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Kızının dilinden
II. Abdülhamid
►►OSMANLI İmparatorlu-
ğu’nun son dönem padişahların-
dan olan II. Abdülhamid
günümüzdedeençokmerakedi-
lenpadişahlararasındayeralıyor.
Gümüşhane Üniversitesi Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Bayram Nazır,
28yıl gurbetteçileçektiktensonra
İstanbul’adönen II.Abdülhamid’in
kızı Ayşe Osmanoğlu’nun “Ba-
bam Sultan Abdülhamid” adıyla
kaleme aldığı hatıratında 33 yıl
Osmanlı tahtında kalan II. Sultan
Abdülhamid hakkında anlattıkla-
rının bir kısmını kaleme alarak
GİFhaber okurlarıyla paylaştı.

Vali Mayda: “GÜ’nün
şehre katkısı büyük”

►SAYFA 3’TE

Bütçe rakamlarının üniversitelerin önceki
yıllarda gösterdiği performansa bağlı ola-
rak belirlendiğini dile getiren Gümüşhane

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın,
“Göreve geldiğimiz beş yıldan bu yana gerçek-
leştirdiğimiz yatırımlarla sıfırdan aldığımız üni-
versitemizi, bölgemizin ve ülkemizin önde gelen
kurumlarından biri haline getirdik. Geçmişe dö-
nüp baktığımızda, kullandığımız bütçe bakı-
mından son dönemde kurulan yeni üniversiteler
içinde genel olarak hep zirvede yer aldık. Bu,
üniversite olarak göstermiş olduğumuz perfor-
mansın ve verimli kaynak kullanımının bir so-
nucudur” ifadelerini kullandı.
2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversi-
tesi’nin ‘Her İle Bir Üniversite Projesinin’ örnek
bir modelini oluşturduğunu söyleyen Rektör Gü-
naydın, büyük ölçekli fiziki yatırımların 2014 yı-
lından itibaren olmayacağını ve buna bağlı
olarak bütçe rakamlarının istikrarlı bir seviyede
seyredeceğini belirtti. Bütçe harcamalarında üni-
versitenin fiziki yapılanmasına önemli bir mik-
tar ayırdıklarının altını çizen Rektör Günaydın:
“Bu güne kadar fiziki yapılanma harcamaları
bütçemizin önemli bir bölümünü oluşturdu. Bu
yıl bütçeye aldırmış olduğumuz kongre ve kül-
tür merkezi ve merkezi kütüphane ile birlikte

üniversite kampüsümüz yapılaşma bakımından
tamamlanmış olacak. Bu proje üniversitemizin
vizyon projesidir. Çünkü bu tesislerimizin ta-
mamlanması sadece üniversitemizin değil şeh-
rimizin de çok önemli bir ihtiyacını

karşılayacaktır” şeklinde konuştu. Rektör Gü-
naydın, kaliteli öğrenim sunma ve kaliteli öğre-
nim görme bakımından öğretim üyelerinin ve
öğrencilerin daha fazla sorumluluk almaları ge-
rektiğini ifade etti.

►►SAYFA 5’TE

►►‘HER İLE BİR ÜNİVER-
SİTE PROJESİ’ kapsamında
2008 yılında kurulan Gümüş-
hane Üniversitesi’yle ilgili değer-
lendirmede bulunan
GümüşhaneValisiYusufMayda,
“Üniversitemiz, ilimizin sosyo-
ekonomik lokomotifidir” dedi.
Üniversiteyle beraber öğrenci ve
akademisyen nüfusun artışının
şehirde sosyo-ekonomik değiş-
kenlere neden olduğunu kayde-
den Vali Mayda, “Bu noktada
şehir ekonomisi gözle görülür
oranda pozitif dalgalanma yaşa-
mıştır” ifadelerini kullandı.

GÜ 2014 YILI BÜTÇESİYLE
YİNE İLK SIRADA!

Gümüşhane Üniversitesi (GÜ) 2014 yılı bütçesi 2006’da 3, 2007’de 14 ve 2008’de 9 olmak üzere
yeni kurulan toplam 26 üniversite içerisinde ilk sırada yer aldı. Kurulduğu 2008 yılından bu yana
bütçe rakamları sürekli büyüyen Gümüşhane Üniversitesi 2014 yılı bütçesinde de artış göster-
meye devam ederek 74 milyon 370 bin TL olarak gerçekleşti. 

►►SAYFA 7’DE

Kışın gelmesiyle birlikte, bulaşıcı kış hastalıkları da
gün yüzüne çıkmaya başladı.  Gümüşhane Üniver-
sitesi Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yö-
netimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saime
Şahinöz,kış hastalıklarından korunmakla ilgili açık-
lamarda bulundu. 

GümüşhaneÜniversitesi  akademik ve idari perso-
neliyle öğrencilerin dört gözle hizmete girmesini bek-
ledikleri Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun açılış tarihi
yaklaşıyor. Kampüs içerisinde yapılan 256 kişi kap-
asiteli ve 6 kulvarlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun
açılışının Ocak ayında yapılması planlanıyor. 

Yeşiliyle, mavisiyle unutulmaz hatıralar çizer
insanın kafasında Doğu Karadeniz. Öyle ki
Türkiye’de neredeyse yeşilin ilk adresi olarak
kazınmıştır hafızalara. Bu doğal tabiatın içinde
ilk akla gelen yerlerden bir tanesi Trabzon ilinin
Çaykara ilçesine bağlı olan Uzungöl’dür. 

Seyir defterinin kapan-

maz sayfası: Uzungöl Havuz Ocak 

ayında açılıyor Kış hastalıklarından 

korunma yolları

►►SAYFA 10’DA►►SAYFA 11’DE►►SAYFA 12’DE

İİBF ve İletişim Fakültesi 
binası faaliyete geçti

Gümüşhane Üniversitesi iki 
sempozyuma ev sahipliği yaptı

Gümüşhane Üniversitesi 2013-2014 Eğitim ve
Öğretim yılının başında iki sempozyuma ev

sahipliği yaptı. İlk sempozyumun birincisi, Gü-
müşhane Valiliği ve Gümüşhane Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi tarafından ‘1. Uluslararası Ahmet
Ziyaüddin Gümüşhanevi Sempozyumu’ adı al-
tında gerçekleştirildi. Üniversitede gerçekleşen
ikinci sempozyum ise, Gümüşhane Üniversitesi
(GÜ) Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇE-
KÜD) işbirliğiyle organize edilen ‘Uluslararası Ka-

tılımlı Çevre Sempozyumu’ oldu. ►►SAYFA 6’DA

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi

►►SAYFA 2’DE

Gümüşhane Üniversitesi (GÜ)
İletişim Fakültesi ve İktisadi ve

İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)’nin bi-
naları tamamlanarak 2013-2014
eğitim ve öğretim döneminde hiz-
mete açıldı. İletişim Fakültesi bina-
sının çok estetik bir yapıya sahip
olduğunu dile getiren Gümüşhane
Üniversitesi İletişim Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş,
yeni binanın her türlü donanıma
sahip ve Avrupa standartlarında ol-
duğunu söyledi.

G ü m ü şh a n e ’d e  
S ev c a n  O r h an  
v e  Bu ra k  Ku t  
r ü zg a r ı  e s t i
►►SAYFA 9’DA
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GÜ İletişimFakültesi ve
İİBF binaları hizmete açıldı

İletişim Fakültesi binasının 2013- 2014
eğitim ve öğretim yılı döneminde faa-
liyete girmesiyle ilgili olarak konuşan

GÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ce-
lalettin Vatandaş, İletişim Fakültesi’nin
yeni binasının uygulama birimleri başta ol-
mak üzere son teknolojiyle donatıldığını
söyledi. Yeni binanın Avrupa standartla-
rında bir bina olarak hizmet verdiğini kay-
deden Dekan Vatandaş, “Binamızın estetik
görüntüsü de oldukça dikkat çekmektedir.
Her yenilik insanlarda yeni arzular, umut-
lar ve hedefler uyandırır. Fiziki anlamda
oluşturulan rahatlık ve kolaylıklar eğitim
anlayışına da yansıyacak ve öğrencilerimiz
daha iyi imkanlarda eğitim göreceklerdir.
Öğretim üyelerimizin, yeni binamızda eği-
tim ve öğretim çalışmalarının yanında üni-
versitemizin vizyonu doğrultusunda bilim
üretme; kendi alanlarındaki etik kurallara
uyan ahlaklı, kendi sorumluluklarını bilen
öğrenciler yetiştireceklerine inanıyorum”
dedi.
“ÖĞRENCİLERİMİZ EN İYİSİNİ
HAK EDİYOR”

Dekan Vatandaş, binada tam olarak dört
dörtlük, yerleşik bir düzenin oluşmasının
biraz zaman alacağını, bu noktada öğren-
cilerin hoşgörülü bir anlayış doğrultusunda
sabırlı olmaları gerektiğini kaydederek:

“Öğrencilerimizin rahat yaşamaları ve eği-
tim almaları için eğitim binası, konaklama,
beslenme ve ulaşım bakımından en iyisini
hak ettiklerini düşünüyoruz” dedi. Dekan
Vatandaş; “Hem öğrencilerimize daha iyi
bir öğrenim görmelerine imkân veren, hem
de öğretim üyelerimize daha güzel bir ça-
lışma ortamı sağlayan yeni binamızın ya-
pımında başından beri emeği geçen bütün

ilgililere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni
binamıza taşınma, yerleşme teknik dona-
nımın zamanında sağlanması aşamalarında
bizlere destek veren Rektörümüz Prof. Dr.
İhsan Günaydın’a da desteklerinden dolayı
tüm öğrencilerimiz, akademik ve idari per-
sonelimiz adına teşekkür ederim. Bunların
artarak devam edeceğine yürekten inanı-
yorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

GÜ’denErzincan’a bir gezi düzenlendi

2011 yılında yapımına başlanan Gümüşhane Üniversitesi (GÜ) İletişim Fakültesi ve İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)’nin binaları tamamlanarak 2013-2014 eğitim ve öğretim döne-
minde hizmete açıldı. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin
Vatandaş, yeni binanın faaliyete geçmesiyle ilgili olarak Gifhaber’e değerlendirmede bulundu.   

Gümüşhane MYO mezunu 53
öğrenci 2013 DGS ile lisans
öğrenimine hak kazandı

Açıköğretim dersleri Gümüş-
hane Üniversitesi'nde 
verilmeye başlandı

Gümüşhane Meslek Yüksekokulu (MYO) me-
zunu 53 öğrenci 2013 Dikey Geçiş Sınavı’nda

(DGS) başarılı olarak değişik üniversitelerde lisans
öğrenimine hak kazandı. Ülke ekonomisine nitelikli
teknik eleman yetiştirme anlamında önemli işler ger-
çekleştiren Gümüşhane MYO öğretim elemanları-
nın özverili çalışmaları neticesinde, 2013 DGS’de
başarılı olan 31 öğrencisini mühendislik, 8 öğrenci-
sini mimarlık, 7 öğrencisini iktisadi ve idari bilimler, 2
öğrencisini fen edebiyat, 2 öğrencisini eğitim, 1 öğ-
rencisini güzel sanatlar ve 2 öğrencisini de uygula-
malı bilimler yüksekokulu olmak üzere toplam 53
öğrencisini değişik üniversitelerde lisans eğitimine
gönderdi.

“BAŞARI MEMNUNİYET VERİCİ”
Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Özgün Kalkışım, konuyla ilgili olarak yap-
tığı açıklamada, DGS’de gösterilen başarıdan do-
layı memnuniyetini dile getirdi. Gümüşhane
Üniversitesi’nin “Gelişen ve Geliştiren Üniversite”
vizyonu kapsamında çalışmalarına devam ettikle-
rini belirten Kalkışım, "Bu yıl mezun ettiğimiz öğren-
cilerimiz girmiş oldukları DGS 2013 sınavında büyük
başarı gösterdiler. Sınava giren 53 öğrencimiz çeşitli
fakülteleri kazanarak okulumuzda aldıkları ön lisans
eğitimlerini lisans seviyesine yükseltmek için ilk
adımı attılar. Öğrencilerimizin bu başarıları bizleri gu-
rurlandırmaktadır. Öğrencilerimizi en iyi şekilde ye-
tiştiren değerli öğretim elemanlarımız ve idari
personelimiz ile DGS'yi kazanan tüm öğrencilerimizi
tebrik ediyor, başarılarının daimi olmasını diliyorum"
dedi.

AÖF Gümüşhane İl Sınav Koordinatörlüğü
tarafından yapılan açıklamada: “Uzaktan

öğretim yapan Açıköğretim İktisat ve İşletme fa-
külteleri öğrencileri için öğrenilmesinde güçlük
çekilen bazı derslere yönelik yüz-yüze 'Akade-
mik Danışmanlık' derslerinin güz dönemi 09 Ka-
sım 2013 – 24 Ocak 2014 tarihleri arasında G.Ü
– Gümüşhane Meslek Yüksekokulu binasında
ücretsiz olarak verilecek. Öğrenciler, devam zo-
runluluğu bulunmayan Matematik I, Genel Mu-
hasebe I, İktisada Giriş I, Osmanlı Türkçesine
Giriş I, Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve
Ölçü, Dönem Sonu İşlemleri, Mikro İktisat, İsta-
tistik I, Maliyet Muhasebesi, Türk Vergi Sistemi,
Finansal Yönetim I, İngilizce I derslerine AÖF
öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret öde-
meksizin katılabileceklerdir” denildi. Derslerin
yapılacağı dersliklere ve derslerin gün ve saat-
lerine Gümüşhane Üniversitesi Web Sayfa-
sı'ndan (http://aof.gumushane.edu.tr)
ulaşılabileceği ifade edilen açıklamada, derslere
resmi tatil ve Açıköğretim sınavları dışında ke-
sintisiz olarak devam edileceği vurgulandı.

Haber:Aysun Akdoğan

“Bilinçli Sporla Sosyal Eğitimini Tamamla Projesi” kapsamında Gümüşhane Üniversitesi (GÜ) öğrencileriyle Erzin-
can Üniversitesi öğrencileri arasında dostluk köprüsü kurmak ve öğrencilerin tanışmalarını sağlamak maksadıyla
29 Ekim’de Erzincan’a bir gezi düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın
desteğiyle oluşturulan “Bilin-
çli Sporla Sosyal Eğitimini

Tamamla Projesi” kapsamında Erzincan
Üniversitesi’nin Gümüşhane Üniversite-
si’ni Erzincan’a davet etmesiyle birlikte
Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu tarafından Er-

zincan’a Beden Eğitimi Öğretmenliği
bölümünde okuyan 40 öğrencinin katıl-
dığı bir gezi düzenlendi. Gümüşhane’den
Erzincan’a yapılan gezi kapsamında Er-
zincan Şelalesi, Bağbozumu, Ergan
Dağı Kayak Tesisleri, Terzi Baba Ca-
misi, Esentepe ile Merkez Çarşı ge-
zildi. Proje Koordinatörü Yrd. Doç.

Dr. Ahmet Yılmaz Albayrak, “Önü-
müzdeki tarihlerde Erzincan Üniver-
sitesi Beden Eğitimi Bölümü de
Gümüşhane Üniversitesi’ne bir ziya-
rette bulunacak. Böylelikle öğrencile-
rimiz arasında ki dostluk köprüsü
karşılıklı gerçekleştirilen gezilerle
daha da pekişecek” dedi.
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TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN
ESARETİNDEBİREYİNKİMLİĞİNİ
YOKETMESİ

Yrd. Doç. Dr.
Fatma Nisan
ftmnsn@gmail.com
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Haber: Nurcan Çakır – Oğuzhan Özbek

Belli bir toplum içerisinde meydana gelen birey, o toplu-
mun bir ferdi olarak toplumsallaşma olgusunu ait olduğu top-
lumda kazanır. Birey, toplumsallaşma sürecinde toplumun
sahip olduğu kültür, gelenek ve göreneğe göre bir şekil alır. Bu
özellikler, zamanla sosyalleşen bireyin, toplumsal bir kimliği
haline gelir ve birey böylelikle o toplumun bir mensubu olur.
Kültürün sonraki nesillere aktarılma süreci de toplumsallaşan
bireyler üzerinden gerçekleşir. Birey, mensubu olduğu kültürü
kendisinin aracılık etmesiyle, zincirleme bir halka gibi kişiden
kişiye aktararak kültürün yüzyıllarca yaşamasını sağlar. Bu du-
rum, tarihten beri bu şekilde gelişme ve ilerleme kat etmiştir.

Ancak içinde bulunduğumuz çağ itibariyle yani teknolojik
bir çağda yaşıyor olmamızdan dolayı bu durum farklı bir şekil
almaya başlamış ve kültürler de ‘aynılaşma’ yani ‘tektipleşme’
yoluna gitmiştir. Bu durumun oluşmasında, şüphesiz, kitle ile-
tişim araçlarındaki hızlı gelişmenin ve bu araçların dünyanın
dört bir tarafında yaygın bir şekilde kullanılmasının etkisi bü-
yüktür. Kitle iletişim araçları, McLuhan’ın ‘Küresel Köy’ tezini
tam anlamıyla doğrulamış ve çok sayıda farklı kültür yerine
evrensel düzeyde tek bir kültür olgusu oluşturmaya çalışmış-
tır.

Kitle iletişim araçları vasıtasıyla evrensel düzeyde bir kül-
tür oluşturma mücadelesi, aynı şeylerden zevk alma, aynı şe-
kilde giyinme, aynı şeyleri yemekten hoşlanma, aynı şekilde
düşünme, sanal bir dil kullanma gibi ortak eylemlerde buluş-
tursa da yani bireysel anlamda aynılaşmayı doğursa da diğer
taraftan bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu so-
runların başında bireylerin kendi içlerinde ve yaşam tarzlarında
yaşadıkları ‘çatışma’ şeklinde ortaya çıkmaktadır. Geleneksel
bir ailenin ve toplumun içerisinde yetişip kitle iletişim araçla-
rının açmış olduğu pencereden hayata bakmaya ve popüler
kültürün bir parçası olmaya çalışan bireyin yaşadığı bir çatış-
madır bu. Birey, bu süreçte gelenekselle popülerin sunmuş
olduğu modernin arasında gidip gelmekte ve tam anlamıyla
ne doğulu kalmayı ne de batılı olmayı başarabilmektedir. Bu
durumda, kendi öz kimliğinin içinde bir yabancıya dönüşebil-
mektedir. Belli bir kültüre ait olmama olayı tam da bu nok-
tada ortaya çıkmaktadır. Çünkü birey, gelenekselin içinde
modern olmanın kabuğuyla bürünmüştür ve iç kimliğinin dış
kabuğundan yani dış kimliğinden farklı olması ya da tam tersi
kendi kimliğine yabancılaşmasına, daha teknik bir hal alma-
sına neden olmaktadır.

İnsanın kendi kendine yabancılaşması, teknik bir hal al-
ması, kendini tanıyamaması, nereye ait olduğunu bilememesi
şüphesiz her birey tarafından tercih edilen bir durum değil-
dir. Kitle iletişim araçlarının evrenseli içinde taşıması ve bu
araçların da evrenselin içinde yoğrulması bireyin kendi kade-
rine rıza göstermesini beraberinde getirmektedir. Bireyin
kendi özünü bulma noktasında herhangi bir çaba sarf etme-
mesi içinde bulunduğu durumdan haberdar olmamasından
kaynaklanmaktadır. Bireyin, kendi benliğinde yaşamış olduğu
kaostan haberdar olmaması da evrensel kurallara, büyük bir
haz duyarak ayak uydurmasını sağlamakta ve bu durum öz
kimliğini bulması noktasında çözümsüzlük doğurmaktadır. Bu
durum, çatışmaların daha da süreceğini göstermektedir.

Temennimiz, dünya üzerindeki toplumların, teknolojinin
sadece bilimsel yönünü yani topluma faydalı olabilecek yönünü
almaları şeklindedir. Ancak özellikle üçüncü dünya ülkeleri tek-
nolojiyi toplumsal ve kültürel düzeyde uygulamaya koymakta-
dır. Bu durum, bu ülkelerin kendi öz benliklerine ve
kültürlerine yabancılaşmalarına tanık olmayı sağlamakta ve
bu yöndeki temennimizi boşa çıkarmaktadır. Sanal bir dünya-
nın oluşturulması noktasında kendi öz kimliklerini feda et-
mekten kaçınmayan bu tarz toplumların çok yakın zamanda
evrensel bir kültürün esaretine gireceği yani kendi kültürlerini
tamamıyla kaybedecekleri aşikardır. Böyle bir öngörüde bu-
lunmak her ne kadar bir ütopya ya da kehanet gibi gözükse de
mevcut durum bu öngörüyü doğrulamaktadır.

Her İle Bir Üniversite Projesi kapsamında 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi, ku-
ruluşundan bugüne önemli bir mesafe kat etti. Gümüşhane Valisi Yusuf Mayda, Gümüşhane
Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana şehre yaptığı katkıları değerlendirdi. Vali Mayda:
“Üniversitemiz, ilimizin sosyo-ekonomik lokomotifidir” dedi.

Bir ülkede bölgesel ve yerel düzeyde
ekonomik etkileri bulunan birçok iş
kolu olduğunu söyleyen Gümüşhane

Valisi Yusuf Mayda, bu kurumların en önde ge-
lenlerinden birisinin de üniversiteler olduğunu
belirtti. Üniversitelerin şehirlerin ekonomik is-
tikrarına önemli katkılarda bulunduğunu ve
kentlerin sosyal yaşamlarında çok önemli ge-
lişmelere vesile olduğunu ifade eden Mayda,
“Turizm endüstrisinde olduğu gibi üniversite
öğrencilerinin harcamalarının da şehir ekono-
mileri üzerinde önemli bir  etkisi vardır. Gü-
müşhane Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte
bu çoğalan etki kentimizde de görülür olmuş-
tur. Öğrenci ve akademisyen nüfusunun artışı
şehirde sosyo-ekonomik değişkenlere neden ol-

muştur. Esnafımız da gelen talebe arzla cevap
verme yoluna gitmiştir. Bu noktada şehir eko-
nomisi gözle görülür oranda pozitif dalgalanma
yaşamıştır” dedi.
“BARINMA SORUNU HIZLA 
GİDERİLMEYE ÇALIŞILIYOR”
Mayda, Üniversitelerin bulundukları şehirlere
katkılarının yadsınamayacağını, üniversitenin
bulunduğu şehir için; insan kaynakları, bilgi,
eğitim, iş ve sosyal hizmetler konusunda önemli
bir kaynak olduğunu dile getirdi. Şehirde yaşa-
nan konut sıkıntısını da ele alan Mayda: “Gü-
müşhane Üniversitesi’nin kurulduğu günden
itibaren Gümüşhane’ye sağladığı ekonomik
katkısını yüz milyonlarla ifade etmek gerekir.
Üniversite öğrencilerinin sosyal yaşam taleple-
rinin etkisiyle bu alanda hizmet veren lokanta,
kafeterya, eğlence merkezleri, alışveriş yapıla-
bilecek işletmelerin hızlı bir gelişim gösterdiği
görülmektedir. Ayrıca, Gümüşhane’de yaşanan
konut sıkıntısı ve yurt probleminin çözümü için
yapılan çalışmalar da şehrin kalkınmasına yö-
nelik diğer adımları oluşturmaktadır. İnşaat faa-
liyetlerinin canlanması, istihdama duyulan
ihtiyacı artırıcı etkisiyle de ekonomiye katkı
sağlamıştır. Ayrıca  üniversite öğrencilerinin ta-

lepleri esnaf da hareketlilik yaratmış alışverişte
arz çeşitliliği artmış, bu da rekabet ortamını do-
ğurmuştur” ifadelerini kullandı. 2008 yılında
kurulan Gümüşhane Üniversitesi’ne kayıt yap-
tıran öğrencilerin yaşadığı en büyük sıkıntının
barınma sorunu olduğunu vurgulayan ve bu so-
runun giderilmesi konusunda devlet ve özel ku-
rumların harekete geçtiğinin altını çizen Mayda,
şöyle devam etti: “Her geçen yıla oranla bu ko-
nuda bir adım daha ileri gidilmiştir. Eski TE-
DAŞ binaları yurt haline getirilmiş, yeni 750
kişilik Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ait yurt in-
şaatı devam ettiği gibi,  ayrıca özel teşebbüs de
bu konuda üzerine düşeni yapmaya gayret et-
mektedir. Buna rağmen yaşanan sıkıntı ise şe-
hirde  genel bir problem olan konut sıkıntısıdır.

Son yıllarda bu konuda da oldukça hummalı ça-
lışmalar yapılmaktadır.” 

“ÜNİVERSİTENİN KENTE DÖRT
ÖNEMLİ KATKISI VAR”

Gümüşhane Üniversitesi’nin Gümüşhane ken-
tine ve diğer ilçelere yaptığı katkıları dört kate-
goride değerlendiren Vali Mayda, bu katkıları
şu şekilde sıraladı: “Birinci katkı eğitim açısın-
dan: Üniversite kurulmadan önce Gümüş-
hane’de eğitim çıtası Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB)’na bağlı okulların seviyesine göre de-
ğerlendiriliyordu. En popüler okullar anadolu
liseleri ve fen lisesi idi. Ama şimdi kentte bir
üniversite var. Eğitimi yönlendiren akademis-
yenler bu üniversitede görev yapıyor. Dolayı-
sıyla eğitimin çıtası yükselmiştir. MEB’e bağlı
okullarımızın başarısı ile Türkiye içindeki okul-
larla yarışıyorduk, üniversitemiz açıldıktan
sonra ise dünya ülkeleriyle bir yarış yarışıyor-
duk. Bu bağlamda, geçen yıl üniversitemiz ve
rektörümüz sayın Prof. Dr. İhsan Günaydın
uluslararası iki ödül almıştır. Bu çok önemli bir
başarıdır. İkinci katkı kültür açısından: Üniver-
sitenin kuruluşundan sonra kentte iki değişik şe-
kilde kültürel dönüşümü başlamıştır. Bunlardan

birisi on bine yakın öğrencinin bu kente taşıdığı
çevresel ve bölgesel kültürlerdir. Her öğrenci bir
kültür demektir. Örfünü, âdetini, yaşantısını Gü-
müşhane’ye taşıyacak ve diğer arkadaşlarına ve
kamuoyuna gösterecek. Ama bir taraftan da
kendisi hem bu kentten, hem de diğer arkadaş-
larından kültürel olarak etkilenecektir. İkinci
kültürel değişim ise, Üniversitenin akademik
boyutta bu kente kattığı yeni kültür ögeleridir.
Yabancı ülkelerden görev yapmak üzere üni-
versiteye gelen hocaların bu kentte gezmesi bile
bir kültür katkısı veya kültür değişimidir.
Üçüncü katkı sosyolojik açıdan: Gümüşhaneli-
ler, üniversitenin kuruluşundan sonra, bu ken-
tin sadece kendilerine, kendi köylülerine veya
akrabalarına ait olmadığını anladılar. Bu durum

ise yeni bir sosyolojik paylaşım anlayışını ge-
tirdi. Bu anlayışın gelişmesi gerekir. Bu bağ-
lamda Gümüşhaneli üniversiteyi ve öğrencileri
çok çabuk kabullendi, benimsedi. Bu kabulü
Türkiye’nin bir başka ilinde bu kadar kısa za-
man içinde görmeniz mümkün değildir. Bu ka-
bul, hoşgörü iklimini de beraberinde getirmiştir.
Dördüncü katkı ekonomik açıdan: kamuoyunda
en fazla hissedilen ise üniversitenin ilimize sağ-
ladığı ekonomik katkı ve getirilerdir. Zira 13 bin
öğrencinin ihtiyaçlarının karşılanması yeni sek-
törler demektir. İl merkezi nüfusunun 1/3’üne
denk gelen tüketici bir gurubun yapacağı alış-
veriş, tabiri caizse kartopu gibi büyüyerek çar-
pan etkisi yaparak ekonomik bir canlılık
sağlamakta, her bir sektör başka bir sektörün
devreye girmesine yol açmaktadır. Bu da şehir
için çok önemli bir ekonomik katkı demektir.
Hızla büyüyen üniversitemizi, ilimizin sosyo-
ekonomik kalkınmasının lokomotifi olarak gö-
rüyoruz.” Üniversiteyi geliştirmek ve
güçlendirmenin aynı zamanda Gümüşhane’yi
de kalkındıracağı anlamına geldiğini belirten
Mayda, bunun için bütün Gümüşhanelilerin
gücü oranında üniversiteye destek olmalarını
beklediğini söyledi. 

“Üniversitemiz, ilimizin
sosyo-ekonomik lokomotifidir”

VALİ:

YUSUF MAYDA
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Son yıllarda Gümüşhane ekonomisi 20 kat büyüdü. Gümüşhane ekonomisinin büyümesinde ilk başta altın madenleri ve Gü-
müşhane Üniversitesi etkili oldu. Maden firmalarının uluslararası yatırımları ve Gümüşhane Üniversitesi’nin hızla büyümesi,
Gümüşhane ekonomisinin de büyümesini sağladı. Bu konuda sorularımıza cevap veren Gümüşhane Sanayi ve Odalar Birliği
Başkanı Ali İsmail Daldaban, bu büyümenin hızla devam edeceğini söyledi. 

Teşvik yasasıyla, bireysel firmaların büyüdü-
ğünü ve kendi alanlarında genişlediğini dile
getiren Gümüşhane Sanayi ve Odalar Bir-

liği Başkanı Ali İsmail Daldaban, Gümüşhane’deki
ekonomik büyümeyle ilgili açıklamada bulundu.
Gümüşhane’nin geçmiş dönemlerde göç veren bir
şehir olduğunu belirten Daldaban, sözlerine şöyle
devam etti: “Gümüşhane nüfusunda 2013 yılı içe-
risinde 11 bin kişi Gümüşhane’ye gelmiş 9 bin kişi
Gümüşhane’den gitmiştir. Bu da artı 3 bin civa-
rında göç alındığını gösteriyor. Yani Gümüşhane
artık göç vermiyor göç alıyor. Tabi bunda üniver-
site öğrencilerimizin katkısı epey var.” Büyüme-
nin hızla devam etmesi için karşılıklı hoşgörü ve
diyaloğun artması gerektiğini vurgulayan Dalda-
ban, Gümüşhane esnaflarına seslenerek, “Eğer Gü-
müşhane bir ilim ve bir eğitim şehriyse buradaki
öğrencilere katkı sağlamamız lazım. Örneğin pro-
mosyonlar, indirimler, kampanyalar gibi. Buradan
sesleniyorum Gümüşhane öğrencisinin herhangi
bir esnafla ilgili bir sıkıntısı olduğu zaman bize
ulaşmalarını istiyoruz. Biz gereğini yapacağımıza 
inanıyoruz” dedi. 

KÜLTÜR- SANAT SOKAĞI PROJESİ
Tekke Beldesi’nde bulunan 6 yüz kişilik yurdun,
yakın zamanda yükseköğrenim öğrencileri için
tahsil edileceğini açıklayan Daldaban, bunun ya-
nında inşaatı bitmek üzere olan 7 yüz elli kişilik
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun da
ikinci döneme yetiştirileceğini söyledi. Öğrencile-
rin barınma ihtiyaçlarının giderilmeden, sosyal ih-
tiyaçlarına cevap verilemeyeceği hakkında görüş
bildiren Daldaban, bu yurtların barınma sorununa
çare olacağını belirtti. Gümüşhane’ye gelen öğ-
rencilerin geldikleri yerlerden kültürlerini, adetle-
rini getirdiklerini dile getiren Daldaban,
“Öğrencilerin ilk başta burayı, Gümüşhane’yi sev-

mesi lazım. Eğer öğrenci buraya ısınamadıysa, alı-
şamadıysa isterse bir tabak yemeği bir lira yapa-
lım,  isterse evin kirasını yüz lira yapalım yine
burada durmaz. Bu şehri sevmesi lazım. Tabi
olumsuz örneklerde oldu. Fırsatçılar ev kiralarını
yükselti, KYK yurtlarında yer kalmadı. Bunun gibi
sorunlar var. Bunları kabul ediyoruz ama inşallah

bunların üstesinden geleceğiz. Burada bir müjde
vereyim.  Öğrencilerimize bir kültür- sanat sokağı
yapacağız. Bu projede öğrenciler rahatlıkla zaman
geçirebileceği mekânlar ve eğlenebileceği kafeler
bulunuyor” ifadelerini kullandı.  “Öğrencilerden
şunları bekliyoruz. Sizlerin de vasıtasıyla bütün

Gümüşhane Üniversitesi’nde eğitim öğretim gören
kardeşlerime sesleniyorum. Esnaf ve Sanatkârlar
Birliği Başkanı olarak her türlü şikâyete ve sıkın-
tıya açığız. Sorunlar elbette bitmez ama biz en aza
indirgeme konusunda kararlı ve gayretliyiz. Ula-
şım sorunu çözüldü. Dolmuşlarımızı yarı özele çe-
virdik. Bunların hepsi öğrencilerimiz için. Tek

amacımız öğrencilerimize daha iyi hizmet verebil-
mektir” şeklinde konuşan Daldaban, Gümüşhane
esnafının geçen yıla nazaran,  bu yıl daha çok öğ-
renciye hitap eden dükkânlar açtığını söyledi. 
GÜMÜŞHANE’YE AVM GELİR Mİ?
Gümüşhane’ye AVM gelip gelmemesi konusunda

da bilgi veren Daldaban, şunları söyledi, “AVM de-
diğimiz alışveriş marketlerinin belli bir statüsü var-
dır. Şu anda Bakanlar Kurulu, AVM yasası için
hazırlık yapıyor. Bu yasa kasım ayına kadar çıka-
cak. Geçmiş dönemlerde açılan AVM’lerde orada
bulunan esnafa yer verilmiyordu. Ancak yeni ya-
sayla bunun önü açılacak.  Ayrıca eğer AVM açı-
lacaksa şehrin 10– 15 km dışında açılması  koşulu
getirilecek. Bunlarla beraber Gümüşhane’de
AVM’nin açılması esnaflarımızı kötü yönde etki-
lemeyecek ve öğrencilerimize de çeşit zenginliği
sunulacaktır.” Gümüşhane’nin göç almasının ne-
denini Gümüşhane Üniversitesi’ne bağlayan Dal-
daban, üniversitenin 2008 yılından beri şehri hızla
kalkındırdığını belirtti. Daldaban, “Rakamsal
oranda vermem ama yani Gümüşhane’nin göç al-
masına sebep olan 3-4 tane faktör varsa bunlardan
bir tanesi de Gümüşhane Üniversitesi’dir. Gümüş-
hane esnafının eğer son yıllarda para kazanma du-
rumu artmışsa tabi tam bir rakam veremem ama
yineliyorum bu Gümüşhane Üniversitesi sayesin-
dedir. Tabi bu da öğrenci ve Gümüşhane halkının
bütünleşmesidir. Öğrenci kardeşlerimiz halkla ku-
caklaşması lazım halkında öğrenci kardeşlerimizle
kucaklaşması lazım. Ben öğrencileri gördüğümde
gıpta ediyorum. Bu yüzden esnafla ilgili bir sıkın-
tıları olduğunda bizim odamızı ziyaret etsinler.
Yine dediğim gibi Gümüşhane Üniversitesi şehri-
mizin can damarı, sadece eğitim öğretim verilen
yer değil, bilimsel araştırmalar ve sosyo-ekonomik
çalışmalar yapan bir eğitim kurumudur. Başta Sa-
yın Rektörümüz Prof. Dr. İhsan Günaydın olmak
üzere dekanlarımıza orada çalışanlara, en tepesin-
den en alt kademesine kadar çalışan kardeşlerimize
selam olsun. Gönül ister ki daha çok fakülte açıl-
sın. Büyümenin devam etmesiyle bunların da ger-
çekleşeceğine inanıyorum” diyerek sözlerini
noktaladı.

Gümüşhane’nin balık 
piyasası Trabzon’a bağlı

Damızlık Sığır Yetiştiriciliği
Projesi hayata geçirildi

Haber: Sinem Güzelmansur

Haber: Halit Taşcan - Ali Yılmaz

Balık esnafı, Gümüşhane’de balık fiyatlarının
yüksek olmasını, yüksek yol maliyeti ve hal-

kın balık yeme kültürünün olmamasına bağlıyor.
Gümüşhane balık piyasası büyük oranda Trab-
zon’a bağlı olmasına rağmen, balık fiyatları Trab-
zon’a göre Gümüşhane’de daha yüksek. Balık
esnafı, yol masraflarının yüksek olduğunu,  ba-
lığın yanı sıra kasa başına para verdiklerini be-
lirterek bunların fiyatlara yansıdığını söyledi.
Esnaf, ayrıca Gümüşhane halkının denize uzak
olmasından dolayı balık yeme kültürlerinin ol-
madığını, halkın genellikle hamsi tükettiğini, yal-
nızca dışarıdan gelen memur kesimin çeşit talep
ettiğini belirtti.  Trabzon’da çeşit ve talebin fazla
olmasından dolayı her keseye göre fiyat oldu-
ğunu, fakat kendilerinin her zaman en iyisini al-
mak zorunda olduklarını, bu durumunda
fiyatların yüksek olmasında yol maliyetinin bü-
yük etkisi olduğunu söyledi. Tüketimin az olma-
sına rağmen balık esnafı, balıkların günlük ve
taze olduklarına dikkat çekerek, günlük gelen
balıkların artanının her akşam Trabzon’a geri
gönderildiğini ifade etti. Balık Esnafı Emre Bir-
sen, balık tüketiminin aralık ve ocak aylarında
kar yağışından dolayı arttığını ifade ederek; “Kar
yağışlarında balık daha yağlı ve daha lezzetli
olur. Gümüşhane halkı bunu bildiğinden dolayı
balık yemek için kar yağışlarını bekler” dedi. Ba-
lık fiyatlarının; hamsi 5 lira, istavrit 7 buçuk lira,

mezgit 10 lira, palamut 12 buçuk lira şeklinde
olduğunu belirten esnaflar hamsi fiyatlarının dü-
şebileceği bilgisini de verdi. 

Gümüşhane ekonomisi 20 kat büyüdü 

Gümüşhane Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
Hasan Irkın Gümüşhane ili Kelkit ilçesi Gümüş-
göze beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin

uygulamakta olduğu ‘Ortaklar Mülkiyetinde 40 Aile x 6
Baş Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Projesinin’ hayata geçi-
rildiğini söyledi. İl Müdürü Irkın; 2010 yılında başlayan
proje çalışmalarının 2013 yılında tamamlanarak 240
adet Holstein ırkı gebe düve temini ile kooperatifin di-
namik bir işletme haline getirildiğini ifade ederek, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yatırım programı dahi-
linde ilgili kooperatife; kooperatif ortaklarının ahır ta-
dilatlarının tamamlanması, makina ve ekipman
ihtiyaçlarının karşılanması için 33 adet süt sağım ma-
kinası alımı, beş adet yem ezme makinası ve toplam
kapasitesi altı ton olan dört adet süt soğutma tankı
alımları için toplam 461 bin 360 TL ve 240 adet da-
mızlık belgeli gebe düve alımı için de 1 milyon 560 bin

TL olmak üzere toplam 2 milyon 21 bin TL tutarında
kaynak transferi yapıldığını belirtti.

“PROJE BÖLGE HAYVANCILIĞINA KATKI SAĞLAYACAK”
Irkın; kooperatife kullandırılan kredinin faizi yüzde 3
olup, ilk yılı ödemesiz, ikinci yılda faiz ödemeli ve de-
vam eden beş taksitte ana para ve faiz ödemeli olmak
üzere toplam yedi yıllık bir projeksiyonu öngördüğünü
hatırlatarak, “Kelkit hayvancılık açısından oldukça
önemli bir konuma sahiptir. Ayrıca organik hayvancılık
konusunda da belli bir geçmişe ve deneyime sahip bir
bölgedir. Projenin hayata geçmesi konusunda sayın va-
limizin ve sayın milletvekillerimizin çok büyük katkıları
olmuştur. Kooperatifin hevesli olan proje uygulayıcısı
ortakları ve yöneticileri ile bu projenin İlimiz hayvancı-
lığına katkı sağlayacağına inanıyor, projenin hayırlı ol-
masını diliyorum” dedi.
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Gümüşhane Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bayram Nazır,  28 yıl gurbette çile çektikten
sonra İstanbul’a dönen Ayşe Osmanoğlu’nun “Babam Sultan Abdülhamid”  adıyla kaleme aldığı hatıratında 33 yıl Osmanlı
tahtında kalan II. Sultan Abdülhamid hakkında anlattıklarının bir kısmını GİFhaber okurlarıyla paylaştı. 

Ayşe Osmanoğlu (1887-1960) Sultan II. Ab-
dülhamid (saltanat yılları 1877-1909)’in
kızıdır. 27 Nisan 1909’da II. Abdülha-

mid’in tahttan indirilmesi üzerine babası ve aile-
siyle birlikte bir süre Selanik’te kaldı. 1924 yılında
Osmanlı hanedanının diğer üyeleri gibi yurt dışına
çıkarıldı. 28 yıl Paris’te yaşadıktan sonra 1952 yı-
lında hanedanın kadın mensupları için çıkarılan
afile İstanbul’a döndü. 1960 yılında yayınladığı
“Babam Sultan Abdülhamid” adlı hatıratıyla ün
kazandı. Adı geçen kitap II. Abdülhamid’in kişi-
liği ve aile yaşamına dair en önemli kaynaklardan-
dır. Kitap, dünya iktidarını 33 yıl tüm haşmetiyle
elinde tutan güçlü bir padişahın kızı olarak dün-
yaya gelen ve daha sonra babasının siyasal kade-
rine paralel olarak kendi kaderini de şekillendiren
bir Sultan’ın özgün hikâyesini ele alıyor. Abdül-
hamid’i tanıyan ya da onun yakınlarında bulunmuş
biri olmanın çok daha ötesinde anıların bizzat kızı
tarafından kaleme alınmış olması bu anı kitabına
ayrı bir değer kazandırıyor. 
KIZININ GÖZÜNDEN SULTAN II. ABDÜLHAMİD 
Ayşe Osmanoğlu, hatıratına babasını tanımlayarak
başlar ve özetle şöyle yazar: “Rahmetli babam orta
boyluydu. Saçı ve sakalı koyu kumraldı. Saçları te-
peden dökülmüştü. Etrafta gür saçları vardı. Burnu
yüksekti. Osmanlı Hanedanı’nın alametini taşıyan
biçimdeydi. Bakışları gayet zeki ve hassastı. Kuv-
vetli zekâsını gösteren alnı açık ve yüksekti. Sesi
tatlı, kalın ve gürdü. Söz söylerken dinleme zevki
duyulurdu. Fikirlerini ve meramını fevkalade bir
ifade ve nezaketle anlatmaya muktedirdi. Babam
daima sade giyinir ve hiçbir hususta gösterişten
hoşlanmazdı. Haremde koyu gri renkte elbise gi-
yer, aynı renkte palto kullanırdı. Ömründe uzun
gömlek ve hırka giymemiştir. Sabahları yataktan
kalkar kalkmaz kürkünü arkasına alarak hamama
giderdi. Düz sarı renk bir ağaçtan yapılmış bastonu
vardı. Bunu yalnız sarayın bahçesine çıkarken
eline alır, başka zaman kullanmazdı. Giydiği kun-
duralar çizme gibiydi ve biraz da topuklu idi.
Günde üç dört defa abdest alır, namazını muntaza-
man kılardı. Seccadesi Hereke Fabrikası’nda ya-
pılmış bir halıydı. Nereye giderse kolaylıkla
götürülürdü. ‘İpekli üzerinde namaz kılmak caiz
değildir’ derdi. Tespihi daima cebindeydi. Parma-
ğına yüzük olarak altın üzerine beyaz bir akik taşı
takardı. Başka bir yüzük taktığını kimse görme-
miştir.” 
II. ABDÜLHAMİD’İN HUY VE ADETLERİ 
Ayşe Osmanoğlu, babasının huy ve adetleriyle il-
gili olarak şunları yazar: “Her zaman erken yatar
erken kalkardı. Sabahları güneşten evvel kalkıp ha-

mama gider, banyosunu yapardı. Hamamın dış ka-
tında oturmak için bir sedir yaptırmıştı. Orada gi-
yinir, sabah namazını oracıkta kılar, sonra
kahvaltısını ederdi. Pek yorgunluk duyduğu veya
işleri hafif olduğu zaman hareme gelir, o zaman ai-
lesinden kimleri isterse onlarla görüşürdü. Bazen
bizleri de huzuruna çağırıp piyano çaldırttığı
olurdu. Ekseri akşamlar yemekten sonra bahçeye
çıkar, orada paşalarla, beylerle gezer ve bazen ha-
reme geçerdi. Bazen marangozhanesinde veya kü-
tüphanesinde çalışırdı. İşi olmadığı zaman yatsı
namazından sonra derhal yatak odasına çekilirdi.
Saate ve vakte pek bağlı idi. Her işini bir saate bağ-
lamış, düzgün bir ömür geçirmiştir. Beş vakit na-
mazını kılar, Kuran-ı Kerim okurdu. Gençliğinde
Şâzeli tarikatına girmişti. Daima camilere devam
ettiğini Ramazanlarda Süleymaniye Camii’nde na-
maz kıldığını o zamanlar camide açılan sergilerden
alışveriş ettiğini hikâye tarzında anlatırdı. Babam
herkesin namaz kılmasını, camilere devam edil-
mesini çok isterdi. Sarayın hususi bahçesinde beş
vakit Ezan-ı Muhammedi okunurdu. Babamın bir
sözü vardı: ‘Din ve fen’ derdi. ‘Bu ikisine de itikat
etmenin caiz’ olduğunu söylerdi.” 
“KİMSEYE “SEN” DİYE HİTAP ETMEZDİ”
Ayşe Osmanoğlu anlatmaya şöyle devam ediyor:
“Gerek haremlerinin gerekse kızlarının resmi iş-
lere karışmasını asla istemezdi. Bir kusurumuzu
gördüğü ve hissettiği zaman bizlere bir şey söyle-
mez, analarımıza haber gönderirdi. Huzurunda ne
suretle konuşacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi
biz de pek iyi bilirdik. Çok sade giyinmemizi is-
terdi. Cicili bicili şeyler giyinmemizi istemezdi.
Yakalarımız hafif açık olabilirdi. Fakat kollarımı-

zıtamamen kapalı idi. El işaretleriyle, yük-
sek sesle konuşmamızı istemezdi. Daima
sakin ve nazik hareket etmemize dikkat
ederdi. Büyüklerimize, annelerimize, kar-
deşlerimize daima saygılı davranmamızı, ön-
lerine geçmeyip sıramızı muhafaza etmemizi
ister, şımarıklıktan hiç hoşlanmazdı. Kim-
seye ‘sen’ diye hitap etmezdi. Bizlere ya ‘kı-
zım’ veya ‘sultan’ diye hitap ederdi.
Kadınlarına da pek saygılı muamelede bulu-
nurdu.” Ayşe Sultan, babasının resme ve ma-
rangozluğa merakını şöyle anlatmaktadır:
“Babam manzara ve çiçek resimlerinden
hoşlanırmış. Biraz da portre yaparmış. An-
nemle evlendiği zaman onun karakalem bir
resmini yapmış. Sarayda güzel tablo kolek-
siyonları da vardı. Bunları da babam topla-
mıştır. Babamın marangozluğa olan merakı
babası zamanında başlamıştır. Çünkü Ab-
dülmecid Han da marangozlukla uğraşmış
ve yanında Halil Efendi adında pek usta bir
sanatkâr varmış. Onunla birlikte çalışırmış.
Babam bu Halil Efendi’den ders alırmış,
onunla birlikte çalışırmış. Avrupa’dan yeni
sistem birçok aletler getirtmişti. Yaptığı bir-
çok sedefli, oymalı eşyalar Yıldız Sarayı’nda
idi.” 
GECELERİ KİTAP OKUTTURMA MERAKI

Sultanın özel meraklarından biri de geceleri kitap
okutturup dinlemekti. Ayşe Osmanoğlu, padişahın
geceleri kitap okumakla ilgili olarak şunları söyle-
diğini yazar: “Gündüzleri beni meşgul eden işlerin
ağırlığından kurtulmak, zihnimi başka taraflara
sevk edip düşüncelerimi defetmek ve rahat uyuya-
bilmek için her gece odamda kitap okutuyorum.
Okuttuğum eserler ciddi olunca büsbütün uykum
kaçıyor. Onun için bir takım romanlar tercüme et-
tiriyorum” der gülerek ilave ederdi: “Küçüklü-
ğümde dadım bana ninni söylerdi. Şimdide okunan
kitaplar aynı tesiri yapıyor. Esasen yarı dinliyor,
yarı dinlemeden uykuya dalıyorum. İşte benim
uyku ilacım budur.” II. Abdülhamid’in ilk evladı
1868’de doğan Ulviye Sultan feci bir kaza netice-
sinde 7 yaşında yanarak ölmüştü. Padişah, ilk ev-
ladının acısını hiçbir zaman unutmamıştır.
Hatıratta verilen bilgiye göre II. Abdülhamid son
zamanlarına kadar ondan bahsederken içini çeker
ve diğer çocuklarına “Allah sizleri bana bağışla-
sın” derdi. Padişah’ın kaybettiği ikinci evladı Ha-
tice Sultan olmuştur. Hatice Sultan öldüğünde 8
aylık idi. Ayşe Osmanoğlu’nun yazdıklarına göre
Hatice Sultan’ın ölümü ve bu ölüme bağlı olarak
Hamidiye Etfal Hastanesi (bugünki Şişli Çocuk
Hastanesi)’nin kurulması şöyle olmuştu: “Hatice
Sultan’ın hastalığını bir türlü teşhis edemeyen dok-
torlar tedavisinde aciz kalmışlardı. O zamanın mü-
him doktorlarından olan Besim Ömer Paşa ile
Almanya’dan yeni gelmiş bulunan Doktor İbrahim
Paşa ellerinden geldiği kadar uğraşıp yavruyu kur-
tarmaya çalışmışlarsa da muvaffak olamamışlardır.
Babam üzüntüsünden ‘Allah’ım, evladımı bana ba-
ğışla’  diye dualar etmişse de takdir yerini bul-
muştur.” Ayşe Osmanoğlu’nun yazdıklarına göre,
Hamidiye Etfal Hastanesi’ne bu çocuğun adına
yaptırılmış İbrahim Paşa’yı da başhekim olarak ta-
yin edilmiştir. Sultan II. Abdülhamid “Benim ço-
cuğum kurtulamadı. Kim bilir fakir fukaranın
çocukları nasıl bakılıyor. Hiç olmazsa bir hastane
yaptıralım da benim gibi birçok babanın kalbi yan-
masın” demişti. Son sistem ve Alman usulü yapı-
lan bu hastanenin aletleri Almanya’dan
getirtilmişti. İstanbul’un en seçme doktorları bu
hastanede çalışmışlar, hastane hemşireleri de Al-
manya’dan gelmişlerdi. 
ALMAN İMPARATORU WİLHELM İÇİN
SÖYLEDİKLERİ
Alman İmparatoru Wilhelm iki defa İstanbul’a ge-
lerek II. Abdülhamid’i ziyaret etmişti. Padişah
dünya siyasetindeki konjonktür gereği Almanya ile
münasebetlere özel önem vermekteydi. Ayşe Sul-
tan’ın hatıratındaki bilgilere göre II. Abdülhamid
Almanya İmparatoru, Türk-Alman münasebetleri
ve bu vesileyle kendi devlet siyasi hakkında şunları
söylemişti: “Saltanat zamanımda iki defa İstan-
bul’a geldi.  Kendisini yakından tanıdım. Genç,
faal, nazik, sevimli bir zattı. Bismark’ı yere çarp-
tıktan sonra onun rolünü kendi üzerine aldı. Fakat
Bismark kadar tecrübeli ve akıllı değildi. Ben Al-
man politikasına çok ehemmiyet vermekle beraber
öteki büyük devletleri de gözden kaçırmaktan ve
gücendirmekten daima sakındım. Politikamı daima
teraziyle tarttım. İmparatorla şahsi dostlukla de-
vamla beraber Rusya İmparatoru’na da fırsat düş-
tükçe dostluk gösterdim. Coğrafi mevkiimiz bunu

icap ettiriyordu. İstanbul’a ikinci gelişinde Al-
manya İmparatoru ile bir akşam hususi görüşme-
miz esnasında birden bire kalktı. İki elimi birden
tuttu. 
-‘Avrupa’da bir harp zuhur ettiği takdirde bizim ta-
rafa geçersiniz değil mi Majeste?’ dedi. 
Cevaben:
-‘Aziz dostumsunuz, fakat size şimdiden söz
verme hakkına haiz değilim. Bunu ancak o zaman
düşünebilirim’ dedim. 
Devletimin menfaatlerini düşünmeden hiçbir dev-
letin arzusuna hedef olamazdım. Avrupa’da siyasi
vaziyet her an gerilmekte idi. Ne zaman olsa
umumi bir harp çıkacaktı. Fakat bizim bir tarafa te-
mayül göstermemiz, yavaş yanmakta olan ateşi
alevlendirebilirdi. Buna sebep olarak biz gösteri-
lirdik. Herkes ben diplomatım demekle diplomat
olmaz. Bismark hakiki diplomattı. Avrupa’nın ru-
hunu bilir. Kendisiyle husus yazışmalarım vardır.
Aramızda karşılıklı birçok mektuplar gönderilmiş-
tir. Almanlar, askerlikte ve çalışkanlıkta birinci de-
recede bir milletti. Ama Rusların nüfus kuvvetine,
İngilizlerin sinsi politikasına karşı gelebilirler
miydi? Burası kestirilemez. Ben hiçbir devlete söz
verip bağlanmadım. İngiltere ve Fransa’nın gözleri
daima doğuda idi. Bilhassa Müslümanlarla ara-
mızda nifak çıkarmak emelleriydi. Kuvvetimizi bu
suretle kırmak istiyorlardı. Halifelik politikasıyla
bunu önlemek istiyordum. Bu çıbanbaşını çıkar-
mamak için çok çalıştım. Avusturya İmparatoruyla
da ayrıca dostluğum vardı. İtalya Kralı da dos-
tumdu. Karadağ Prensi’ni daima elimde tutuyor ve
maaş veriyordum. İyi adamdı. Bulgarlara gelince,
onlar Rusya’nın şımarık çocuklarıydı. Bulgaristan
Prensi Ferdinand’ı özel yaverim yaparak okşuyor-
dum. Görüştüklerim arasında Ferdinand kadar şey-
tanı zekâya sahip bir kimse tanımadım diyebilirim.
İşte bu şımarık çocukların başında şayan-ı hayret
zekâya sahip biri bulunuyor. Rusya gibi bir kuv-
vete dayanıyordu. Savaştan daima kaçındım. Al-
lah millet ve devletime zeval vermesin.”  

“İRAN ŞAHINDAN PADİŞAHA
KURAN-I KERİM HEDİYE”
İstanbul’u ziyarete gelen bir başka hükümdar da
İran Şahı Muzafferüddin idi. Şah’ın İstanbul ziya-
retini  hatıratta özel olarak şöyle anlatılmaktadır:
“Şahın geleceği öğrenilince sarayda hazırlıklar
başlamış, Şah’ın kabulü için Acem köşkü hazır-
lanmıştı. Şah, Çırağan Sarayı tarafından kapıdan
girecek, bu küçük köşkün salonunda bir kabul
resmi yapılacaktı. Ondan sonra da Şale Köşküne
gidilecekti. Merasim pek parlak oldu. Askerler di-
zilmişti. Şah’ın marşı çalındı. İran Şahı mücevher-
ler içindeydi. Kalpağının üstünde bir tek taşı vardı
ki baha biçilemeyecek kadar kıymetli olduğunu o
zamanki gazeteler hep yazmıştı. Parıltısı göz ka-
maştırıyordu. Şah, babama bir Kuran-ı Kerim ver-
miş, verirken “sizin gibi bir Padişaha, bir Halifeye
ancak Kuran-ı Kerim hediye edebilirim” demişti.
Hediye edilen Kuran-ı Kerim altın bir çekmece
içindeydi ve üzerine “La ilahe illallah, Muhamme-
dun Resulullah” yazılmıştı. Akşam Şah’ın şerefine
ziyafet verildi. Yabancı elçiler ve vezirler davet
olundu. Şah, Şale köşkünde bir hafta kadar misafir
kaldı.” 
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ÜNİVERSİTEDEN

Mühendislik Fakültesi Çok Amaçlı Sa-
lon’da düzenlenen sempozyum açılış
programına Vali Yusuf Mayda, Rektör

Prof. Dr. İhsanGünaydın, BelediyeBaşkanYardım-
cısı Bilal Özdener, ÇEKÜDBaşkanı Süleyman Yo-
rulmaz, Orman Bölge Müdürü Mustafa Gedikli,
kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum ör-
gütü temsilcileri, üniversite akademik ve idari perso-
neli, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
“ÇEVRENİN ÖNEMİ DAHA FAZLA
ANLAŞILMAYA BAŞLANMIŞTIR”
Sempozyum açılış programında konuşma yapan
Rektör Günaydın, çevrenin son yıllarda üzerinde en
çokdurulankavramlardanbiri olduğunusöyledi.Gü-
nümüzde gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ül-
kelerinçevreselkaynaklarınyönetiminegiderekdaha
fazla önemverdiğini belirtenGünaydın, “Bunun ne-
denine baktığımız zaman hem ekonomistler hem de
çevreciler bugünün neslinin gelecek nesillerin ihti-
yaçlarını karşılamalarınaengelolmayacakşekilde ih-
tiyaçlarını karşılayabilmeleri anlamına gelen
sürdürülebilir kalkınma politikalarına yönelmiş ol-
duklarını görmekteyiz.Bunagörede çevresel varlık-
ların artık nesiller boyu değeri korunabilecek şekilde
kullanılması gereken varlıklar olduğu anlaşılmış ve
çevrenin değer kaybının önlenmesine yönelik çevre
politikaları uygulanmayabaşlanmıştır” dedi.Günay-
dın, çevrenin1970’li yıllarakadar serbest birmalola-
rak değerlendirildiği için iktisadi analizlere konu
edilmediğini vurguladığı konuşmasında şunları kay-
detti: “Çevrenin kıt birmal olduğu anlaşılınca çevre-
nin iktisadi analizlere de konu edilmeye başlandığını
görüyoruz.Çevrekıtbir faktöroluncaçevreninönemi
daha fazla anlaşılmaya başlamış ve çevre kaynakla-
rının verimli kullanımı da artmıştır. Ancak günü-
müzde doğal bir çevreden bahsetmek zordur. Zira
hızlı bir teknolojik gelişmehızlı bir sanayileşmehızlı
bir kentleşmeberaberindesorunları getirmektevedo-
ğal ortamı bozmaktadır. Doğası bozulmuş bir or-
tamda yaşamanın mümkün olmadığını ve yaşamak
için doğal bir ortamınvarlığının zorunluluğunuanla-
yan insanoğlununçevreyikorumaveçevrekirliliğine
neden olan sorunları çözmek için yeni arayışlara gir-
diğini görüyoruz. Üretim ve tüketim faaliyetleri so-
nucu çevrenin kirlenmesine neden olan insanoğlu
bundanençokzararı yinekendisi görmektedir.Çevre
kirliliği genel olarak ekonomik faaliyetler ve kal-
kınmaçabaları kapsamındaortaya çıktığı için bukir-
liliği önlemekteekonomiyleyakından ilişkilidir.Eğer
çevrekirliliğiniönlemeyeyönelik tedbirleryoksasağ-
lanan gelirden daha fazla çevreye zarar verici faali-
yetler söz konusu olacaktır. Bu da sürdürülebilir bir
durumdeğildir.Böylebir kalkınmasürdürülebilir ol-
maktanuzaktır.Bununsürdürülmesihalindeekonomi
kendi kendini yok edecektir. Bunu önlemek için ya-
pılması gereken yeni tedbirler ortaya koymaktır.”
“TÜRKİYE’DE UYGULANAN ÇEVRE
VERGİLERİ GELİR AMAÇLI”
Son yıllarda uygulanan ekonomik ve mali araçların
çevre vergileri, pazarlanabilir kirlilik terimleri ve de-
pozito geri ödeme sistemleri gibi uygulamaları kap-
sadığını ifade eden Günaydın, bu ekonomik ve mali

araçlarınenönemlisininçevrevergileri olduğunusöy-
ledi. Rektör Günaydın, çevre vergilerinin uygulanı-
şında birincil amacın dışsallıkları içselleştirmek yani
çevreyi korumak olması gerektiğinin altını çizerek,
“Kirletenöder prensibi gereği kirlilik oluşturan faali-
yetler üzerine vergi koymak suretiyle o dışsallığı fi-
yatlara yansıtmak dolayısıyla talebi ve üretimi
azaltmak suretiyle çevreyi korumak söz konusu ola-
bilmektedir.Aynı zamanda çevre vergisi uyguladığı-
nız zamanemeküzerindekivergiyükünüazaltmakda
mümkün olabiliyor. Çevre vergilerinin konulduğu
yerlere baktığımız zaman daha çok emek, sermaye
ve yatırım gibi ekonomik iyilerden ziyade kirlilik ve
doğal kaynaklar gibi ekonomik kötüler üzerine uy-
gulandığını görüyoruz. Emeğin üzerindeki gelir ver-
gilerini düşürmek suretiyle emeğin istihdamını ve
dolayısıyla işsizliğin çözümünü de sağlamış oluyo-
ruz” şeklinde konuştu. Çevre vergilerinin bir başka
amacının da gelir sağlamak olduğunu belirten Gü-
naydın, “Toplum vergi gelirleri içerisinde çevre ver-
gilerinin enbüyükpayıoluşturduğuülkeTürkiye’dir.
Ülkemizde elde edilen çevre vergilerinin çevre kirli-
liğini önlemekten ziyade daha çok gelir oluşturma
amacı olduğunu görüyoruz. Türkiye’de elde edilen

gelirlerinbüyükbirkısmıenerji veulaştırmavergileri
şeklindedir. Kirlilik ve doğal kaynak kullanımından
elde edilen vergiler yok denecek kadar azdır. Ülke-
mizde büyükmiktarda korunmuş doğal yaşam alan-
ları ve ekosistemlere sahip olduğumuzu görüyoruz.
Ancak son yıllarda hızlı sanayileşme ve kentleşme
çevreyi baskı altına alıyor. Ülkemizde özellikle son
yıllarda çevresel harcamaların gayrisafi milli hasıla-
daki payı artmıştır. Ancak aynı başarıyı vergi politi-
kası anlamında göremiyoruz” dedi.
“YEŞİL VERGİ KOMİSYONU OLUŞTURULMALI”
Prof.Dr.Günaydın, ülkemizdeuygulanan çevre ver-
gilerine baktığımızda birinci sırada petrol ürünleri ve
elektrik enerjisindenoluşanenerji vergilerininyer al-
dığını anlatarak, “Ülkemizdepetrol ürünleri fiyatları-
nın önemli bir kısmı vergiden oluşuyor. Çevreyi
kirleten bu enerji yakıtlarının vergilendirilmesinde
vergiyi yaydığı emisyona, oluşturduğu kirliliğe göre
değil de tüketimmiktarına göre alıyoruz. Bu da çev-
resel amaçtan ziyade gelir amacını ortaya çıkarmış
oluyor. Ulaştırma alanında da uygulananmotorlu ta-
şıtlar vergisinde de vergi motor silindir hacmine ve

yaşa göre alınıyor. Silindir hacminegöre alınanvergi
çevre açısından mantıklı. Çünkü silindir hacmi art-
tıkçayakıt tüketimivedolayısıyla çevreyeverilenza-
rar artıyor. Ama araçlarda yaşın ilerledikçe verginin
azalması ters bir durum oluşturuyor. Çünkü yaşlı
araçlarınhememisyonudaha fazlaoluyorhemdegü-
rültü kirliliği oluşturması söz konusu oluyor. Çevre
açısından ele aldığımızda yeni araçların daha düşük
eski araçlarındahayüksekmotorluaraçlarvergisiver-
mesini sağlamakgerekiyor”diyekonuştu.Ülkemizde
özellikle Avrupa ülkelerinde başlatılan vergi sistem-
lerininyeşillendirilmesiyönündeönemli adımlar atıl-
ması gerektiğini vurgulayanGünaydın, konuşmasını
şöyle tamamladı: “Bir taraftan büyümeyi bir taraftan
bütçeyi bir taraftan da vergi sistemini yeşillendirmek
gerekiyor. Yani hem büyümeyi hem bütçeyi hem de
vergiyi çevreyeuyumluhalegetirmekgerekiyor.Gü-
nümüzdesıfır kirlilikmümkündeğildir.Üretimve tü-
ketimi sıfırlamak mümkün olmadığına göre kirlilik
kaçınılmazdır. Önemli olan bu üretim ve tüketimi
çevreye uyumlu hale getirmektir. Ülkemizde vergi
sistemlerininyeşillendirmesiüçaşamayıgerektiriyor.
Ya çevreye zararlı süspansiyonları azaltırsınız ya
çevre kriterlerine göre mevcut vergilerinizi yeniden

yapılandırırsınız ya da yeni çevre vergilerini uygula-
maya sokarsınız. Ülkemizde uygulanan çevre vergi-
lerinin sayısı da çevre duyarlılığı da çok az. Bu
anlamda özellikle bir yeşil vergi komisyonu oluştur-
mak suretiyle hem çevre korunabilir hem de emek
faktörünün istihdamını arttırabiliriz.”
“ÇEVRE BİZE MİRAS DEĞİL, EMANET”
Sempozyum açılış programı kapsamında konuşan
Vali Yusuf Mayda ise, çevrenin başta insan olmak
üzere milyonlarca canlının içinde yaşadığı bir ortam
olduğunu söyledi. İnsanın çevreüzerindeyaşayanve
onukullananvarlıklardan sadecebirisi olmasına rağ-
men kendini tabiatın sahibi görme temayülü ile iste-
diği gibi kullanabileceğini düşünmesi neticesinde
çevre sorunlarının ortaya çıktığını belirten Mayda,
“Çevreyi kullanırken bu doğal güzelliklerin bizlere
babalarımızdan dedelerimizden miras kalmışçasına
sahiplenerekkullanıyoruz.Hâlbuki hiç deöyle değil,
babalarımız ve dedelerimizin bir dönem istifade et-
tikleri doğal varlıkları şuan biz kullanıyoruz. bizim
üzerimize emanet olan buvarlıkları gelecek nesillere
deolabildiğincebozmadan teslimetmekyükümlülü-

ğündeyiz” dedi. Vali Mayda, dünyada yaşanan yo-
ğun nüfus artışı ve buna paralel kentleşme ve tekno-
lojik gelişmeler neticesinde daha fazla yeşil alanın
yok olduğunun altını çizdiği konuşmasında şunları
kaydetti: “Teknolojiningelişmesi daha fazla araçkul-
lanımını ve daha fazla duman ve emisyonu berabe-
rinde getiriyor. Bu noktada tabiatı kullanırken
yaşanabilir çevrenin korunması önem arz ediyor.
Çevre sorunları bütündünyadadikkatleri üzerine top-
ladı. Üniversitelerde dersler hatta bölümler teşkil
edildi. Ancak şu realiteyi de görüyoruz ki özellikle
çevreci yaklaşımlar sanayileşmiş batılı ülkelerden
başlamak üzere adeta gelişmekte olan ülkelere de
baskı unsuru olarak kullanılmaya başladı. Son za-
manlarda sanayileşme tüm batı ülkelerinde olduğu
gibiülkemizdedebaşladı ancakbakıyoruzkioradaki
sivil toplum örgütleri kendi ülkelerinde herhangi bir
çalışma yapmamakla birlikte ülkemizde adeta çalış-
maları engelleyici mahiyette gayretlere girmekteler.
Hâlbuki bunda da samimiyet ve ölçülülük esas ol-
malı. Her birimiz potansiyel birer tüketiciyiz. Çevre
sorunlarının oluşmasında herkes kendi çapında bir
pay sahibidir.Olması gerekençevreyeverilenzararın
telafi edilebilmesi, en azda tutulabilmesi vemaliyet-
lerin de eşit şekilde paylaşılabilmesi. Çözüm, birey-
lerden başlamak üzere bu konuda toplumsal bir
bilincinoluşturulması, çevreyledostüretimyapılması
vedenetimlerinde sadecebelli sektörler alanındade-
ğil tüm sektörlere sirayet edecek şekilde gerçekleşti-
rilmesidir.”
“HERKES ÇEVRE SORUMLULUĞUNU
KENDİ İÇİNDE TAŞIMALI”
ÇEKÜDBaşkanıSüleymanYorulmazda, teknolojik
ürünlerin, aşırı tüketimalışkanlıklarının, israf vegös-
terişedayalı yaşamtarzınınvebenmerkezli hayat fel-
sefesinin endüstriyel kirlenmeyle başlayan çevre
sorunlarınınkapsamaalanını sonderecegenişlettiğini
söyledi.Yaşanançevre felaketlerine rağmenhiçkim-
senin çevre adına alışmış olduğu yaşam tarzından en
ufak bir taviz vermek istemediğini ifade edenYorul-
maz, “Mali, siyasi ve askeri gücü elinde bulunduran
güçlü devletler ulaşmak istedikleri hedeflerinden
çevre adına hiçbir taviz vermek istemiyor. Çevre so-
runlarınınaslındadisiplinler arası bir sorunolduğunu,
çevre sorunlarınınçözümündesadeceendüstriyel çö-
zümlere odaklanmanın yeterli olmadığını biliyoruz.
Çevre sorunları nemühendislerinne sivil toplumku-
ruluşlarınınnededevletin tekbaşına çözebileceği bir
sorundeğildir.Aşamadığımız tekkonuherkesinçevre
sorunlarını çevresinde araması. Herkes sorunu çev-
resinde arıyor. Hiç kimse kendisine bakmıyor. Hâl-
buki herkesin zaruri ihtiyaçları için de olsa ‘çevreyi
kirletenbenim,ohaldeçevre sorunlarını çözecekolan
da benim’ demesi ve çözüme kendinden başlaması
gerekiyor” şeklinde konuştu. Tarımdan madene, or-
mandanenerjiye, iktisadi faaliyetlerdenatıklara, hava
kalitesinden gürültü kirliliğine, tüketim alışkanlıkla-
rından çevre mevzuatına kadar birçok önemli konu-
nun ele alındığı sempozyum, kapanış oturumunun
ardından Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Tesis-
leri’nde verilen gala yemeği ve KaracaMağarası’na
gerçekleştirilen gezi programıyla sona erdi.

Gümüşhane Üniversitesi(GÜ) ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği(ÇEKÜD) işbirliğiyle or-
ganize edilen ‘Uluslararası Katılımlı Çevre Sempozyumu’ yapıldı. Gümüşhane Üniversitesi ev
sahipliğinde gerçekleştirilen ve üç gün süren sempozyum kapsamında Hollanda, Özbekistan
ve Bosna Hersek’ten gelen tebliğcilerin yanı sıra Türkiye’den 19 farklı üniversiteden akade-
misyenlerin katılımıyla 7 farklı oturumda 32 sunum gerçekleştirildi.

GÜ’de ‘Uluslararası 
Katılımlı Çevre Sempoz-
yumu’ gerçekleştirildi
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Gürsoy: Gazetecilik mesleğine nasıl başla-
dınız?
Sadık: Eğitim kökenli birisi olmam nedeniyle
aldığımız yönetimle ilgili öğretilerde bir yö-
neticinin iletişim olmadan başarılı olamaya-
cağını öğrendim. Zaman zaman çalıştığım
kurumlarla ilgili gazetede yazılar yazdım. Bu
da benim için ayrıca keyif veriyordu. Ses ge-
tiren yazılar yazıyordum, çevremden olumlu
tepkiler alıyordum. Taktir edilmek bize moti-
vasyon kaynağı oluşturdu. 1981 yılında Ali-
şan Ergin Bey’in Demokrat Gümüşhane
Gazetesi’ni almasıyla birlikte olmak gazete-
nin tanziminde köşe yazısı yazmada, haber
programı yapmada başlayan desteğimiz her-
hangi bir maddi karşılık beklemeden bugüne
kadar devam etti. Kamuoyunu doğru bilgilen-
dirme adına zor bir görevi üstlendiğimi söy-
leyebilirim. İlerleyen zamanlarda Demokrat
Gümüşhane Gazetesi’nde genel yayın yönet-
meni ve köşe yazarlığı yapmaya başladım.
Halen bu görevi sürdürüyorum.

Gürsoy: Kaç yıldır profesyonel gazeteci
olarak çalışıyorsunuz?
Sadık:15 yıldır bu mesleği yapıyorum. 1981
yılında başlayan yazı yazma merakımız nede-
niyle 1998 yılında emekli olduktan sonra ta-
mamen gazeteye yöneldim. Birçok konuda
yazılar yazdım ilerleyen zamanlarda eski ya-
zılarımı okudukça “vay be bunları ben mi yaz-
dım?” dediğim oldu. Yazılarım o derece
güzeldi. Çok özene bezene yazıyordum.
Gürsoy: Gazeteciliği bize tanımlayacak
olursanız neler söylersiniz?
Sadık: Bana göre, gazeteci çektiği fotoğraf-
ları yorumlamadan, kamuoyu yararına şekil-
lendiren ve sunan kişidir. Bir olayı tespit
ettikten sonra kamuoyuyla paylaşmak ve

kendi kanaatinizi eklemeden çıplak gözle gör-
düğünüzü kamuoyuyla paylaşmak gazeteci-
liktir. Bunun dışında yapılan tanımlar
felsefidir.
Gürsoy: Size göre herkes gazeteci olabilir
mi ya da gazeteci olmak için belirli özellik-
lere sahip olmak gerekir mi?
Sadık: Bu toplumda çok eleştirilen bir konu-
dur. Özellikle gazetede çalışarak emeği karşı-
lığında kazandığını evine ekmek olarak
götüren kişiler var. Bir de bu mesleğin me-
raklıları var. Yazısıyla, çizgisiyle kamuoyunu
bilgilendirmek amacıyla bu işi yapan kişiler
bence gazeteci olarak tanımlanabilir. Devlet-
ten hem SSK hem de maaş alanları ben gaze-
teci olarak görmüyorum. Gazetecilik
mesleğini seven bunu özümleyen kişidir ga-
zeteci. Arada sırada haber ve köşe yazısı ya-
zıyorsa bu gazeteci değildir. Bir gazeteye
bağlı olup sık sık yazı yazıyorsa gazetecidir.
Gazetecilik riskli bir meslektir. Gazeteci ol-
mak için çok donanımlı olmak gerekir. Eğer

haberde yorum yapacaksa bu yorumu yapa-
cak düzeyde konunun uzmanı olması gereki-
yor. Haber peşinde koşmada, halkla ilişkiler
yapmada son derece özverili ve sağlıklı ol-
ması gerekiyor.
Gürsoy: Sizce gazeteciler mesleklerini
yapma konusunda yeterince özgürler mi?
Sadık: Türkiye’de maalesef özgür değiller.
Yönetimlerin üzerlerine kurduğu bir baskı var.
Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde gazeteci-
lerin ticari gazeteciliğin ticari boyutu değil
doğrudan doğruya halkın özgür haber alma-
sını sağlayan kuruluşlar olmasına karşın Tür-
kiye’de maalesef ticari boyutuyla ele alınan
gazetecilik var. Bu ise gazetecilerin haber
yapmasına en büyük engel. Yönetimin le-

hinde yazanlar daha çok avantaj sağlarken bu-
nun tam tersini yapanlarsa olumsuz durum-
larla karşılaşabiliyor. Bu anlamda gazeteciler
tam özgür değildir.
Gürsoy: Gümüşhane yerel
basınını nasıl değerlendi-
riyorsunuz?
Sadık: Gümüşhane yerel
basınını, kendi ilimizin ti-
cari, sosyal, ekonomik ve
eğitim boyutuna baktığı-
mız zaman beş yıl öncesi-
nin çok önünde
görüyorum. Yerel basını
destekleyen okur kesimi
yok. Gazete okurları az.
Bunun nedeni Türk top-
lumunun okuma konu-
sunda zayıf olmasıdır.
Düne göre Gümüşha-
ne’deki yerel basın, magazinsel
bir basın değildir. Halkın magazinsel haber ta-
kibine rağmen yerel basın daha çok haber ni-
teliği taşıyan haberler yapıyor. Günlük
gazetelerin çıkmış olması, diğer gazetelerin
kendine göre bir yön vermiş olması, yazı ya-
zan kadrolarda bir iyileşmenin olmuş olması
dolayısıyla diğer illere göre Gümüşhane’de
yerel gazetecilik daha da gelişen bir konum-
dadır. Bunu destekleyen unsurlar; iş yerleri,
esnafımız, vilayetin bürokrat kesimi ve Gü-
müşhane İletişim Fakültesi’nin kurulmuş ol-
masıdır. Dolayısıyla Gümüşhane yerel basını
kendini rahatlıkla söz edilebilir bir konuma
getirmiştir. Bundan dolayı sizlere teşekkür
borcumuz var.
Gürsoy: Sizce Gümüşhane’deki gazetecilik
potansiyeli yeterli mi?
Sadık: Gelişen bir kuruluşun yeterli diye bir
tanımı olamaz. Çünkü yarın şartlar değiştiği
zaman ona kolaylıkla adapte
olmamız gerekir. Bugün ye-
terli diyerek yatarsanız yarın
ani bir durum karşısında ye-
tersiz kalırsınız. O bakım-
dan ben yeterli
görmüyorum. Ben toplum-
daki o renkli sayfaları gör-
mek istiyorum, fakat
ekonomik boyut yeterli
değil. Hiç bir gazetenin
tek başına renkli ofset ga-
zete yapma imkânı yok.
Renkli ofsetimiz olmadı-
ğından dolayı yerel bası-
nımız o boyutuyla
yetersiz.
Gürsoy: Gümüşhane Üniversitesi İletişim
Fakültesi Uygulama Gazetesi GİFhaber

hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sadık: GİFhaber gazetesini yayınlandığı ilk
günden itibaren takip ediyorum. Çok geniş bir
kadrosu var. GİFhaber’in arkasında büyük bir
üniversite var. Ayrıca üniversitenin de yayın

organı anlamına gelen ko-
numu da var. Gazete gayet
güzel bir haber yayıncılığı ya-
pıyor, gün geçtikçe değişiyor
ve gelişiyor. GİFhaber’e özel
bir gezimizde GİFhaber eki-
bine gazetecilik adına bütün
deneyimlerimi paylaşmak iste-
rim. Ayrıca GİFhaber’in adının
kısa olması ve farklı olması ol-
dukça dikkat çekiyor. GİFhaber
ekibini beğeniyor ve takdir edi-
yorum. GİFhaber ekibinin yap-
tığı işlerden dolayı gurur
duyduğumu söyleyebilirim.
Gürsoy: GİFhaber’i ileride na-

sıl görüyorsunuz?
Sadık: GİFhaber şu anda yerel medyanın bir
parçası durumundadır. GİFhaber’in vitrinlere
konmasının çok iyi olacağını düşünüyorum.
Okuyucu kitlesi çok geniş ve güçlü bir üni-
versitenin bünyesinde. GİFhaber bu avantaj-
larından dolayı bir atölyeye sahip olması
güzel olur. Bu sayede büyür daha da gelişir.
İletişim Fakültesi böyle bir oluşumu gerçek-
leştirirse zannediyorum hem Türkiye hem de
Gümüşhane’de oldukça ses getirir. Matbaa-
sıyla Gümüşhane yerel basınını son derece
güçlendirir. Ekibinin bu hızla çalışması ha-
linde gazetenin çok iyi yerlere geleceğini dü-
şünüyorum.
Gürsoy: GİFhaber ekibine Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı olarak neler söylemek is-
tersiniz?
Sadık: GİFhaber ekibi, habercilikte doğru
haber alıp, doğru haberi halkla paylaşmalı.

Mademki işe iletişimle baş-
ladı bu alanın uzmanı olup
bu işten ekmek yemek için
kültürlü olmak gerekiyor.
Kültürün adresi de kitaptır,
bol bol kitap okumaları gere-
kiyor. Olayları ayrıntılarıyla
incelemesi gerekiyor. Şimdi-
den çalışmalarına yön vermeli-
ler. Gelecekte hepiniz büyük
yazarlar olabilirsiniz. Okulda
sadece aldıklarınızla yetinmek
hayatta bu meslekten para ka-
zandırmaz. Kendinizi daha çok
geliştirmeniz gerekiyor her an-
lamda. GİFhaber ekibini ileride

çok iyi yerlerde göreceğime inanıyorum. Ba-
şarılar diliyorum..

Röportaj: Gözdenur Gürsoy

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Sadık GİFhaber’e konuştu:

“GİFHABER’LE GURUR DUYUYORUM”
Yusuf Sadık; gerek eğitim gerek hizmet alanında büyük başarılara
imza atmış, birçok öğrencinin yetişmesine öncülük etmiş sürekli
kendisini yetiştirmiş, geliştirmiş ve yeni kuşaklara çok şey bıraka-
bilmiş Gümüşhane’nin önemli kanaat önderlerinden biri. 
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde il milli eğitim müdürlüğü yaparak
Gümüşhane’yi gururla temsil etmiş olan Sadık, 1998’den günü-
müze kadar şehrin en köklü gazetesi olan Demokrat Gümüş-
hane gazetesinin başyazarı ve genel yayın yönetmeni olarak
çalışmaktadır. Şu anda Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanlığını da yürütmekte olan Yusuf Sadık, gazetecilik mesleği ve
Gümüşhane yerel basınıyla ilgili Gifhaber’e konuştu.

GİFhaber ga-zetesini yayınlan-dığı ilk gündenitibaren takip edi-yorum. Çok genişbir kadrosu var.GİFhaber’in arka-sında büyük birüniversite var.

Gümüşhane yerel basınını,kendi ilimizin ti-cari, sosyal, eko-nomik ve eğitimboyutuna baktığı-mız zaman beş yılöncesinin çok
önünde 

görüyorum.
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Müziğe karşı eğiliminiz nasıl başladı?”
şeklindeki soruya “küçüklükten itibaren
müziğe karşı ilgim vardı. Şarkı söyler-

ken her şeyden vazgeçiyorum, hasta olduğumda
hastalığımı unutuyorum, müzik bana ayrı bir he-
yecan veriyor” şeklinde cevap veren Yıldırım
müzik eğitimi almadığını da belirtti. Yıldırım,
“yarışmaya katılmak gibi bir amacım yoktu.
Kıbrıs festivalinde halk oyunları gösterisi için
Kıbrıs’a gittim. Bu sırada da tesadüfen yarış-
manın elemelerinin olduğunu öğrendim ve ya-
rışmaya başvurdum” dedi. Yarışma sonrasında
çok fazla ilgiyle karşılaştığını ve tanımadığı birçok
kişiden mesaj aldığını söyleyen Yıldırım, yarışmayla il-
gili olarak “Allah’ın bana verdiği bu sesi herkese
duyurdum. İleriye yönelik bir hedefim yok. Ben

elimden geleni yaparım takdir Allah’ındır” ifa-
delerini kullandı.
“KONSERVATUVARA GİTMEYİ ÇOK İSTERDİM”
Yıldırım, jüri tercihinde “beni seçen jürinin gru-
bunda benden daha iyi bir ses olmamasına dikkat
ederek seçim yaptım” dedi. Cengizhan Yıldırım,
sözlerine şu şekilde devam etti: “Geriye dönme
şansım olsa kesinlikle konservatuvara giderdim.
Küçüklükten beri gelen bu müzikaşkımıailemean-
lattım ve lise üçe giderken konservatuvara gitmek iste-
diğimi söyledim. Eğer bu yıl ‘O Ses Türkiye’
yarışmasına katılmasaydım okulu dondurup konserva-
tuvar eğitimi alacaktım.” Okuduğu bölümle müzik ara-
sında bir bağ kuramayan Yıldırım, okuduğu bölümü
ailesinin beklentisine karşılık tercih ettiğini ifade
etti. Yıldırım, güzel bir sese sahip olmasının ya-
nında üflemeli bir müzik aleti ve gitarda çalabil-
diğini belirterek sözlerini noktaladı.

Haber: Dudu Yazıcı - Menekşe Gülbudak

26 Eylül 1994’te Gümüşhane’de dünyaya gelen Cengizhan Yıldırım
Gıda Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi. Yıldırım, tesadüfen baş-
vurduğu ‘O Ses Türkiye’ adlı şarkı yarışmasında ‘Annem’ isimli
şarkıyı seslendirerek elemelerden geçti ve bir sonraki adıma katıl-
maya hak kazandı.

Gümüşhaneli Yıldırım O
Ses Türkiye’de yarışacak!

Gümüşhane’de 
Herfene Geceleri 
devam ediyor

Cumhuriyet’in
90.Yılına özel 
konser düzenlendi

Gümüşhane Kültür, Sanat, Gençlik ve
Spor Kulübü Derneği tarafından geçen

yıl başlatılan Herfene Geceleri cumartesi ak-
şamları meraklılarıyla buluşmaya devam edi-
yor. 
Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Kulübü Der-
neği’nin düzenlemiş olduğu Herfene Gece-
leri, cumartesi geceleri Gümüşhane
kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Herfene
Geceleri hakkında bilgi veren Kültür, Sanat,
Gençlik ve Spor Kulübü Yöneticisi Necati Yıl-
maz, Gümüşhane’nin kültüründe Herfenenin
yer aldığını belirterek, Herfene kelimesinin
“elfene” ya da “arifhane” kelimelerinden gel-
diğini söyledi. Herfene Gecelerinin orta yaş
grubu insanların ve gençlerin de katılımıyla
bir araya gelinerek düzenlendiğini kaydeden
Yılmaz, masraflarını katılımcıların ortaklaşa
karşıladıklarını, yiyip içilen, müzik yapılan ve
halk oyunlarının oynandığı bir etkinlik oldu-
ğunu belirtti. “Urfa’da Sıra Gecesi, Çankırı’da
Yaren Gecesi neyse Gümüşhane kültüründe

de Herfene aynıdır”ifadelerini kullanan Yıl-
maz, Herfene’nin aynı zamanda Osmanlı-
cada ki ‘harifhane’ kelimesinden geldiğini,
kelime açılımının ise, ortayaş grubu kişilerin
bir araya gelip bir şeyler yiyip içtiği ortam an-
lamına geldiğini söyledi. Yılmaz, Herfene Ge-
celerinin en önemli özeliğinin yaz aylarında
yapılmayıp uzun kış gecelerinde yapıldığını
belirtti. 

Gümüşhaneli çayı süzgeçsiz içer!
Atatürk Çay Bahçesi İşletmecisi Mahsur Koç, Gümüşhane’de geçmişten günümüze değişen çay kül-
türü ile ilgili Gifhaber’e bilgi verdi.Gümüşhane halkının yaz- kış hiç bıkmadan tükettikleri içeceğin
çay olduğuna da vurgu yapan Koç, iyi bir çay demlemenin püf noktalarının demliğin sıcak olmasında
ve demliğin çaydanlığın üstüne oturtularak konulmasında saklı olduğunu belirtti. 

Gümüşhane’de önemli bir yere sahip olan çay kültü-
rüyle ilgili konuşan Atatürk Çay Bahçesi İşletme-
cisi Mahsur Koç, “Çay

gün boyunca içilmektedir. Gü-
müşhane’ye özgü demleme usulü
ile ince belli cam bardaklarda
veya çayla birlikte şekerin kıtla-
narak içilmesi gibi farklı usullerle
Gümüşhane’de çay tüketilmekte-
dir” dedi. Gümüşhane halkının
yaz- kış hiç bıkmadan tükettikleri
içeceğin çay olduğuna da vurgu
yapan Koç, iyi bir çay demleme-
nin püf noktalarının demliğin sı-
cak olmasında ve demliğin
çaydanlığın üstüne oturtularak
konulmasında saklı olduğunu be-
lirtti. Çayın açık, tadının bozul-
maması için demledikten sonra
çayı süzdürüp başka demliğe
boşaltılmadığını kaydeden Koç,
Gümüşhane halkının daha çok
süzgeçsiz çay istediğini, çünkü
süzgecin çayın tadını bozdu-
ğunu ifade etti.

“GÖNÜLLERİN 
FATİHİ İNCE BELLİ 
BARDAK”
Zaman içerisinde halkın
çay içme kültüründe or-
taya çıkan değişiklikler-
den yakınan Koç, “Daha
düne kadar yurdumuzda çay bah-
çelerinde ince belli cam bardak-

lar kullanılırken şimdilerde ise ince belli cam bardağı orta-
dan kaldırılıp, porselen ya da fincanlarda servis yapılmaya

başlandı. Bir de soğuk çay, poşet
çay girdi yaşamımıza. Kafelerin dı-
şında da kimi evlerde de yüz yıllık
çay demleme usulleri hemen rafa
kaldırıldı. Poşet çaylar fincanlarda
sunulmaya başlandı. Bunun yanında
ince belli bardaklar kaldırılmaya ça-
lışılsa da, gerçek çay sevenlerin
gönlünde yatan ince küçük belli
bardaklardır” dedi. Çayla ilgili efsa-
nelere de değinen Koç, çay içindeki
çay çöpünün kısa olması halinde
kısa boylu bir misafirin, çöpün uzun
olması halinde ise uzun boylu bir
misafirin geleceğine inanıldığını be-
lirtti. Koç, Gümüşhane halkının ana
içeceği olan çayın yediden yetmişe
herkesin ilk tercihi olduğunu ama
genelde gençlerin kahve, meyve

suyu gibi farklı
alternatifleri ter-
cih ettiğini söy-
ledi. Çayın
faydalarına da

değinen Koç çayın
kanser riskini azalttı-

ğını, göz sağlığına iyi
geldiğini, tümörü küçült-

tüğünü, A ve B vitamini
sağladığını aynı zamanda

uyanık kalma ve sinir sistemine
olumlu etki yaptığını ifade ederek
sözlerini noktaladı.

Haber: Dudu Yazıcı

Haber: Huriye Yıldız

Cumhuriyetin 90. Yılı etkinlikleri kapsa-
mında Gümüşhane Belediyesi tarafından

bir konser düzenlendi. Konserde, Sevcan Or-
han ve Burak Kut sahne alarak dinleyicile-
rine unutulmaz anlar yaşattı. Üniversite
öğrencilerinin ve halkın soğuk havaya rağ-
men yoğun ilgi gösterdiği konser, Koza Altın
İşletmeleri A.Ş. Mastra Altın Madeni İşlet-
mesi’nin sponsorluğunda Zafer Meydanı’nda
gerçekleşti. İlk olarak sahne alan Türk Halk
Müziğinin güçlü seslerinden Sevcan Orhan
hem duygusal hem de hareketli şarkılarıyla
sevenlerine coşkulu anlar yaşattı. Sanatçı-
lara çiçek ve plaket takdim eden Gümüşhane
Belediye Başkanı Mustafa Canlı: “Bu ülkeyi
bize bağışlayan, bu ülkede bizim bağımsız bir
şekilde yaşamamızı sağlayan ve Cumhuriye-
timizin temellerini atan başta Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi
saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad ol-
sun” dedi. Başkan Canlı etkinliğe sponsor
olan Koza Altın işletmelerine teşekkür ederek
sözlerine son verdi. Sevcan Orhan seyircile-
rin yoğun isteği üzerine son bir şarkı daha
söyleyerek sahneyi Burak Kut’a bıraktı. Et-
kinlik Burak Kut’un eski ve yeni albümünden
şarkılar seslendirmesiyle son buldu.

Haber: Regaib Ballı
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Kışın gelmesiyle birlikte kış hastalıkları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Kış hastalıklarından
nasıl korunmamız gerektiği ile ilgili olarak Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Acil
Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saime Şahinöz ile bir söyleşi gerçek-
leştirdik. Şahinöz kış hastalıklarından korunma yollarıyla ilgili bilgi verdi.

Beslenmede nelere dikkat edilmeli?
Kış aylarında vücut direncini artırmak
ve vücuda yeterli miktarda vitamin ve

mineral alınmasını sağlamak için sebze ve
meyve çeşitlerinden yararlanılması gerekmek-
tedir. Savunma sistemini güçlendirici özelliği
olan A ve C vitamini gibi antioksidan vita-
minlerden zengin, havuç, brokoli, kabak, la-
hana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin
yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal,
mandalina, elma, greyfurt gibi meyvelerin tü-
ketimi önemlidir. Kış aylarında genellikle
meydana gelen beslenme alışkanlıklarının ba-
şında, daha yağlı yiyecekleri tüketmeye olan
eğilimdir. Yağ tüketimine özellikle dikkat edil-
meli, katı margarin ve tereyağından kaçınıl-
malı, yoğun yağlı etlerden uzak durulmalıdır. 

“HERGÜN 2 BUÇUK LİTRE SU TÜKETİLMELİ”
Kış aylarında vücut ağırlığı kontrolünün sağ-
lamasında; basit karbonhidrat olan saf şeker ve
şekerli besinler yerine kepekli ekmek, ma-
karna, bulgur gibi tam tahıl ürünlerinin tüke-
tilmesine özen gösterilmesi, enerjisi yüksek
hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve tat-
lılarının tercih edilmesi gerekir. Hareketsizlik
nedeniyle artan sindirim problemlerinin ön-
lenmesinde posa içeriği yüksek kuru baklagil-
lerin tüketilmesi ve düzenli fiziksel aktivite

yapılması önemlidir. Vücut ısısını dengede tu-
tabilmek için bol sıvı alımı gerekmektedir. Ye-
terli sıvı alımı vücutta oluşan toksinlerin
atılması, vücut fonksiyonlarının düzenli çalış-
masında, metabolizma dengesinin sağlanma-
sında ve vücutta pek çok biyokimyasal
reaksiyonun gerçekleşmesinde son derece
önemli rol oynamaktadır. Bu ne-
denle, her gün en az iki, iki buçuk
litre su içilmeli, sıvı alımının kar-
şılanmasında ıhlamur, adaçayı,
kuşburnu çayı, açık çay gibi içe-
cekler tercih edilmelidir.

Vücudun ve yaşanılan ortamın
temizliği nasıl olmalı?
Temizlik vücudun hastalıklardan
korunması açısından en önemli
uygulamalardan birisidir. Kişisel
hijyen ise, kişinin kendi sağlığını
korumak için uyguladığı işlem-
lerdir. Başta kişinin kendi sağlığı olmak üzere,
başkalarının da sağlığını korumanın en önemli
aracı temizliktir. Sadece beden temizliği değil,
kullanılan her şeyin ve her ortamın temizliği-
dir. Vücuda ait kişisel temizlik ile pek çok has-
talığın önüne geçilmektedir. Birkaç örnek
vermek gerekirse; ishalli hastalıklar, soğuk al-
gınlıkları, cildin mikrobik hastalıkları, cildin
mantar, uyuz ve bitlenme gibi parazitlerle olu-

şan hastalıkları ve bazı alerjik hastalıklar sayı-
labilir. Uygun vücut temizliği birçok deri so-
rununu ve hastalığını önleyici ve ortadan
kaldırıcı önlem taşır. Yaşanılan ortamın temiz-
liğinde ise önce görünen kirler temizlenir. Te-
mizlik sırasında öncelikle sıcak su kullanılır.
Temizliği yapılan yüzeyler sonunda kuru ola-

rak bırakılır. Kullanılacak
malzeme etkili ve uygun
olmalıdır. Temizlik sıra-
sında eldiven kullanmakta
yarar vardır. Deterjanların
doğa kirliliğinde önemli
payı olduğu bilinmektedir.
Bu nedenle gereksinimi
karşılayacak en az mik-
tarda kullanılmasına özen
gösterilmelidir. 

EN ÖNEMLİ KIŞ HASTA-
LIĞI: GRİP

Kış mevsimi hangi hastalıkların habercisi-
dir?
Kış solunum yoluyla bulaşan hastalıkların ha-
bercisidir. Bu hastalıklardan en önemlisi grip
hastalığıdır. Grip, solunum yollarının bulaşıcı
bir hastalığıdır. Grip, hastalığı birçok yö-
nüyle,soğuk algınlığından farklıdır. Grip ani
başlayan, soğuk algınlığından daha ağır belir-
tilerle seyreden, özellikle yüksek ateş, şiddetli

öksürük, eklem ve kas ağrıları ile karakterize
bir hastalıktır. Grip, her kış toplumun yüzde
20-yüzde 50'sini etkileyen, bulaşıcı bir hasta-
lıktır. Grip virüsü de soğuk algınlığına neden
olan virüsler gibi üst solunum yollarından bu-
laşır. Bu hastaların konuşmaları özellikle de
öksürmeleri ve hapşırmaları ile grip virüsünü
içeren, gözle görülmeyen damlacıklar, saatte
100-150 km hızla ve yaklaşık 3 metre uzaklığa
yayılır. Gripten en iyi korunma yolu, grip aşısı
ile aşılanmaktır. 
GİYİMDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Kişi üşümeyecek ve terlemeyecek şekilde gi-
yinmeli, havanın aniden ısınıp, soğumasına
karşı tedbirli olmalı. İçinde rahat hareket edi-
lebilen giysiler giyilmelidir. Hareket etmeyi
güçleştiren ve mantar oluşumunu kolaylaştı-
ran dar elbiseler giyilmemelidir. Dar giyecek-
ler aşırı terlemeye yol açarken, terin emilimini
de önler. Giyecek katları arasında hava dola-
şımının engellenmesi bakterilerin ve mantar-
ların üremesini kolaylaştırır. Su geçirmeyen,
nemi emmeyen giyeceklerin sürekli kullanıl-
ması da aynı etkiyi yapar. Giyecekler giyildik-
leri her seferden sonra havalandırılmalıdır.
Giyecekler seçilirken dış görünümlerinden çok
sağlık kurallarına uygun ve temiz olmasına
özen gösterilmelidir. Giyeceğin pahalı olması-
nın sağlık açısından bir güvence sağlamaya-
cağı unutulmamalıdır. 

Röportaj: Sümeyye  Akgün

Kış hastalıklarından 
korunma yolları

Kan insan hayatı için önemli! 

“Kan bağışını gönüllü bir kan bağışçısından çeşitli kan ürünleri elde etmek
amacıyla kan merkezleri tarafından kan alınması” olarak adlandıran Öz-
can, kan alımını ülkemizde Sağlık Bakanlığı, Kızılay Merkezi, SSK, Üni-
versite hastanelerine bağlı kan merkezlerinin yaptığını belirtti. 

Kan insan hayatı için önemlidir  diyen
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hiz-

metleri  Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hiz-
metler ve Teknikler Bölümü Başkanı
Öğr. Gör. Handan Özcan, özellikle ame-
liyatlarda kana çok fazla ihtiyaç duyul-
duğunu ve kan bulunmadığı taktirde
hastanın ölümüne neden olunduğunu
söyledi. Kan bağışının önemine dikkat
çeken Handan Özcan, “Kan vermek in-
san vücudu içinde fayda sağlıyor. Kan
kendini yenileyebilmek için daha fazla
çalışıyor. Kan üretilemeyen bir dokudur

ve halen tek kaynağı sağlıklı bağışçılar-
dır. Bu yüzden kan bağışı yapmak çok
önemlidir” dedi. Herkesin kan bağışında bu-
lanamayacağının altını çizen Özcan, “Kan ver-
mek için 18-65 yaşları arasında olmak ve 50
kg olmak yeterli oluyor. Bunun dışında kan
vermeden önce görevliler bağışçıyı kont-
rolden geçiriyor ve bağış yapmaya uygun
olup olmadığını tespit ediyor. Hasta, aç,
tansiyonu düşük ve fazla yorgun olan in-
sanlardan kan alınmıyor. Çünkü kan alın-
dıktan sonra tansiyon düşüklüğü
meydana geliyor” dedi. 

Başım ağrıyor acaba sinüzit olabilir miyim?
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saime Şahinöz sinüzitin belirtile-
rini; burun tıkanıklığı, iltihaplı burun ve geniz akıntısı, burundan konuşma, koku duyusu bozuklukları, sık sık nezle, grip olma ve bunların
kolay kolay geçmeyişi, baş ağrısı, yüzde ağrı, dişlerde ağrı, ateş, halsizlik ve öksürük olduğunu belirtti.  

Sinüzit, yüz ve kafa kemiklerinin içerisinde
yer alan içi hava dolu boşluk olarak bili-
nen sinüslerin boşluklarını döşeyen muko-

zanın iltihabı anlamına gelmektedir. Herkesin
sinüs enfeksiyonu geçirebileceğini ancak bazı
grupların daha hassas olduğunu vurgulayan Şa-
hinöz, sinüzitin en fazla görüldüğü kişileri;  aler-
jisi olanlar, burun kırığı veya burun eğriliği
nedeniyle iyi nefes almayı ve mukus akışını engelle-
yecek yapısal burun bozuklukları olanlar, öğretmenler
ve sağlık personeli gibi sık sık enfeksiyona maruz ka-
lanlar, sigara içenler polipleri olanlar (burun etlerinin
büyüklük ve şişliği)  ve salgı yapısı çok yapışkan olan-
lar şeklinde sıraladı. Sinüzitin ortaya çıkmasına neden
olan sebepleri yapısal, çevresel ve doğuştan olmak
üzere üçe ayrılabileceğini dile getiren Şahinöz,
“Günlük yaşamda karşılaşılan baş ağrılarının as-
lında küçük bir kısmını sinüzitler oluşturmakta-
dır. Sinüzite bağlı baş ağrıları, tipik olarak soğuk
algınlığı ile burun tıkanıklığının arkasından gel-
mektedir. Sinüzitte daha çok alın, göz çevresi ve
yüzde ağrı oluşmakta ve ağrı yere eğilmekle bir-
likte artmaktadır. Sinüzitte, migrende olduğu
gibi bulantı oluşmamakta ve ağrı krizler halinde
gelmemektedir. Sinüzitte burun akıntısı, hem ya-
pışkan hem de iltihap nedeniyle sarımsı yeşil

renkte olabilir. Alerjik burun hastalıklarında ise
akıntı, bol miktarda ve su gibidir” dedi. 
SİNÜZİTTEN KORUNMA YOLLARI
Sinüzitin tedavi edilse de kendini tekrarlayabi-
len bir hastalık olduğunu ve sinüzitten korun-
manın oldukça önem teşkil ettiğini ifade eden
Şahinöz, sinüzitten korunmak için yapılması ge-
rekenleri şu şekilde sırladı: “Dışarı çıkarken ıs-
lak saçla çıkılmamalı, saçlar mutlaka
kurutulmalıdır. Doğrudan rüzgâra maruz kalın-
mamalıdır. Alerji tedavisi ihmal edilmemelidir.
Burun kemik eğrilikleri, burun etlerinin büyük-
lük ve şişliği tedavi edilerek ortadan kaldırılma-
lıdır. Gribal enfeksiyon süresince burun daima
açık tutulmalıdır. Bunun için evde bir su barda-
ğının içine bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı
karbonat karıştırılarak hazırlanan sıvı ile burun
içi yıkanabilir. Bunlar gribal enfeksiyon duru-
munda sinüslerin dolmasını engelleyecektir.
Burnu açık tutmak için ayrıca mentol ve okalip-
tüslü buhar yapılabilir”. Şahinöz, son olarak si-
nüzitin tedavisi için “sinüslerin havalanmasını
kolaylaştıran ilaçlar ile antibiyotikler kullanıl-
maktadır. Eğer belirlenen durumun ilaçlarla te-
davisi mümkün olmayacaksa; cerrahi tedavi
önerilmektedir” şeklinde konuştu.



C M Y K

C M Y K

EYLÜL - EKİM 2013 SPOR  

Üniversite tarafından yaptırılan havu-
zun sözleşmesi devam ederken ha-

vuzun teslimatının en kısa zamanda
alınması bekleniyor. Yapı İşleri ve Tek-
nik Daire Başkan Vekili İbrahim Aras:
“Havuz inşaatı en kısa zamanda bitecek.

Havuzda öğrencilerin rahatlıkla spor ya-
pabileceği tesisler bulunacaktır. Çalış-
malar hızla devam ediyor” dedi. Aras,
havuzun olduğu alanda 2 adet sauna, 1
adet masaj salonu, 1 adet jakuzi odası, ilk
yardım odası, antrenörlük ve doktor oda-
sının da olacağını sözlerine ekledi.

GÜ öğrencileri havuzun açılmasıyla il-
gili görüşlerini bildirerek mutluluklarını
ifade etti. Öğrenciler, havuzun üniversi-
teye farklı bir hava katacağını, havuzla
birlikte farklı aktivitelerin olacağını söy-
leyerek Gümüşhane Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İhsan Günaydın’a teşekkür etti.

Haber: Emel Karamanlı

Haber: Emel Karamanlı- Murat Harbi- Kasım Aslan

Haber: Kasım Aslan

Haber: Emel Karamanlı

GÜ Erkek
Basketbol

takımını seçiyor

Gümüşhane Üniversitesi (GÜ) Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Kam-
püsü içerisinde yapılan 256 kişi kapasiteli ve 6 kulvarlı Yarı Olimpik
Yüzme Havuzu açılışının Ocak ayında yapılması planlanıyor. 

KISA KISA SPOR

GÜ’de step-aerobik 
kursları devam ediyor

Gümüşhane'de Veteranlar
Hentbol Turnuvası düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet 
koşusu gerçekleşti

Gümüşhane’de Amatör Spor Haftası et-
kinlikleri kapsamında Gençlik Hizmet-

leri Spor İl Müdürlüğü ve Hentbol İl
Temsilciğinin organize ettiği kurumlararası
Hentbol Turnuvası  büyük ilgi ile takip
edildi. Etkinliğe, Gümüşhane İl Emniyet
Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gü-
müşhane Üniversitesi ve Gençlik Hizmet-
leri ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarından
oluşan takımlar katıldı. 2 Ekim Çarşamba
günü başlayan ve 6 Ekim Pazar günü ya-

pılan ödül töreni ile son bulan tek devre lig
usulü yapılan turnuva birbirinden çekişmeli
maçlarla seyircilere heyecan dolu dakika-
lar yaşattı. Aydın Doğan Kapalı Spor Salo-
nu’nda oynanan karşılaşmalar sonucunda
3 maçın üçünü de kazanan Gümüşhane
Üniversitesi Rektörlüğü Takımı 6 puan top-
layarak birinciliği, Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü ikinciliği, Milli Eğitim
Müdürlüğü üçüncülüğü ve İl Emniyet Mü-
dürlüğü dördüncülüğü elde etti.

Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğünün 2013 yılı il

içi faaliyet programında yer alan okul-
lar arası Cumhuriyet Bayramı koşusu
25 Ekim 2013 tarihinde gerçekleşti. Yıl-
dız kız-erkek ve Genç kız-erkek kate-
gorilerinde yapılacak koşuda, yıldız
kızlarda Gazipaşa Ortaokulu öğrencileri
Rana Ciğerci birinci, Büşra Öz ikinci,
Gamze Naz üçüncü olurken, yıldız er-
keklerde Gazipaşa Ortaokulu öğrencisi
Yunus Tanrıkulu birinci, Dumlupınar
İlkokulu öğrencisi Sinan İncir ikinci ve
Atatürk Ortaokulu öğrencisi Mahmut

Meral ise üçüncülüğü elde etti. Genç
kızlarda ise Gümüşhane Anadolu Lisesi
öğrencisi Gamze Karaaslan birinci, Ka-
nuni Ticaret Meslek Lisesi öğrencisi Fi-
liz Kır ikinci ve Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi öğrencisi Sanem Çelik
üçüncü olurken, genç erkeklerde Tica-
ret Meslek Lisesi öğrencilerinden Gü-
ray Naz birinci, Onur Bilgin ikinci,
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi
Emrah Küçük üçüncü oldu. Dereceye
giren sporculara madalya ve ödülleri 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
sırasında verildi.

İlginç spor notu: Finallere katılan en yaşlı oyuncu unvanı Kamerunlu Roger Milla'ya ait. Tecrübeli yıldız, 1994 finallerinde
sahaya çıktığında, 43 yaşından 39 gün almıştı. Roger Milla, finallerde gol atan en yaşlı futbolcu unvanına da sahip.

Havuz Ocak 
ayında açılıyor

Gümüşhane Üniversitesi (GÜ) Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu bünyesinde “Bilinçli Sporla Sos-
yal Eğitimini Tamamla Projesi” adı altında step-
aerobik çalışmalarına son hız devam ediliyor. 

Antrenörlüğünü Arş. Gör.
Yeşim Songün’ün yaptığı

step-aerobik kursu, haftada iki
gün yaklaşık 50 öğrenci ile ya-
pılıyor. Konuyla ilgili bilgi ve-
ren Songün, çalışmaların ilk
olarak aerobik adımlar içeren
koreografiler, step hareketleri ve
teabo uygulamalarıyla yapıldı-
ğını kaydetti. Songün, bu hare-
ketlerle kardiyovasküler sistemi
güçlendirip kan dolaşımının hız-
lanmasını sağlayarak yağ yakı-

mının oluşmasını, bölgesel za-
yıflamanın gerçekleşmesini sağ-
lamak ve sağlıklı yaşama
önderlik etmek, müzik eşliğinde
yapılan hareketlerle gençlerin
dinamik bir hayat sürmesini he-
deflediklerini dile getirdi. 

Songün, son olarak projeye ka-
yıtlı olan olmayan herkesi, üni-
versite personeli de dahil olmak
üzere, çalışmalara beklediklerini
belirtti.

Gümüşhane Üniversitesi Beden Eği-
timi ve Spor Yüksekokulu’nda bas-

ketbol okul takımları için seçmeler
gerçekleştirildi. Üniversitelerarası 2.lig
basketbol müsabakalarına geçen yıl ev sa-
hipliği yapan Gümüşhane Üniversitesi
hem kızlar da hem erkekler de üniversite-
mizi temsil etti. Yapılan zorlu mücadele-
lerden sonra kadınlarda 3’üncü,
erkeklerde ise 4’üncü olarak turnuvayı
sonlandırdı. Bu yıl yapılacak turnuvada
iyi sonuç almak ve daha başarılı olmak
amacıyla Gümüşhane İl Temsilcisi Okut-

man İbrahim Can, üniversitenin merkez
kampus ve ilçelerinde öğrenim gören bü-
tün öğrencilerin basketbol seçmeleri ile il-
gili bilgi alabilmesi  için fakülte ve
yüksekokulların bölüm panoları ile kan-
tinlere duyuru afişleri astırdı. Üniversite-
nin internet sitesinden de duyurular
yaptıran Can, seçmelere gelen öğrenci sa-
yısının yetersiz olması nedeniyle seçme-
lerin istenildiği gibi yapılamadığını
söyledi. Can, “Yapmış olduğumuz seç-
mede takımımıza katkı sağlayacağını dü-
şündüğümüz ve bizi turnuvalarda daha

yukarılara taşıyabilecek sporcuları seç-
meye çalıştık. Zaten takımımızın bir iske-
leti var ve üç yıldır beraber antrenman
yapıyoruz. Bu nedenle seçmeleri yaparken ta-
kımlarımızdaki eksik pozisyonları göz ününe
aldık. Artık önümüzde zorlu bir çalışma peri-
yodu var. Sıkı bir şekilde hazırlanarak ya-
pılacak olan turnuvada üniversitemizi en
iyi şekilde temsil edip kupaları kaldıraca-
ğımıza inanıyorum” dedi. Can,  seçmelere
katılmak isteyip de katılamayanları Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna bekle-
diklerini de sözlerine ekledi.

Folklor Ekibi 
kuruluyor

Gümüşhane Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda

yapılan çalışmalarla Erkek Otantik
Ekibi, Gümüşhane Yöresi Stilize Ekibi
ve Hane’de Dans ekipleri çalışmalar
devam ediyor. Folklor çalışmalarının
hızla devam ettiği Gümüşhane Üni-
versitesi’nde, üniversiteli gençlerin
kurduğu 7 yöre oyunları topluluğu
dikkat çekeceğe benziyor. Çalışmala-
rın Pazartesi ve Cuma günleri 17.30
ve 19.30 saatleri arasında yapıldığını
bildiren Okutman Necati Yılmaz, “Bü-
tün öğrenciler çalışmalara başladı.
Üniversitelerarası halk oyunları yarış-
masına katılacağız. Yurt içi ve yurt
dışı festivallere katılıyoruz” dedi. 
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Gezi Yazısı: Zehra Zeray

Tıpkı adı gibidir Uzungöl; kuyruğuyla var
olur adeta. İlk bakışta heyecanlandırır
insanı Uzungöl. Bize yaşadığımızı hatır-

latır ve “İyi ki yaşıyoruz” dedirtir. Allah’ın in-
sana sunduğu en büyük mucizelerdendir, en
büyük nimetlerdendir adeta. Çünkü yeşilin ih-
tişamı karşısında dili lâl olur insanın; dil küs-
kün kalır çevreye bir müddet. Yürek, âşık
olmanın tadına varır, hem de ilk bakışta…Sev-
dirir kendini Uzungöl, vazgeçilmez kıldırır
kendini insanın yüreğinde. Bizi içine alır ve içi-
mizdeki ses, ‘buradan gidemezsin’ der. İnsa-
nın nereden geldiğini unutturur büyüsüyle.
Belki de bu yüzdendir kaldıkça kalası gelme-
sinin insanın. Farklı bir dünyanın kapılarını aç-
tırır, farklı düşüncelere daldırır; huzur gibi,
mutluluk gibi…Bu yüzden az da olsa kaygısız
yaptırır insanı. Kaygı etmenin yeri değildir bu-
rası; her şeyi gibi duyguları da doğaldır. Bu do-
ğallık insanın içine sirayet eder ve insan yalan
dünyanın sunduğu utançlığı içinden yaşarken,
içi coşar ve ‘onca yalan dolana nasıl karıştım’
der, başını eğer. Sonra kaldırır başını yavaş ya-
vaş ve ürkekçe. Anlar ki yeniden doğabilir in-
san, tertemiz başlayabilir her şeye. Bir bebek
masumiyetiyle gülümseyebilir tekrar, çıkarsız
sevebilir insanları. Dünya üzerindeki tüm can-
lılara kocaman bir ‘Merhaba’ diyebilir.
KİMİSİNDE YÜRÜYÜŞ KİMİSİNDE
BİSİKLET AŞKI
Bu duygu seli içindeyken ayaklar oldukları
yerde durmak istemez ve adımlar birbirini ta-
kip eder. Yürekteki mutluluk ve huzur birkaç
tur attırır insana Uzungöl çevresinde. Kimile-
rine göre bisikletin tadı bambaşkadır burada;
yürümek yerine bisikletin pedallarını çevirir
tüm gücüyle. Oysa yürümek, hayattır hisseden
için. Yürümek, nefes almak gibidir Uzungöl
çevresinde. Herkesin elinde bir fotoğraf maki-
nesi… Gölün muhteşem ihtişamını, doğanın
enfes güzelliğini, huzuru, mutluluğu kareler gi-
bidir makineler. Her saniyeyi karelemek ister

adeta. Uzungöl’de geçen her bir saniyenin ka-
lıntısını yüreğinde ebedileştirmek içindir tüm
çaba. Aslında bazen çocuksu olmayı hatırlatır
insana; kişi temiz havanın vermiş olduğu ener-
jiyle zıplamak ister her an, havanın soğuk ol-
masına aldırış etmeden ayağını suya daldırmak
ister. Bu da yetmez giysileriyle göle atlamak
ister, çocukluğunu yaşamak ister. İşte o anlarda
hiçbir göz bu kadar içten, bu kadar çocuksu
bakmamıştır etrafa. İşte bu yüzdendir masu-
miyeti hissettirmesi, işte bu yüzdendir yürek-

lerin mutluluk akması…
ÇOCUK KALMANIN ADRESİDİR UZUNGÖL
Böyle bir yerde yaşamalı her insan; yaşamalı ki
kötülük düşmesin aklına. Topraktan olan insanı
kendine yine bu toprak getirir burada; “hayat
güzel, renkli, huzurlu” der. “Yoklukla varlık
arasındadır insan, kimi kez yok’luğu kimi kez
ise var’lığı yaşar yüreğinde. Hem yoklukta
hem de varlıkta hissettiği masumiyettir as-
lında.” Doğanın hissettirdiği de masumiyettir,
çünkü şarkıda ki “biz büyüdük ve kirlendi
dünya”yı unutturduğu kadar hatırlatır da in-
sana, tüm gerçekliğiyle tokat gibi çarpar yü-

züne. O gerçekliğin içinde kendini bulur insan,
kendine gelir. Çocuk olmanın masumiyetini
yaşar. Çünkü burada çocuklar toprakla oynama
şansı yakalar, plastik top, tüfek verilmez eline
doğar doğmaz. Kardeşlik en iyi burada öğreti-
lir küçük kalplere. Çocukların hürriyet adresi-
dir buralar; ‘anne 5 dakika daha’lar
dillerindedir hep, evde hapis kalmazlar akşama
kadar. Yapay oyuncaklara mahkum değillerdir
ve müebbet yememişlerdir taş binalardan. Kı-
sacası çocuklara çocuk olmayı yaşatır, yetiş-

kine de çocuk kalmayı anımsatır Uzungöl.
Toprak gibi kokar hayat, sanal değildir. Pamuk
şekerlerinin elbiselerimize kattığı renk kadar
renk katar hayatımıza ve kırkikindi yağmurla-
rından sonra çıkan gökkuşağı kadar renklidir
yaşamak burada.
YORGUN DÜŞMÜŞ OLANLARIN ADRESİDİR
Yorgun düşmüş olanların, yalnız kalmış olan-
ların ortak buluşma adresidir Uzungöl. Her yü-
rek hisseder az da olsa hayatında yalnızlığı.
İnsan hayattan bunalır çoğu zaman; düşünür ki
anlayan yoktur kendisini. Yapayalnızdır ha-
yatta, tektir. Yalnızlık çok ağır gelir bazen, hani

ağlasan duymayacaktır kimse hıçkırıklarını,
duyulmayacaktır çığlıkların. İşte tam da o an-
larda Uzungöl, anlatır ki, hiçbir insan aslında
yalnız değildir. Tüm içtenliğiyle kucaklamıştır
yalnızlığı ve yalnızlığı hisseden yüreği. Bak-
tıkça mutluluk verir insana Uzungöl…Bu gö-
lün mavisi, gökyüzünün sonsuzluğunu anlatır
ve insan anlar ki sonsuz olmayacaktır yalnızlık.
Her yürekmutlu olmayı hak etmektedir. ‘Mut-
luluk’ insanın sevdikleriyle dilediği yerde ol-
masıdır. Mutluluk, insanın özgür olabildiği
yerdir. İnsanın ‘gerçekten yaşadım’ diyerek ne-
fes alıp verebildiği yerde olmasıdır; sevmek ve
sevilmektir, ‘seviyorum’ diyebilmektir haykı-
rarak. Bu şekilde kim bilir kaç mutluluğu ba-
rındırabilmiş, kaç itirafa şahit olmuştur
Uzungöl. Belki her bir vuslat için sebep olmuş,
belki de hasretten yananların, kaybolan sevda-
ların huzurunda gözyaşı döktüğü yer olmuştur.
Netice ne olursa olsun Uzungöl, her daim
mutlu kılmıştır insanları.
AHŞAPEVLERDOĞAYLABÜTÜNLEŞMİŞGİBİDİR
Yeşilin vazgeçilmezidir ahşap evler. Uzun-
göl’de bu nimetten yararlanmıştır, bu evler gö-
lün doğallığını tamamlar niteliktedir. Bu evler
konaklama imkânı sunar uzun süreli kalmak
isteyene. Ayakların yürümekten usanmadığı bu
yerin manzarasını seyre dalmak da bambaşka
bir duygudur. Bir kayanın üstüne ya da bir ağa-
cın dibine oturup saatlerce usanmadan, bıkma-
dan izleyebilirsiniz tabiatı. Temiz havayı
ciğerlerinize çekerken anlarız ki temiz havanın
da etkisiyle acıkmışız. İşte tam da bu anda gü-
zel Uzungöl’ün enfes alabalığını yemeye ne
dersiniz? Tereyağında kızartılmış olan alabalı-
ğını yedikten sonra doğanın tadından doyula-
mayan suyundan yapılmış olan demli çayınızı
içmeden sakın ayrılmayın oradan! Aslında bu
doğallığın içinden ayrılmak istemez hiçbir
ayak. Turistik açıdan çok güçlü olan Uzun-
göl’ün de özelliği budur işte; gidip gördükten
sonra vazgeçemezsiniz.

Yeşiliyle, mavisiyle unutulmaz hatıralar çizer insanın kafasında Doğu Karadeniz. Öyle ki Türkiye’de neredeyse yeşilin ilk adresi olarak ka-
zınmıştır hafızalara. Yeşil nimette oldukça cömert davranmıştır doğa, bu bölgeye. Tabiatı oldukça doğaldır. Bu doğal tabiatın içinde ilk akla
gelen yerlerden bir tanesi Trabzon ilinin Çaykara ilçesine bağlı olan Uzungöl’dür. 

SEYİR DEFTERİNİN KAPANMAZ SAYFASI:

UZUNGÖL

Tüm içtenliğiyle kucaklamıştır yalnızlığı ve yalnızlığı his-
seden yüreği. Baktıkça mutluluk verir insana Uzungöl� 

Bu gölün mavisi, gökyüzünün sonsuzluğunu anlatır ve insan
anlar ki sonsuz olmayacaktır yalnızlık. 
Her yürek mutlu olmayı hak etmektedir.


