmalarımı paylaşıyo- cunuzun
gibi modern fotoğrafın üstatları da var
rum. Ama çoğunu ticari
ama hepsi üç beş kişi. Fotoğraf
kendiliğinden tabi
anlaşmalarımdan dolayı
camiasındaki öne çıkan bir kaç ismi
düşer.
üzerlerine kullanılamayainceleyin çoğunluğu kendi kendini
cak şekilde ismimi koyarak
yetiştirmiş insanlardır.
paylaşıyorum.
Takip ettiğiniz fotoğrafçılar kimler?
Fotoğraf çekmek için nerelerde bulunduAlex Webb, Abbas ve Steve McCurry en
nuz ve sizi en çok etkileyen yer neresi oldu? çok takip ettiklerimden bir kaçı.
Türkiye’nin yüzde70-80 inde bulundum,
dünyada ise 20’nin üzerinde ülkeye gittim. Sizinle röportaj yapma imkânını bize sunBeni en çok etkileyen tabi ki Hindistan oldu. duğunuz için çok teşekkür ederiz.
Hindistan tüm dünyadaki fotoğrafçıların çoBende teşekkür ederim.
ğunu hep etkilemiştir.
Fotoğraf çekimleriniz sırasında başınızdan
geçen bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?
Başımdan çok süper bir anı geçmedi ama
genelde karşılaştığım zorluklar aklıma gelir.
En son geçen ay yani 2013 Şubat’ında Afrika’da bir arkadaşımla seyahat ederken gece
yarısı Kenya’dan Uganda’ya sınır geçişi yapıyordum. O sırada halkın seyahat ettiği
1970’lerden kalma tek kapılı, kırık koltukları
olan oldukça kötü durumdaki bir otobüsle seyahat ediyordum. Sınırda durdurulduğumuzda
arkadaşımı elinde sigara var bahanesiyle polis
rehin aldı ve götürüp eski yıkık dökük bir kulübeye kapattı. Sonrada benden onu bırakmam
için para istedi. Küçük bir pazarlıktan sonra
Sayfa Tasarımı: Halit Taşcan
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Tekvandoda bir
şampiyonluğun
hikâyesi
Milli Tekvandocu: Bahri Tanrıkulu
Haber: Alican Seviyurt

S

pora 5 yaşında doktor tavsiyesi üzerine başladığını belirten Tanrıkulu bu süreci söyle
anlattı: “Zayıf bir bünyeye sahip sürekli hastalanan bir çocuktum. Ailem beni doktora götürdüğünde
doktor sporla birlikte iştahımın artacağını ve vücudumun direnç kazanacağını söyledi. Babamda beni evin
yakınındaki tekvando kursuna yaz-

Bahri Tanrıkulu ülkemizde ve Avrupa’da aldığı birinciliklerin yanı sıra olimpiyat ikincisi ve 3 kez dünya şampiyonu olarak Türk Tekvandosunu dünyaya tanıtan en
önemli isimlerden biri. Tekvandocu Bahri Tanrıkulu’yla
spor hayatı ve tekvando üzerine Gifhaber olarak keyifli
bir sohbet gerçekleştirdik.

sedilirken 3 Dünya Şampiyonluğu
Avrupa ve Olimpiyat dereceleri deniliyor ama bunun gerisine baktığımızda yokluktan, zor şartlardan
gelen bir Bahri var. Özellikle maddi
imkansızlıklar önüme çok engel
koydu, ama ben bunları aşmayı başardım. Spor hayatım boyunca sabah
6’da kalkıp koşuyordum. Koşmaktan artık ayakkabım patladı ama yeni
ayakkabı alacak durumum olmadığı
için koli bandıyla ayakkabımı kom-

kulu, Türkiye ve dünyada çok sayıda
turnuvaya katıldığını ve bu süreçlerde hem galip hem de mağlup olduğunu dolayısıyla madalyonun her
iki yüzünü de gördüğünü kaydetti.
Dünya Şampiyonası kürsüsüne ilk
defa 2001 yılında çıktığının altını çizen Tanrıkulu, şunları söyledi: “O
kürsüye dünya şampiyonu olarak
çıktım ama o kürsüden indikten
sonra sende dünya şampiyonu değilsin. Bir sonraki dünya şampiyonasına çıkman lazım. İstikrar da çok
önemlidir bunu sadece antrenman
veya çok çalışmayla değil, bunların
yanında beslenmenize, özel hayatınıza, sağlığınıza çok dikkat etmeniz
lazım. Özellikle özel hayatınıza dikkat etmediğinizde parlak bir kariyere
sahip olsanız bile söner gidersiniz.”

kalma nedenlerinin en başında medyanın tüm amatör sporlara ilgisinin
az olmasına bağlı olduğunu söyledi.
Amatör sporların sadece olimpiyatlarda şampiyonluk elde edildikten
sonra birkaç günlüğüne gündemi
meşgul ettiğine değinen Tanrıkulu,
bu durumun futbol için geçerli olmadığını ve her durumda medyanın
bunu abartarak ekranlara taşıdığını
kaydetti. Futbolun gündemi çok
meşgul etmesini devlet desteğinin
varlığı ve maddi kaygının olmamasına da bağlayan Tanrıkulu, olimpik
sporlarda sadece başarıyla bir yerlere gelinebildiğinin altını çizdi. Yerel belediyelerin
sadece futbolla sınırlı kalmaması
bunun yanı sıra

“ARA SOKAKLARDAN ÇIKMIŞ BİR SPORCUYUM”

dırdı. Zaman içerisinde sağlık problemlerimden kurtulmaya başladım.
İleride yaşamımı üzerine kuracağım
tekvandoya bu şekilde başlamış oldum. Salonlar arası şampiyonalar,
bölgesel şampiyonalar, Türkiye
şampiyonaları derken 9 yıl kaptanlık
olmak üzere 16 yıl milli takımda çalıştım. Bu sırada Avrupa şampiyonası,
Dünya
Şampiyonası,
Olimpiyatlar olsun ülkemi en iyi
şeklide temsil etmeye çalıştım.”

“AYAKKABI ALACAK PARAM YOKTU”

Sporculuk hayatı boyunca önüne
birçok engel çıktığına değinen Tanrıkulu “Çok sıkıntılardan geçerek bu
günlere geldim. Şimdi benden bah-

ple bantlayıp koşuyordum. Çünkü
benim hedefim, bir hayalim vardı.
Bir gün şampiyon olacağım dedim
ve şükürler olsun ki o günlerden bu
günlere geldim” dedi. Tekvandonun
dışarıdan algılandığı gibi şiddete yönelik bir spor olmadığına dikkat çeken şampiyon Tanrıkulu, “Aslında
satranç gibi zekâ isteyen, rakibinin
hamlelerini tahmin etmek isteyen,
uygulayabileceğiniz teknikleri kontrol etmeniz gereken çok stratejik bir
branştır. İçerisinde bir felsefe vardır
ve bu da bizim örf ve adetlerimize
çok uygun bir branştır. Bir anne- babaya karşı, hocaya karşı, rakibine
karşı bir saygı ve sevgidir” ifadelerini kullandı. Olimpiyat ruhunun çok
farklı olduğundan bahseden Tanrı-

Kırık bileğine rağmen kendisine madalya kazandıran gücün, milli ruh bilinci olduğunu söyleyen Tanrıkulu,
“Ben bu ülkenin ara sokaklarından
çıkmış başarılı bir sporcuyum. Bu
ülkenin tarihini, kültürünü çok iyi
bildiğimi düşünüyorum, zamanında
ecdadımız bu toprakları savaşarak
kazanmışlar. Artık modern dünyamızda spor soğuk bir savaş haline
gelmiş. O savaş artık ringlerde, statlarda yapılıyor. O bayrağı kim göklere çektirirse ne kadar güçlü
olduğunu gösteriyor. Ben ülkem
adına, 70 milyon adına, bu vatan uğruna ve şehit olan tüm askerler adına
kanımın son damlasına kadar savaştım. Sahaya karşılaşmaya çıkan bir
sporcu bu bilinçle mücadele etse
dünyanın hiçbir gücü onun karşısında duramazdı” dedi. Şu anda Türkiye’de tekvandoya kayıtlı 300 bin
lisanslı sporcu olduğunu hatırlatan
Tanrıkulu, amatör sporların geri

diğer amatör sporlara da destek vermesi gerektiğini vurgulayan Tanrıkulu, destek verilmesi durumunda
bu branşların başarıyı daha fazla yakalayacağını ve gençlerin ufkunun
açılmış olacağını dile getirdi. Tanrıkulu, amatör sporlara, sporcu ruhlu
kişilerin dağılması gerektiğinin altını
çizerek Gifhaber’le yapmış olduğu
röportajı sonlandırdı.

İletişim Fakültesi Sekreterinden
karate dersleri

J

aponların silahsız savunma sanatları olarak tanımlanan karate kişinin kendini bedensel ve zihinsel
olarak geliştirmesi üzerine kurulu eğitim sistemi sayesinde insanı şiddetten
uzaklaştıran, barışçıl duygular beslemesini sağlayan bir disiplin olarak tanımlanır. Son zamanlarda popüler hale
gelen Uzakdoğu savunma sporları arasında yer alan karate ve karate eğitimi
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Sekreteri Halil İbrahim Saraçoğlu tarafından veriliyor. Uzun
süredir bu işle ilgilenen Saraçoğlu,
Gifhaber’in karateyle ilgili sorularını
yanıtladı. Karateye olan merakını anlatarak röportaja başlayan Halil İbrahim Saraçoğlu şunları söyledi: “Her
çocuk gibi küçüklüğüm karate ve dövüş sanatlarına özenip onlar gibi olmaya çalışmakla geçti. Özellikle 19
Mayıs kutlamalarında karate gösterilerini hayranlıkla izler, onlara özenirdim.
CMYK

Şampiyon
Gümüşhane MYO

Karateye olan bu ilgimi okulda öğretmenlerimle paylaştım ve onların da
yardımıyla karateye başladım.” Gümüşhane’de karate tutkusunu devam
ettirmek amacıyla karateyle ilgili sporcularla birlikte bir karate takımı oluşturduklarına değinen Saraçoğlu,
gerekli işlemler sonucunda üniversite
ve ilköğretim öğrencilerine yönelik bir
takım oluşturduklarından bahsetti.
Tüm girişimlerine rağmen katılımın
çok az olduğundan yakınan Saraçoğlu,
“Artık gençlerimiz spora yönelmek
yerine televizyon, internet, bilgisayar
oyunları, kafe ve eğlence mekânları
gibi yerlere hapsolmuş durumda. Biz
tüm bu zorluklara karşı karate takımımızı kurmayı başardık. İyi yetişen
sporcularımızın yanında yeni katılan
arkadaşlarımızla ilerleyen dönemlerde
gerçekleşecek olan çeşitli karşılaşma
ve organizasyonlarda üniversitemizi
başarıyla temsil edip iyi derecelerle

kendimizi geliştirmek istiyoruz” dedi.

“DÜNYADA İLK DÖRTTEYİZ”

Spor yapan kişilerin iş ve eğitim hayatlarında daha başarılı olduklarına değinen Saraçoğlu, “Spor öğrencileri
veya çalışan herhangi bir kişinin çalışmalarına engel değildir. Bilakis spor,
teşvik edici, itici güç olarak değerlendirilmelidir. Herkes bu bilinçle spor
yapmalıdır. Özellikle aileler çocuklarının derslerinden, okuldan geri kalacağını düşünmeden çocuklarını spora
yönlendirmelidir. Spor beraberinde

birçok başarıyı da getirir” şeklinde konuştu. Dünya üzerinde karatenin yaygınlığından bahseden Saraçoğlu,
Türkiye’nin dünya sıralamasında ilk
dört ülke arasında yer aldığını söyledi.
Son zamanlarda Uzakdoğu sporlarının
çok yaygın hale geldiğini ve karatenin
de bunların arasında yer aldığını dile
getiren Saraçoğlu, “Karatede ülke olarak elde ettiğimiz başarılar bizler için
gurur verici. Bu alandaki Türk sporcuları olarak gün geçtikçe gelişip ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini
kullanarak sözlerini sonlandırdı.

Haber: Alican Seviyurt

G

ümüşhane Üniversitesi (GÜ) 4. Gençlik ve
Spor Şenlikleri kapsamında Fakülte ve Yüksekokullar arası futbol müsabakalarının galibi
Gümüşhane Meslek Yüksek Okulu (MYO) oldu.
Gümüşhane Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullar arası futbol turnuvasını final maçında Köse İrfan Can Meslek Yüksek Okulu’nu 5-2 yenen
Gümüşhane Meslek Yüksek Okulu kazandı. 5 fakülte ve 4 meslek yüksekokuluyla toplamda 9 takımın mücadele ettiği turnuva, 12 Mayıs
pazartesi günü başladı. Çekişmeli geçen maçlar
sonunda final karşılaşması Köse İrfan Can Meslek Yüksek Okulu ile Gümüşhane Meslek Yüksek
Okulu arasında 22 Mayıs Çarşamba günü saat
11:00’da Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
tesisleri futbol sahasında düzenlendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Gümüşhane Meslek Yüksek
Okulu 10 numaralı oyuncusu Hakan’ın attığı golle
1-0 öne geçti. İlk yarıda baskılı bir oyun sergileyen ev sahibi ekip 18 numaralı oyuncusu Samet’in attığı iki golle oyunu rahatlattı ve Hakan’ın
ilk yarının sonunda attığı golle soyunması odasına 4-0 önde girdi. Oyunun ikinci yarısı skor
avantajına güvenen Gümüşhane Meslek Yüksek
Okulu geriye yaslanarak maçı 5-2 gibi net bir
skorla kazandı ve Fakülte ve Yüksekokullar Arası
Futbol Turnuvasının şampiyonu oldu. Turnuvaya
S.S Fatih Dolmuş Motorlu Taşıtlar Kooperatifi
sponsorluğunda katılan İletişim Fakültesi takımı
bu yılki turnuvada başarılı olamayıp madalya
şansı elde edemedi.

GÜ eskrimde
üçüncü oldu

T

ürkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 29 Nisan- 2 Mayıs 2013 tarihleri arasında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde
düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası’nda
Gümüşhane Üniversitesi adına yarışan Beden
Eğitimi Spor Yüksek Okulu 1. sınıf öğrencisi
Büşra Varol üçüncülük elde etti. Yirmiye yakın
üniversiteden 34 sporcunun katıldığı müsabakalar büyük çekişmeyle başladı. Turnuvanın ilk gününde üst üste başarılı maçlar çıkaran
sporcumuz yarı finale kadar yükseldi. Yoğun
maç temposu yüzünden ayağından sakatlanan
Varol, yarıfinal karşılaşmasında rakibine mağlup
olmaktan kaçamadı. Karşılaşma sonunda sakatlığından dolayı maçı kaybettiğini belirten milli eskrimci Büşra Varol, “yarıfinal karşılaşmasında
elendiğim için çok üzgünüm, gelecek yıl daha iyi
hazırlanıp birinciliği elde etmek istiyorum” dedi.
Karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Zeki Tümlü takdim
etti.
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Yağmurun demlendiği yer burası,
Bulunmaz dağ havası.
Herkesi kucaklar,
Tatlı, sevecen insanı

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi

İkizdere Yaylaları,
Çağrankaya ve başkaları.
Nice cennet vadileri,
Bekler durur sizleri

NİSAN - MAYIS 2013

GİZLİ BİR CENNET:

Çağrankaya Yaylası
Erzurum’a teknik
gezi düzenlendi

Yaz aylarında yeşil Karadeniz’in vazgeçilmezidir yaylalar. Havalar ısındı mı
herkes kendini serin yaylalara atmaktadır. Yeşil doğa, temiz hava herkesi
kucağına çağırır. Karadeniz’in birbirinden güzel çok sayıda yaylası var. Bu
yaylalardan biri olan Çağrankaya Yaylası, doğal güzelliğiyle herkesin kalbini
fethediyor.

Haber: Didem Ayça Karagöz

Ç

ağrankaya Yaylası, Kaçkar Dağları’nda Rize’nin İkizdere ilçesine 23 km uzaklıkta saklanmış
gizli bir cennet gibidir. Evet gizli bir
cennet dedik. Bu yayla, iddialı konuşmak gerekirse diğer dünyadaki cennetten gösterilmiş bir fragman gibidir
adeta. Ve sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor…

“BURASI DÜNYANIN KALBİ GİBİ!”

Gümüşhane Üniversitesi (GÜ) Gümüşhane
Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal
Üretim Bölümü Organik Tarım Programı
öğrenci ve öğretim elemanları Erzurum’a
teknik gezi düzenledi.

G

ıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Doğu Anadolu Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Ata Botanik Park ve değişik kuruluşları ziyaret eden grup, yetkililerden kurum çalışmaları hakkında bilgi alındı. Atatürk Üniversitesi Ata
Botanik Park’ını gezen öğrenciler, park alanında bulunan farklı türlerdeki ağaç ve süs bitkisi türlerini yerinde görme fırsatı buldu. Doğu
Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Enstitü Müdürü Şerafet-

Kafa dinlemeye, stres atmaya, doğanın
farkında olmaya en önemlisi temiz bir
hava çekmeye ne dersiniz? İşte burası
Çağrankaya yaylası! Namı değer “Küçük Yayla.” Küçük ama sanki gökyüzü
sizin, dağlar sizin… Burası adeta dünyanın kalbi gibi. Yeşilin maviyle en güzel uyumu buradadır. Akşama doğru
bulutlar ayaklarınızın altındadır. Hatta
bazı çocuklar “Hadi gel ayaklarımızı
köpüklere sokalım” diye kandırılır. Aslında yalan da değil bu. Çünkü baktığınızda
gerçekten
de
bulutlar
ayaklarınızın altına serilmiş pamuk gibidir. Eskiden daha çok hayvancılık için
gelinen bu yayla; şimdilerde ise herkesin tatil mekanlarından biri olmayı başardı. Yaylımlar çok kez çobanlıklara
seyirci olmuştur. Hele ki küçük buzakların koşuşturmaları görülmeye değerdir.

AH BU ÇIKARES YOKUŞLARI
Çıkares,

tin Çakal, tarafından enstitünün tanıtımının da yapıldığı etkinlikte,
enstitünün deneme alanları, işletme tesisleri, doku kültürü laboratuvarı, hayvancılık işletmesi, süt sağım ünitesi, uygulama arazileri ve
soğuk test merkezi laboratuvarları gezilerek öğrenci ve akademisyenlere çalışmalarla ilgili bilgiler verildi. Gümüşhane MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Melih
Okcu, “Öğrencilerin derste öğrendikleri teorik bilgileri yerinde görerek incelemelerinin eğitimleri açısından çok önemli olduğunu söyledi.”
CMYK

Çağrankaya

Yaylası’nın

önemli yaylımlarından birisidir. Buralarda eskiden Rumlar yaşadığı için ismi
Rumca’dan gelmektedir. Burası en güzel, en neşe dolu dakikalara tanık olmuştur, dili olsa da anlatsa keşke.
Çıkares denince akla Çıkares’in Taşı,
Çıkares’in Düzü ve belki de en çok
kayda değer olan Çıkares’in yokuşu gelir. Bu yokuşu inmeye güzel bir spor aktivitesi denilebilir. Çocuklar yarış
yaparlar kim daha önce inecek düze
diye. Düze varıldığında orada maç oynanacak bir alan görürsünüz. Hemen
oradan ilerde daha önce hiç görmediğiniz bir göl karşılar sizi. Bu gölün adı
“Karagöl”dür. Bu gölün büyüsü bakınca kapkara görünmesi ve elinize suyundan alınca berrak olmasıdır. Bu göl
için çeşitli efsaneler vardır. Örneğin; bu
göle ayağını kaptıran birini göl yutmuş
ve bir daha haber alınamamış. Ne kadar
inandırıcı bilemiyoruz ama siz yine de
tek gitmeyin ve dikkat edin. Karagöl’e
geldiğinizde kesinlikle göle yansımanızın değdiği bir resim çekinin. Hele ki

gölün arka tarafında bir taş karşılar sizi.
Taşın üstüne çıkıp baktığınızda adeta
farklı bir dünya görürsünüz. Karşı taraf
“Andom Yaylası”na bakar. Burası size
sessizliği dinletir… Unutmadan; bu yokuştan Hz. Nuh’un Tufanı’nın geçtiği
rivayet edilmektedir. Taş yığıntıları
buna örnek gösterilebilir.

“PEMBE BULUTLARA EL
SALLAYABİLİRSİNİZ”

Taş demişken yaylanın vazgeçilmezi
kesinlikle o taşlardan birine isim kazımaktır. Herkesin bu taşlarda bir hatırası
vardır. Taşa isim kazıyıp birkaç sene
sonra gelip görmek sizde farklı hisler
uyandırır. Taşa dokunduğunuzda adeta
o geçmişi tekrar yaşamış gibi olursunuz… Nice türkülere şahit olan Çıkares’in taşına geldi sıra. Oraya
çıktığınızda Çikares’in tüm yorgunluğunu üzerinizden atarsınız. Güneşin batışı, pembe bulutlara buradan el
sallayabilirsiniz. Eğer gözünüz yokuşu
kesmez ise burası seyirlik için çok güzel bir mekândır. Hele bir de çekirdek
de varsa doyulmaz tadına buranın. Ama
bu taş en güzel gecedir. Akşam saatlerinde buraya geldiğinizde gökyüzünde
tüm yıldızları görebilirsiniz. Biraz beklerseniz yıldızların kaydığını da görebilirsiniz. Ve belki bir dilek tutarsınız.
Mesela: Bir daha buraya gelmeyi… Çıkares’den bahsedip de suyunu anlatmamak olmaz. Meşhur Çıkares’in soğuk
suyu, her derde deva. Yaz zamanı güneşin altında serinletici esinti adeta. Buraya geldiğinizde bu sudan yanınızda
götürmeden ayrılmayın. Yeşilin gökyüzüyle buluştuğu bu cennet vadisi sizi
bekliyor. Unutmayın en güzel zamanı
temmuz ve ağustos aylarıdır.

