
GŞÜ’DE “ÖĞRENCİ İŞLERİ, MEVZUAT, 
UYGULAMA, BİRLİKTELİK” TOPLANTISI

Torul Barajı’nda su seviyesi 
yükseldi

Gülme terapisi öğrencileri 
güldürdü

Mesire alanı Gümüşhaneliler
tarafından isteniyor

GŞÜ’de öğrencilere ücretsiz “Gülme Terapisi ” 
verildi. Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 

tarafından düzenlenen terapi, bölüm öğretim üyel-
erinden Yrd. Doç. Dr. Melike Doğan tarafından okul 
bahçesinde verildi. Doğan, düzenlenen etkinlikle  
komik bir şey olmadan gülebilmenin nasıl başarılabi-
leceğini göstermek istediklerini belirtti. 

Gümüşhane Devlet Su İşleri (DSİ) yaptığı açıklamada 
Torul Barajı’nın doluluk seviyesinde olduğu belir-

tildi. Kurak geçen kış mevsimi nedeniyle su seviyesi ve 
buna bağlı olarak enerji üretimi düşen Torul Barajı’nda, 
son iki ayda etkili olan yağışlarla üretim normale döndü. 
Torul barajı ilçesine 14 kilometre uzaklıkta kalan enerji 
barajı 4,6 hektometre 

Karşıyaka Mesire Alanı’nın tekrar vatandaşların kul-
lanımına açılması bekleniyor. Mesire alanının gelişimi, 

tekrardan halka kazandırılması için Orman İşletme Eski 
Müdürü Eyüp Akdoğan ve vatandaşlar Kent Ormanı ve 
Sema Doğan Parkı’nın Gümüşhane halkının piknik alanı 
ihtiyacına cevap vermediğini ve halka kazandırılması 
konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi
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“Yükseköğretimde Öğrenci İşleri, Mevzuat, Uygulama Birliktelik” konulu toplantının dördüncüsü Gümüşhane 
Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı Salonunda yapıldı. Toplantıya devlet ve vakıf 
üniversitelerinden 124 üniversite’nin 214 Öğrenci İşleri Daire Başkanları ve temsilcileri katıldı.

Taşkın Kılıç’tan “Nasıl 
Başardılar?” kitabı

Türk tarımının öncüsü
Atatürk Orman Çiftliği

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık 
Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Taşkın Kılıç’ın dördüncü 
kitabı “Nasıl Başardılar?” Az Ki-
tap tarafından yayımlandı. İki 
bölümden oluşan kitaba Marka 
Uzmanı, Gümüşhane Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç.Dr. Emre S Aslan, 
nasıl marka olunur, markalaşma 
sürecinde dikkat edilmesi gerek-
enler gibi konulardan oluşan bir 
bölüm yazarak kaktı sağladı. 

1937’de Atatürk tarafından hazin-
eye bağlanan çiftlik, günümüzde 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı’na bağlıdır. 1992 yılında ise 
birinci derecede tarihi ve sosyal sit 
alanı olarak tescil edilmiştir. Çift-
lik, Ankara’nın en büyük yeşil alanı 
olma özelliğine sahiptir. Bu çiftlik 
arazisi içinde ülkenin en büyük 
hayvanat bahçesi, Atatürk’ün Se-
lanik’te doğduğu evin bir benze-
ri, tarihi Karadeniz ve Marmara 
Havuzu ile Devlet Mezarlığı gibi 
birçok ziyaret alanı yer almaktadır.  
Kurtuluş Savaşı öncesinde Ziya 
Bey’in mülkiyetinde bulunan Or-
man Çiftliği arazisi, Cumhuriyet’in 
kuruluşundan sonra Mustafa Ke-
mal Paşa’ya başarısından dolayı
armağan edilmiştir.
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Latif Şimşek GİF Haber’e konuştu

Tuğbay Bilbay… Türkiye’de hala tek olan 200’den 
fazla yaratıcılık, etkinlik ve mükemmellik 

ödülünün sahibi, bankacılıktan reklamcılığa geçiş 
yapmakla kalmayıp kendine imrenilecek bir kariyer 
inşa etmiş başarılı reklamcı, reklamcılık sektörünün 
ustalarından… Biz genç ve çaylak iletişimcilerin ha-
yallerindeki yerde oturan adam. Bunların yanı sıra, 
bizden biri, içten, samimi, mütevazı, hoş sohbet bir 
insan. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni 
söyleşi için ziyaret eden Bilbay, reklamcılığı neden çok 
sevdiğini, reklamcılığın zorluklarını, boş zamanlarını 
nasıl değerlendirdiğini, meslekte unutamadığı anlıarını 
ve mesleğin başında yer alan çaylak reklamcılara tav-
siyelerini anlattı. Bilbay, gençlere en çok da zamanın 
kıymetini çok iyi bilmeleri gerektiğini söyledi.   

Başarılı bir gazeteci ve şiir yazarı olan Latif Şimşek, 
yaptığı programlarla dikkatleri her zaman üzerine çek-
meyi başarmış, ekranların tarafsız olmaya çalışan sunuc-
ularından biridir. Ekran karşısında dobra eleştirilerde 
bulunan Şimşek, televizyon ve gazetecilik dünyasından 
şiire kadar daha bir çok konuda açıklamalarda bulundu. 
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 
düzenlenen “Televizyon Gazeteciliği” adlı söyleşi-
ye Gazeteci ve Televizyon Programcısı Latif Şimşek 
konuşmacı olarak katıldı. Gümüşhane Üniversitesi 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çok amaçlı 
Salonunda yoğun bir katılımla gerçekleşen söyleşi-
nin ardından Şimşek, keyifli sohbetini Gif Haber için 
sürdürdü. Şimşek, günümüz haberciliğini tecrübeleri 
doğrultusunda değerlendirdi. 
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Bilbay’dan genç reklamcılara tavsiyeler...

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İhsan Günaydın, burada yaptığı konuşma-
da, son yıllarda öğrenci hareketliliğinin 

artması nedeni ile bu tür organizasyonların öğren-
ci işlemleri bazında önemli hale geldiğini belirter-
ek, “Giderek daha fazla öğrencimiz yatay, dikey 
geçiş hakkından yararlanıyor veya özel öğrenci 
olma yoluna gidiyor. Değişim programı çerçevesi 
ile üniversiteler arasında öğrenci hareketliliği çok 
yüksek düzeyde. Bunların daha sağlıklı daha hı-
zlı gerçekleşebilmesi için kurmuş olduğunuz bu 
ağ, ilişkiler ve birliktelikler ile daha iyi olacağını 
düşünüyorum” dedi. 
Eğitimin önemine vurgu yapan Günaydın, “Bi-
zlerin hem aileler, veliler olarak hem de toplum 
olarak gençlerimize çocuklarımıza verebi-
leceğimiz en önemli şey eğitimdir. Onlara servet 
bırakma yerine onların erdemli bir birey olarak 
yetişmelerini sağlamamız halinde hepimiz bun-
dan daha fazla kazançlı çıkacağız. Gerçekten 
bireylerin ve toplumların mutlu ve huzurlu ol-
masının en önemli yolu eğitimdir. O zaman eğiti-
mi ön plana almamız gerekiyor. Hepimiz biliy-
oruz ki, eğitim ve öğretimi birlikte düşünürsek bu 
uzun vadeli pahalı ama çok önemli bir yatırımdır. 
Yükselmek ve yücelmek hedefi olan toplumların 
asla vazgeçemeyeceği bir hedeftir eğitim. Bunun 
farkında olan ülkemiz son yıllarda özellikle yük-

seköğrenim de önemli mesafeler kat etmiştir. 
İçinde bulunduğunuz bu konuda bunlardan birisi” 
diye konuştu. Yaptığı konuşmada üniversitelerin 
kurulması için geniş zamana ihtiyaç duyulduğunu 
dile getiren Rektör Günaydın, her ile üniversite 

projesinin önemine vurgu yaptı. Rektör Günay-
dın; “Üniversite büyümenin ve kalkınmanın 
lokomotifidir. Bunu gelişmiş ülkelerde görebil-
iriz. Gelişmiş ülkeler geliştiği için üniversiteler 
gelişmiş değildir” dedi.
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VatandaS ve
KalkıSım’dan
4 yeni yayın
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Gümüşhane Üniversitesi’nde Buluştular

Bilbay: “Zamanın her türlü kıymetini bilin!”

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İhsan Günaydın, burada yaptığı konuşma-
da, son yıllarda öğrenci hareketliliğinin art-

ması nedeni ile bu tür organizasyonların öğrenci 
işlemleri bazında önemli hale geldiğini belirter-
ek, “Giderek daha fazla öğrencimiz yatay, dikey 
geçiş hakkından yararlanıyor veya özel öğrenci 
olma yoluna gidiyor. Değişim programı çerçeve-
si ile üniversiteler arasında öğrenci hareketliliği 
çok yüksek düzeyde. Bunların daha sağlıklı daha 
hızlı gerçekleşebilmesi için kurmuş olduğunuz 
bu ağ, ilişkiler ve birliktelikler ile daha iyi ola-
cağını düşünüyorum” dedi.

“GENÇLERİMİZE, ÇOCUKLARIMIZA 
VEREBİLECEĞİMİZ EN ÖNEMLİ ŞEY 
EĞİTİMDİR”
Eğitimin önemine vurgu yapan Günaydın, 
“Bizlerin hem aileler, veliler olarak hem de 
toplum olarak gençlerimize çocuklarımıza ver-
ebileceğimiz en önemli şey eğitimdir. Onlara 
servet bırakma yerine onların erdemli bir bi-
rey olarak yetişmelerini sağlamamız halinde 
hepimiz bundan daha fazla kazançlı çıkacağız. 
Gerçekten bireylerin ve toplumların mutlu ve 
huzurlu olmasının en önemli yolu eğitimdir. 
O zaman eğitimi ön plana almamız gerekiyor. 
Hepimiz biliyoruz ki, eğitim ve öğretimi birlik-
te düşünürsek bu uzun vadeli pahalı ama çok 
önemli bir yatırımdır. Yükselmek ve yücelmek 
hedefi olan toplumların asla vazgeçemeyeceği 
bir hedeftir eğitim. Bunun farkında olan ülkemiz 
son yıllarda özellikle yükseköğrenim de önemli 
mesafeler kat etmiştir. İçinde bulunduğunuz bu 
konuda bunlardan birisi” diye konuştu. Yaptığı 
konuşmada üniversitelerin kurulması için geniş 
zamana ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Rektör 
Günaydın, her ile üniversite projesinin önemine 
vurgu yaptı. Rektör Günaydın; “Üniversite 

büyümenin ve kalkınmanın lokomotifidir. Bunu 
gelişmiş ülkelerde görebiliriz. Gelişmiş ülkel-
er geliştiği için üniversiteler gelişmiş değildir. 
Esas olan üniversiteler geliştiği için o toplum-
lar gelişmiştir, lokomotif görevini üniversiteler 
görmüştür. Dünyaya baktığımız zaman dünyayı 
bilgi ve sermaye sahibi olan insanlar yönetiyor. 
Bilgi’nin kaynağı ne üniversiteler. Bilgi üniver-
sitelerde üretiliyor, sermaye nereden oluşuyor 
Üniversite’de üretilen bilginin ticari etkinlik 
haline gelmesinden kaynaklanıyor. O neden ile 
bizler üniversiteleşme sürecinde üniversitelerden 
daha çok faydalanmamız gerekiyor, daha üret-
ken hale getirmemiz gerekiyor”. Üniversitelerin 
varlık nedeninin öğrenciler olduğunu ifade eden 
Rektör Günaydın, iyi öğrenci yetiştirebilmek için 
fiziki altyapı, akademik kadronun nitelikli olması 
gerektiği kadar iyi bir İdari yönetim bulunması 
gerektiğini vurguladı. 
Üniversite gibi kurumların iyi işlediğinin anlaşıl-
ması için öğrenci işlerine bakılması gerektiğini 
aktaran Rektör Günaydın, “ Öğrenci işlerinin 
etkin işlemesi hızlı ve rasyonel işlemesi üniver-
sitede ki işlerin işleyişi hakkında önemli bilgi 
vermektedir. O nedenle öğrenci işlerinin, üniver-
sitede ki hem fiziki yapılanması, hem öğrenciye 
ulaşılabilirliği hem orada çalışan personelin du-
rumu hepsi özenle seçilmesi gerekir. Özel sektöre 
bakıldığında müşteri memnuniyeti ön plandadır, 
bizim gibi kurumlara bakıldığında ise öğren-
ci memnuniyeti ön plandadır. Öğrencinin sınıf 
dışında eğitim öğretim dışında en çok muhatap 
olduğu yer öğrenci işleridir. En çok hizmet aldığı 
yer öğrenci işleridir” şeklinde görüş bildirdi. Yurt 
dışı gezilerinde tespit ettiği, farklı üniversitelerde 
ki öğrenci tabanlı uygulamaları katılımcılarla 
paylaşan Rektör Günaydın, “Mutlaka Erasmus 
çerçevesinde personel hareketliliğinden yarar-
lanma yoluna gidin. Gruplar halinde çeşitli ülkel-
ere gidip orada ki durumları da görün. Bizim 

eksiğimiz yok altyapı olarak, personel olarak, 
nitelik olarak bizim uygulamada ve biraz da işe 
kendimizi vermede bazı sıkıntılar var bunları 
aşabiliriz daha da iyi olabiliriz” dedi.
Dördüncüsü düzenlenen toplantıya ülkemizde-
ki 124 Devlet ve Vakıf Üniversitesinden toplam 
214 temsilci ile katılım gerçekleştirmesinin to-
plantının önemini kanıtlar niteliğinde olduğunu 
belirten Öğrenci İşleri Daire Başkanı Niyazi 
Karadeniz, öğrencilerin, öğrenimleri boyunca 
tüm işlemlerinin yasa ve yönetmenliklere uygun 
olarak yerine getirilmesinden sorumlu olduk-
larını hatırlattı. 
Katılımcılılar adına programda konuşma yapan 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 
Başkanı Necla Aslan, yüksek öğretim alanındaki 
hızlı gelişim ve değişim öğrenci işleri bünyesinde 

yürütülmekte olan iş ve faaliyetleri birinci dere-
ceden etkilediğini dile getirdi. Aslan, toplantının 
geçmişi ile ilgili bilgiler aktararak “Bu yıl bizi 
güzel şehirlerinde ve üniversitelerinde misafir 
eden Gümüşhane Üniversitesi Sayın Rektörü’ne, 
Sayın Genel Sekreteri’ne, Üniversite’nin diğer 
yöneticilerine, Öğrenci İşleri Daire Başkanı 
Niyazi Karadeniz ve ekibine, organizasyon-
da emeği geçen herkese katılımcı üniversiteler 
adına gönül dolusu teşekkürlerimizi sunarız” 
diye konuştu. Toplantıda 6569 Sayılı Kanun/
Harçlar, Online Kayıt/YÖKSİS, Yurtdışı Öğren-
ciler, Yatay Geçiş, Erasmus Hareketliliği, Öğren-
ci İşleri Kalite Yönetim Sistemi gibi konularda 
katılımcılar bilgi paylaşımında bulundular. Pro-
gram katılımcıların Sümela Manastırı ve Karaca 
Mağarası ziyareti ile son buldu.

“Yükseköğretimde Öğrenci İşleri, Mevzuat, Uygulama Birliktelik” konulu toplantının dördüncüsü Gümüşhane Üniversitesi 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı Salonunda yapıldı. Toplantıya devlet ve vakıf üniversitelerinden 124 üniver-
site’nin 214 Öğrenci İşleri Daire Başkanları ve temsilcileri katıldı.

Tuğbay Bilbay… Türkiye’de hala tek olan 200’den fazla yaratıcılık, etkinlik ve mükemmellik ödülünün sahibi, bankacılıktan 
reklamcılığa geçiş yapmakla kalmayıp kendine imrenilecek bir kariyer inşa etmiş başarılı reklamcı, reklamcılık sektörünün ust-
alarından… Biz genç ve çaylak iletişimcilerin hayallerindeki yerde oturan adam. Bunların yanı sıra, bizden biri, içten, samimi, 
mütevazı, hoş sohbet bir insan.  
HABER: Sinem Güzelmansur

Sinem Güzelmansur: Bizler Tuğbay 
Bilbay’ı fark yaratanın peşinde olan, 
ekip ruhuna ve samimiyete inanan, 

başarılı bir reklam yazarı – yaratım yönetme-
ni olarak tanıyoruz. Peki, siz kendinizi nasıl 
anlatırsınız, Tuğbay Bilbay kimdir?
Tuğbay Bilbay: Tuğbay; ailesini çok sever, 
ülkesini çok sever, dolaşmayı sever, insanları 
sever, yeni yerler görmeyi sever. Özellikle de 
müzik ve plastik sanatları çok sever, kitap oku-
mayı sever hikâyeleri sever.
Sinem Güzelmansur: Reklamcılığı neden se-
viyorsunuz?
Tuğbay Bilbay: Öncelikle her günün farklı ol-
ması! Ayrıca kendim hayal kurmayı seviyorum 
ve başkalarına hayal kurdurtmayı daha çok se-
viyorum. Reklamcılığın dünyayı değiştirme 
olasılığının olduğuna inanıyorum. Bu anlamda 
son dönemde daha çok gördüğümüz marka-
ların özellikle sosyal sorumluluk işlerinde al-
dığı rollerle dünyayı değiştirme olasılığı var. 
Bunun yaratıcılarından biri ben olabilirim 
bizden biri olabilir bu olasılık beni heyecan-
landırıyor. Bu yüzden reklamcılığı seviyorum.
Sinem Güzelmansur: Reklamcılığın bayanlar 
için zor bir meslek olduğu söyleniyor. Tabir-i 
caizse bizim gözümüzde reklamcı; acıkmaz, 
susamaz, uyumaz ve yorulmaz. Siz bu konuda 
ne düşünüyorsunuz?
Tuğbay Bilbay: Evet zor bir meslek. Ama 
bence kadınlar daha dayanıklıdır. Bizim 
ajansımızda yüzde 52 kadın çalışan var. Kadın 
yâda erkek bu birilerinin mesleği değil, elbette 

zor bir meslek. Ama zorluğa dayanıklı her in-
san için uygun. “Bu zorluğa değer mi?” sorusu 
önemli. Bu kişisel bir cevap gerektiriyor, genel 
bir cevap veremem. Şimdiye kadar bence değ-
di. Bundan sonra ne olur bilmiyorum. Bazen 
heyecanımı yitirdiğim zamanlar oluyor tekrar 
toparlanıyorum. Ama benim arada bir küçük 
küsmelerimin reklam-
cılıkla alakası yok baş-
ka şeylere de açım belki 
bu yüzden.
Sinem Güzelmans-
ur: Reklamcının tati-
li olur mu? Bize tatil 
gününüzden kısaca 
bahsedebilir misiniz?  
Tuğbay Bilbay: 
Önceden belirsiz bir 
prosesin içerisindey-
iz sonuçları belli ol-
mayan bir sektörde 
çalışıyoruz. Tatil şart 
eğer aklınızı ruhunuzu 
dinlendirmezseniz bir 
şey üretemezsiniz. Fikir 
oluşturma serin bir beyinle olur. Benim en iyi 
tatil günüm dini bayramlar oluyor.  Çünkü 
müşteri iş için aramaz sadece bayramlaşmak 
için arar. Günde 300 ile 600 arası mail alan bir 
insanım o zamanlarda maillerim temiz kalır. 
Daha tatilmiş hissiyatı oluyor. Tatilimi ailemle 
geçiririm hiç öyle başka yerlere gitmem. 
Sinem Güzelmansur: Başarılı bir insan 

olarak bu kadar başarılı işten sonra ego 
patlaması yaşıyor musunuz?
Tuğbay Bilbay: Ego patlaması iddialı olur. 
Mesela Cannes’da ödül alırken kendi sesimle 
yayınlanmış bir radyo spotu dinletildi en se-
vdiğim reklamcılar, orada birkaç sene önce 
bunların yanında durmak bile önemlidir ded-

iğim adamlar benim sesi-
mden Türkçe bir şey din-
liyorlardı. O zamanki ruh 
halim çok farklıydı, öyle 
bir şey yok tabi ki ama 
kendimi çok büyük san-
mıştım çok enteresandı. 
O patlamaysa evet onu 
yaşadım.  Çok güzel bir 
duygu ama çabuk kurtul-
mak lazım çünkü herkes 
son işiyle değerlendiril-
ir. Geçmiş geçip gidiyor 
unutuluyor. Bir ay sonra 
başka bir iş olması lazım. 
Sinem Güzelmansur: 
Mesleki olarak un-
utamadığınız bir anınız 

var mı bizimle paylaşır mısınız?
Tuğbay Bilbay: Birçok anım var. Ark-
adaşlarımla defalarca sabahladığımız gecel-
erde yüzlerce anı var. Güzel bir anı anla-
tayım. Benim reklamcılık sektörünce örnek 
aldığım bir adam vardır. Yurt dışından Sir 
Hohn Hegarty. Bir reklam yarışmasında jüri-
ydim.  Onun da orada olduğunu biliyordum. 

Ben hep erkenciyimdir. Güne erken başlarım. 
Kahvaltıya oturdum bir baktım karşıdan geli-
yor.  Geldi oturabilir miyim dedi ve biz bir 
saat boyunca beraber kahvaltı yaptık, sohbet 
ettik. Bir de o bazı işlerimi görmüş iyi şeyler 
söyledi düşünebiliyor musun idolün olan adam 
dünyanın gelmiş geçmiş en iyilerinden biri 
muhteşem bir andı. O anda adamın da normal 
bir insan olduğunu etten kemikten olduğunu 
anladım. Öyle zaten hepimiz öyleyiz hepi-
mizin zaafları var başka hayatları var bunu 
anlayınca kendime güvenim daha da artmıştı. 
Sinem Güzelmansur: Bir reklamcının “ ben 
oldum artık” diye bilir mi? Ya da bunu diye-
bileceği bir doruk noktası var mı?
Tuğbay Bilbay: Hepimiz çaylağız!  Bu işte 
böyle bir nokta yok. İşiniz olur elbette ama siz 
olamazsınız. İş olur, sen olamazsın!
Sinem Güzelmansur: Merdivenlerin başında 
ki biz çaylak reklamcılara tavsiyeleriniz neler 
olur? 
Tuğbay Bilbay: Zamanın kıymetini bilin! Çok 
çabuk geçiyor. Geçen hafta anneannemi kay-
bettim. 85 yaşındaydı vefat ettiğinde. Geçen 
seneye kadar çok sağlıklıydı. Her telefonda, 
her kucaklaşmamızda  “Oğlum bak bu kadar 
yaşadım ama püf diye geçiyor, sevdiklerinle 
vakit geçir kendine bak çünkü vakit çok ça-
buk geçiyor derdi.” En sevdiğimiz kendimiz 
olmalıyız bir kere kendinizi sevmezseniz 
başkasını sevemezsiniz.  Kendinizi seve-
bilmek içinde kendiniz yapmanız lazım.  Biz 
yapıyoruz bir şeyler ekliyoruz kendimize.

HABER: Mert Zımba
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Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Taşkın Kılıç’ın dördüncü 
kitabı  “Nasıl Başardılar?” Az Kitap tarafından yayımlandı.

İki bölümden oluşan kitaba Marka Uz-
manı, Gümüşhane Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. 

Emre S Aslan, nasıl marka olunur, markalaş-
ma sürecinde dikkat edilmesi gerekenler gibi 
konulardan oluşan bir bölüm yazarak kaktı 
sağladı. Gelişmiş batılı ülke markalarının 
başarı hikâyelerinin bu güne kadar insan-
ların önüne koyulduğunu hatırlatan Kılıç, 
Türkiye’den de dünya çapında başarı yaka-
layabilmiş firma ya da markamız var mıdır? 
sorusundan yola çıkarak kitabı yazdığını 
dile getirdi. Kılıç, kitabı yazma amacının 
girişimcileri desteklemek olduğunu belir-
terek, “Genç girişimcilerin, işletmelerin gi-
rişimcilik ruhunu desteklemek, özgüvenler-
ini arttırmak, doğru örnekleri onların önüne 
koyabilmek amacıyla bu kitap ortaya çıktı, 
bunlar başardıysa biz neden başarmayalım 
demelerine vesile olmak amacı ile kitabı 
kaleme aldım” diye konuştu. 

“İNSANLAR KALİTELİ ÜRÜNLER 
TERCİH EDİYOR”
Kitabın ilk bölümünde Anadolu’dan çıkıp 
globalleşen Türk markalarını tespit edip, 
markların yöneticileri ile röportaj yaptığını 
belirten Kılıç, markaların başarı sırlarını, 
girişimciliklerini, marka olma stratejilerini 
öğrenerek kitaba aktardığını ifade etti. Kılıç,  
Kahramanmaraş’tan çıkan Mado, Dünya’nın 
en çok noktasına giden ve dört yıldır Avru-
pa’nın en iyi havayolu seçilen Türk Hava 
Yolları (THY), Amerika’dan Arabistan’a 
çeşitli ülkeler de 300’e yakın şubesi olan 
Simit Sarayı, Trabzon’da Akçaabat köftesi-
ni markalaştıran Cemil Usta, Avusturya’dan 
Çin’e kadar kestane şekeri satan Kafkas gibi 
Anadolu’dan çıkan beş dünya çapında Türk 
markasının başarı hikâyelerine kitabında yer 
veriyor. Kitabı okuyanlara, THY’nin bu sevi-

yeye ulaşmasında insan gücünü oluştururken 
en eğitimli donanımlı insanları tercih etmesi, 
devlet ve milletin ortak noktada buluşması, 
tüm havayolu firmaları 2008 yılında Afrika 
pazarından çekilirken risk alarak bu pazara 
THY’nin girmesi,  söz konusu firmanın 
başarılarını kanıtlamaktadır. “İnsanlar kalite-
li ürüne teveccüh ediyor” diyen Kılıç, Simit 
Sarayı’nın ise profesyonel düşünce,  kavram 
kurarak, özgün düşünerek ve innovatif hare-
ket ederek başarılı olduğunu bildirdi.

“KİTAPTA HEM TEORİ HEM UYGU-
LAMA YER ALIYOR””
Kitabın ikinci bölümünde ise girişimciler ve 
işletmeciler için girişimcilik, liderlik, yöne-
tim konuları, davranış bilimleri konularına 
yer verdiklerini bildiren Kılıç, “Kitapta hem 

teoriyi hem uygulamayı sentezleyen bir yapı-
da ortaya çıktı” diye konuştu. Gümüşhaneli 
bir esnafın kitabı alarak, kitaba göre yatırım 
yapacağını söylediğini ifade eden Kılıç, 
“Kitabın yeni ve mevcut girişimcilere yeni 
ufuklar açacağını düşünüyorum. Ben belirt-
tiğim beş markanın üst düzey yöneticileriyle 
görüşerek markaların 10 yıllarca 100 yıllarca 
biriktirdiği bilgileri kitabıma taşıdım. Çok 
önemli deneyimler var kitapta. Kitap doğru 
analiz edilip okunursa ciddi sonuçlar ve ka-
zanımların elde edilebileceğini düşünüyo-
rum” dedi. Kitabın yeni yayınlanmasına 
rağmen İran’dan bir üniversitenin kitabı 
Farsça’ya, İspanya’dan bir üniversitenin ise 
kitabın İspanyolca’ya çevrilmesi için bir tek-
lif aldıklarını belirten Kılıç, Libya’dan kitap 
ile ilgili bir seminer teklifi aldıklarını belirtti.

HABER: Dudu Yazıcı

Taşkın Kılıç’tan girişim-
cileri destekleyen kitap

Eğitim sistemimizin temel nitelik kazanmış özelliklerin-
den birisi farklı bir insan tipini ortaya çıkardı; daha doğru-
su farklı bir insan tipini inşa etti. Bu, doğru olanı kendis-
ine verilmiş beş seçenek arasında arayan ve beş seçeneğin 
dışına çıkmayan zihniyete sahip insan tipidir.  Çocuk-
luğunun ilk yıllarından itibaren okumaya, analiz etmeye, 
düşünmeye, yorumlamaya, test etmeye değil, test çözm-
eye alıştırılmış, hatta bazı zamanlarda günde birkaç bin 
test sorusu çözmeye yönlendirilmiş bu kimseler sonuçta 
tüm hayatı beşli seçenek arasında görür, yaşar, algılar ve 
anlar hale geldiler. Eğitim sisteminin, çocuğunu yarış atı-
na döndürmüş anne ve babaların, hayatı sadece ve sadece 
rekabet ve yarış olarak gören yaygın algının ve diğer birçok 
faktörün kurbanı bu kuşaklar hayatı ve eşyayı, olayları ve 
olguları anlaması, çözümlemesi, yorumlaması gerekirken 
ne anlıyorlar, ne çözümlüyorlar ve ne de yorumluyorlar.   
Zira şu ana kadar “hayata atılma yaşına” kadar geçen süre-
de sadece çoktan seçmeli test soruları çözmüşler; buna 
karşılık ne okumuşlar,  ne düşünmüşler, ne tartışmışlar, 
ne de yorumlamışlar; buna bağlı olarak da ne yazmışlar 
ne de konuşmuşlar.  Suç kimin? Hepimizin. Düzeltme-
si gerekenler kimler? Hiç kuşku yok ki bizler. Nereden 
başlamalıyız? Bence hayattan; zira yaşanan en somut şey-
dir hayat. Bu sebeple de dönüp bakalım hayata ve dönüp 
bakmalarını sağlayalım haklarında sıklıkla şikâyetlerimizi 
dile getirdiğimiz çocuklarımıza.
Her türlü tartışmanın üstünde bir gerçektir ki, hayat, 
hiçbir zaman doğrusunu içinde barındıran beş seçenek-
ten ibaret değildir. Hayat bazen tek seçeneklidir; mecbur-
sunuz onu seçmeye; eğer olumsuz ise olumlu kılmak için, 
olumlu ise bu sefer de onun bu olumluluğuna süreklilik 
kazandırmak için çaba sarf etmeye. Bazen bin seçenek-
lidir ve hangisinin doğru olduğunu bilmek öylesine ko-
lay değildir; hepsi eksik, hepsi kusurlu, hepsi yanlış ama 
birisini seçmek zorundasınız; birini seçip onu doğru kıl-
maya veya eksiklerini tamamlamaya veya kusurlarından 
arındırmak durumundasınız. 
Hayat bazen tek seçeneklidir, bazen çok; ama daha da 
önemlisi bazen tek çeldirenlidir, bazen de çok. Üstelik 
çoğu zaman çeldirenler olması gerekenden daha doğru, 
daha çekici, daha anlaşılır, daha güzel, daha şık, daha iyi…. 
Hayat bazen karmaşıktır; seçeneklerini sayamazsınız; 
seçenekleri arasında seçimde bulunma imkânınız bile 
olmaz. Seçmezsiniz ama yaşarsınız. Nesnesi olduğunuz 
şeyin öznesi olmak için çaba sarf eder ve özne olmayı 
başarırsanız “seçiminizi” yapmış olursunuz. 
Hayat bazen basittir; karmaşası, karışıklığı yoktur; açıktır, 
sadedir. Dolayısıyla seçim bile yapmazsınız. Yaşarsınız 
ve yaşadığınıza anlam katabilirseniz, değer kazandırabil-
irseniz “seçmiş” olursunuz o seçmediğiniz, seçmeden 
yaşamaya başladığınız şeyi. 
Ama her ne olursa olsun, önemli olan hayatın özne ol-
maktır, olabilmektir; elbette ki doğrunun, iyinin, güzelin 
öznesi. “Yaşayanlar”, hayatın öznesi olabilenlerdir; özne 
olduğunu zannedip de nesne olduğunu fark etmeyenler 
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Celalettin Vatandaş

H AYATIN DOĞRULARI HANGİ 
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GÜMÜŞHANE’DE GÖÇMEN OLMAK...
Ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Somali’li göçmenler yaşadıkları sıkıntılar 
hakkında bilgi verdi. Savaş sırasında evlerini terk ederek Türkiye’ye sığınan Somali’li göçmenler, 
yabancı bir ülkede göçmen olarak yaşamanın zorluklarını anlattı. 

Somali’li göçmenlerden biri olan Fatma 
Tahir (18), 25 senedir savaş ortamında 
olduklarını söyleyerek yaşadıkları zorlu 

süreci şöyle aktardı: “Somali’den çıktıktan 
sonra Yemen’e geldik, üç sene Yemen’de 
kaldık. Burada yaşarken Arap Baharı çıktı ve 
nihayetinde Türkiye’ye sığındık.” Türkiye’ye 
geldikten sonra ilk olarak İstanbul’a, daha 
sonra Kütahya’ya, son olarak da Kütahya Em-
niyet Müdürlüğü tarafından Gümüşhane’ye 
gönderildiklerini söyledi.
Gümüşhane’ye ilk geldiklerinde kimsenin 
kendilerine ev vermek istemediğini ifade 
eden Tahir, gelirlerinin devlet tarafından 
karşılanmasına rağmen, eğitimine ara verip 
bir seneliğine Gümüşhane’nin bir köyünde 

pestil-köme fabrikasında çalıştığını belirtti. 
Gümüşhane’de iki aile olarak yaşadıklarını 
söyleyen Tahir, kültürel olarak yaşadıkları 
zorlukları şu şekilde anlattı: “Birlikte 
yaşadığımız diğer ailenin 13-14 yaşlarındaki 
çocuğunu ortaokula gönderdik, fakat Türkçe 
bilmediği için eğitim almakta zorlandı ve biz 
de kendisini Arapça’ya daha yatkın olduğu 
için İmam Hatip Ortaokulu’na yazdırdık.” 
Tıp okumak istediğini ifade eden Tahir, anne-
sinin Türkçe bilmediği için herhangi bir işte 
çalışamadığını söyledi. Kendi toplumunun 
geleneksel aile değerlerinden bahseden Ta-
hir, kız çocuklarının ve kadınların kendi ba-
balarının ismini soyadı olarak kullandıklarını 
ifade etti. 
Son olarak Gümüşhane’de yaşamaktan çok 

memnun olduklarını söyleyen Tahir, bura-
da tanıştıkları komşularını çok sevdiğini ve 
Gümüşhane’den ayrılmak istemediklerini 
vurguladı. 

HABER: Büşra Çoruh

Zafer Meydanı’nda 
Gripin  fırtınası

HABER: Sinan Uçar-Ali Yılmaz
‘Bahara Merhaba’ konserinde ünlü pop-rock 
müzik grubu Gripin sahne aldı. Gümüşhane’de 
Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bahara Mer-
haba’ konserinde ünlü pop-rock müzik grubu 
Gripin Gümüşhane Zafer Meydanı’nda halka 
açık müzik şöleni yaşattı. Zafer Meydanı’nda 
düzenlenen konseri büyük bir çoğunluğu 
Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri ve gençle-
rden oluşan kalabalık bir kitle izlerken, grubun 
seslendirdiği hemen tüm parçalara alanda bu-
lunanlar eşlik etti. Gripin “Akşamlar”, “Aşk 
nerden nereye”, “Boşver” gibi sevilen şarkılarını 
konsere katılanlar için söyledi. Çok sayıda 
vatandaşın izlediği program havai fişek gösterisi 
ve grubun solistlerine çiçek takdimi ile sonlandı.
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Öğrencilerden isyan: Yurt var yol yok!

“Kriz olursa Gümüşhane etkilenmez” 

Pir: “Her an 
denetim olabilir”

Yurtkur’un Gümüşhane projelerin-
den Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi 

Erkek Öğrenci Yurdu inşaatı tamamlandı 
ve yurt öğrenci kullanımına açıldı. Ancak 
yol sorununa hala bir çözüm bulunamadı.
Gümüşhane’de açılan erkek öğrenci yurdu 
ulaşım zorluğu nedeniyle öğrencilere ade-
ta eziyet haline geldi. 
Yurdun bulunduğu konumun hem okula 
hem şehir merkezine uzak olması öğren-
cilerin şikâyetçi olduğu konuların başında 
geliyor. Zorlu geçen kış şartları da eklen-
ince neredeyse dışarıyla bağlantısı kesilen 
yurdun bu sorunu öğrenciler için ayrıca 
tehlike de arz ediyor. Çünkü yurda giden 
tek yolun kenarında herhangi bir bariyer-
in olmaması, yolda yağışla beraber kay-
gan bir zeminin oluşması, karlı günlerde 
yol tuzlama çalışmalarının olmayışı olası 
birçok kazaya zemin hazırlıyor. Yol üze-
rinde hiçbir ışıklandırma sisteminin olma-

ması ikinci öğretim öğrencilerinin dağdan 
inebilecek yabani hayvanlardan korun-
masını da zorlaştırıyor. Yetkililerce birçok 
kez görüşülen bu durum henüz çözülmüş 
değil. Yurtta kalan öğrenciler, birçok kez 
belediyeden bu konunun çözümüyle il-

gili yardım istediyse de belediye kesin 
bir tarih vermeyip ilerleyen zamanlarda 
bu konunun çözüleceğini vaat etti. Yol 
yapımından ümidini kesen öğrenciler 
belediyeden dolmuş talebinde bulunup 
yurda dolmuş vasıtasıyla gidip gelmeyi 
planlarken, belediye dolmuş talebine de 
öğrencilerin beklediği yanıtı bir türlü ver-
medi. 
Şehir içi ulaşımı sağlayan tek firma olan 
Fatih Dolmuş, bir türlü Belediye ile hattın 
ihalesi konusunda uzlaşma sağlayamıyor. 
Sorunun çözümünün 2016’da açılması 
beklenen devlet hastanesi olduğunu be-
lirten öğrencilerden Hakan Cengiz “Tek 
umudumuz yurdun yanına inşa edilen dev-
let hastanesinin faaliyete geçmesi. Has-
tanenin açılması hem yol sorunumuzu hem 
de dolmuş sorunumuzu ortadan kaldıracak 
diye umuyoruz. Hastane etrafına açılabi-
lecek birkaç işletmeyle yurt yakınlarında 
sosyalleşme imkânımız da olacak. Kısaca 
hastane tek umudumuz”  ifadelerini kul-

Gümüşhane’de farklı iş sektörlerinde yatırımları bulunan Cel-
alettin Çimen, 2016’da beklenen konut sektöründe bir kriz olursa 
Gümüşhane’nin etkilenmeyeceğini dile getirerek şehrin konut ihti-
yacı açısından arz ve talebi ancak dengeleyeceğini dile getirdi.

“DAĞ SATIN ALIP EV YAPIYORSUNUZ”
Şehrin yer şekilleri sebebi ile inşaat sektöründeki yatırımların mali-
yetlerini artıracağını dile getiren Çimen, dağ satın alıp ev yapıyoruz 
diyerek Mersin’de yapılan yatırımlar ile Gümüşhane’de yapılan 
yatırımların maliyetlerinin çok farklı olduğunu ifade etti. İnşaat 
sektöründeki istihdamın ve konut sayısının artması için devle-
tin katsayısını fazla vermesi gerektiğini ve imar olmayan yerlere 
imar verilerek konut sayısını artırıp kira fiyatlarının da bu sayede 
düşürülebileceğini ifade etti. Gümüşhane’de kira fiyatlarının fazla 
olmasını gelir imkânlarının kısıtlı olmasına bağlayan Çimen, konut 
sayısını arttırıp kira fiyatlarının bu oranla düşürüleceğini ve konut 
sektöründe bir kriz olursa şehri etkilemeyeceğini belirtti. 

“ÖĞRENCİLER İÇİN YURTLAR YETERLİ”
Sektörde öğrenciler için yapılan yurtların boş olduğunu ve öğren-
cilerin az maliyetle yurtlar istediklerini dile getiren Çimen, şu an 
için Gümüşhane’ye yeni yurtların yapılmasının gerekli olmadığını 
söyledi. İnşaat sektöründe istihdam ettiği işçilerin hayat sigortalarını 
ve sağlık sigortalarının olduğunu kaydeden Çimen, çalışma saatler-
inin ayarlandığını ve sabit olduğunu söyleyerek işçilerinde dinlen-
meye hakları olduğunu ifade etti. 

HABER: Esma Gökçen 
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme 
Müdürü Barış Pir, tesislerin kontrollerinin ayda bir 
yapıldığını, denetim kurulunun ise üç kişilik komisyon 

ile yılda bir kere denetim yaptıklarını ifade etti. Dilek şikâyet 
kutularından öğrencilerin dönüt yaptığını söyleyip, bazen de 
uçuk istekleri olduğunu dile getiren Pir, hamburger, parmak 
patates, yemek sırasında gündemde olan müziklerin çalın-
ması gibi taleplerinin olduğunu dile getirdi.
Olumsuz dönütlerin az olduğunun altını çizen Pir, sadece 
kampüste değil, diğer bütün ilçelerdeki Meslek Yüksek Oku-
lu’nda da bu hizmeti verdiklerini vurguladı. Pir, günde or-
talama 3500 kişiye hizmet verildiğini ve merkezi kampüste 
ise ortalama 1700-2500 kişiye yemek verildiğini söyledi. 
Bir öğünde ortalama servis edilen yemeğin belirli olduğuna 
dikkat çekerek, yemeklerin bir önceki günün yenme oranına 

göre ayarlandığını ifade eden Pir,  yemeğin yetmemesi gibi 
bir durumun olmadığını ve artan yemeklerin de imha edilip, 
kullanılmasının söz konusu olmadığını vurguladı. Maliyet 
unsurları kalemleri ne kadar artarsa fiş fiyatının da o oranda 
arttığını ve 2011 yılında öğrenciden yemek maliyetinin yüzde 
40’ı alınırken şimdi bu oranın yüzde 30’lara düştüğünü be-
lirten Pir, bu sene yemeğe zam yapmadıklarını ifade ederek 
fiyatların üniversite yönetim kurulu tarafından belirlendiğinin 
altını çizdi. Sağlık Yüksekokulu Diyetetik Bölümü ve Tur-
izm Otelcilik Meslek Yüksekokulu’ndan öğrencilerin haf-
tanın belirli günlerinde staj yaptıklarını söyleyen Pir, Diye-
tetik Bölümü’ndeki öğrencilerin mutfakta, Turizm Otelcilik 
Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin ise resepsiyonda görev 
yaptıklarını  belirtti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 
doktora yaptığını söyleyen Bingöl, 10 
yıla yakın Karadeniz Teknik Üniversi-

tesi’nde çalıştığını yaklaşık olarak dört yıldır 
Gümüşhane Üniversitesi’nde çalışmalarının 
devam ettiğini ifade etti. TÜBİTAK proje-
si, Avrupa Birliği Projesi, Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT) Projesi, Bilimsel Araştırma 
Projeleri vb. gibi birçok proje gerçekleştird-
iklerini vurgulayan Bingöl, son olarak da ‘Avuç 
İçi Tanıma Sistemi’ Projesini tamamladıklarını 
bildirdi.     
Avuç içi tanıma projesini 2013’te başlayıp 2014 
yılıanda bitirdiklerini dile getiren Bingöl, her-
kesin parmak izinin farklı olduğu gibi avuç içi-
nin de farklı olduğundan yola çıkarak bir sistem 
üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. 
“TEMASSIZ SİSTEM”
Dünya üzerinde buna benzer projelerin var 
olduğuna işaret eden Bingöl, ayrıldıkları nokta 
tamamen temassız elini kameraya göstererek 
uygulanan bir sistem olduğunu söyledi.   Pro-

jeyle ilgili olarak Bingöl: “Dokunmalı sistem-
lerde ciddi hijyen problemi var. Yani herkesin 
dokunduğu yere sizde dokunuyorsunuz. Bu 
ise ciddi bir sağlık problemi getiriyor. Hatta 
hastanelerimizde de buna benzer uygulama-
lar görmüşsünüzdür. Biz bu problemi aşmak 
için bu yola çıktık” dedi. Bingöl, projeyi ürüne 

dönüştürmek için gerekli yerlere başvurduk-
larını söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: 
“İki tane makalemiz var üçüncüsüne de bu 
hafta başlıyoruz, üçünü de tamamlayıp bilimsel 
ortamda yayınlayacağız. Biyometrik tanıma 
sistemlerinde hem Gümüşhane Üniversitesi 
olarak hem de Türkiye olarak varız.”

HABER: Binnaz Dayı

Avuç İçi Tanıma Projesi
Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü, Öğre-
tim Görevlisi Özkan Bingöl, yapmış olduğu ‘Avuç İçi Tanıma Projesi’yle ilgili konuştu.

HABER: Levent Ercan

HABER: Levent Ercan

Abdurrahman Önül 
Gümüşhane’de

Gümüşhane Belediyesi tarafından gerçekleştir-
ilen kutlu doğum programında Abdurrahman 
Önül, Aydın doğan spor salonunda sevenleri 

ile buluştu. Program öncesi GİF Haber’e konuşan 
Abdurrahman Önül, “Gümüşhane’nin duası itibariyle 
kendine has bir güzelliği var. Programımıza yoğun bir 
ilgi varmış bu bizi mutlu etti. Gerçekten bu şehrin in-
sanları bu konuda duyarlı,  bizi yalnız bırakmadıkları 
için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. Kutlu doğumun 
dünya Müslümanları olarak âlemlere rahmet olarak 
gönderilen peygamber efendimizi anma programı old-
uğunu söyleyen Önül, “Biz ona çok şey borçluyuz, 

ona ümmet olabilmek bir şereftir. Büyük bir peygam-
berin ahlakını insanlara aşılamak zorundayız. Buğun 
burada olmamızda emeği geçen herkese çok teşekkür 
ederim. İnşallah nice nice daha kutlu doğum program-
ların” dedi. Hayırlı evladın anne duası olan evlat old-
uğunu dile getiren Önül, “Gençlerimiz gerçekten beni 
çok mutlu ediyor duyarlı ve araştırmacı yeni yetişen 
bir nesil var. Gençlerimize büyük görevler düşüyor 
ama ilk önce görev ailede başlıyor gençlerimizi gü-
zel yetiştirecek çevresinden arkadaşına kadar her şeyi 
güzel seçmeli onlara örnek olmalı” dedi.Gençlerin 
içerisinde Allah sevgisini gördüğünü ifade eden Ab-
durrahman Önül, bu sevginin programa olan ilgiyi art-
tığını belirterek şunları aktardı: “Biz sadece Türkiye 
değil Avrupa’ya gidiyoruz. Peygamberimizin isminin 
geçtiği programlar dolu dolu geçiyor.” Şiirler ve Veda 
Hutbesinin seslendirilmesinin ardından semazen 
gösterisi ve ilahi dinletisi eşliğinde program sona erdi.

HABER: Sinan Uçar- Ali Yılmaz
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GŞÜ’de Sürdürülebilir Tur   zm Kongresi

Duyarlı esnaftan 
‘’Askıda Ekmek ‘’ kampanyası

GÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın, 
yaptığı konuşmada, Doğu Karadeniz’de 
turizm açısından idealin neler olduğunu 

ve bu kapsamda yapılması gerekenleri ortaya 
çıkarmak olduğunu belirtti. Kongrede, sürdürüle-
bilir turizm ile sürdürülebilir kalkınmanın insan 
ve çevre arasındaki ilişkilerin konu edildiği ifade 
eden Günaydın, İnsanoğlunun çevre ile sürekli 
bir etkileşim içerisinde olduğunu belirterek, “İn-
san yaşadığı müddetçe üretiyor, çevreyi etkiliy-
or. Tüketiyor, yine çevreyi etkiliyor. İnsanoğlu 
üretip, tüketirken çevreyi kirletiyor. Sıfır kirli-
lik, çevrenin hiç kirletilmemesi ideal bir durum 
olmakla birlikte bu gerçekleşmesi mümkün ol-
mayan bir durum. Reel bir durum değil. Burada 
esas olan üretim ve tüketimin sürdürülebilir ol-
masıdır” dedi. 

“TURİZM, EKONOMİK KALKINMANIN 
EN 
ÖNEMLİ ARAÇLARINDAN BİRİDİR”
Geçmişte çevrenin herkes tarafından serbest bir 
mal olarak anlamlandırdığını hatırlatan Günaydın, 
çevrenin kıt mal olarak anlaşılması ile çevrenin 
ekonomik analizlere de konu olduğunu, bu du-
rumun ise sürdürülebilirliği gündeme getirdiğini 
ifade Günaydın, konuşmasında daha sonra şunları 
söyledi:
 “Sürdürülebilir kalkınma, şimdiki neslin ihti-
yaçlarını, gelecek neslin ihtiyaçlarını karşılama-
da engel olmayacak şekilde karşılanmasını ifade 
etmektedir. Eğer bunu sağlarsak ortaya problem 
çıkmayacaktır. Turizm, gelişmekte olan ülkelerde 
ekonomik kalkınmanın, sürdürülebilir kalkın-

manın sağlanması için bilinen bir araç olarak 
sosyal ve ekonomik kalkınma literatüründe gi-
derek artan bir öneme sahip olmaktadır. Turizmin 
gelişmesi aynı zamanda ekonomik getiriler ve 
çevresel koruma sağlıyor. Birleşmiş Miletler 
Kalkınma Programı,  “çevre” kavramını, “ekono-
mik ve sosyal kalkındırmanın hızlandırılması 
kültürel mirasın ve biyolojik çeşitliliğin korun-
ması” olarak tanımlamaktadır. Bu ekonomik ve 
sosyal kalkınma bakımından baktığımızda turizm, 
yüzde 7,4’lük artışla 21. yüzyılın en önemli olay-
larından biri haline gelmiştir. Global olarak da eşi 
görülmemiş bir artış kaydetmiş ve dünyanın en 
geniş sektörü haline gelmiştir” 
Ekonomik, sosyal ve çevresel katkılarının yanı sıra 
turizmin olumsuz yanlarına da değinen Günaydın, 
şunları dile getirdi: “Turizmin, ekonomik, sosyal, 

çevresel bir takım olumlu yanları var. 
Ama bunun yanı sıra olumsuz etkileri de 
söz konusu. Kitle turizminin beraberinde 
özellikle çevresel, kültürel, sosyal ve 
ekonomik negatif etkiler ortaya çıkardığı 
anlaşılınca artık sorgulanmaya başlanmış. 
1970’lerden sonra kitle turizminin zarar-
ları üzerine odaklanmış bunun sürdürüle-
bilir olmadığı düşüncesi ile alternatif 
turizm anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu alter-
natif turizm daha sürdürülebilir bir turizm 
haline gelmiştir. Sürdürülebilir turizm ki-
tle turizminin zıt kutuplarında yer alıyor.” 

“TURİZMİN NE ANLAMA GELD-
İĞİ ANLAŞILMALI”
AK Parti Gümüşhane Milletvekili Ke-
malettin Aydın ise kongreye katılan bilim 
adamlarından Gümüşhane’nin ve Doğu 

Karadeniz’in güzelliklerini korumada 
kendilerine yardımcı olmalarını istedi ve turizm-
de yaşanan gelişmeleri aktararak, Doğu Karaden-
iz Turizm Master planı çalışmaları ile ilgili bilgi 
paylaştı.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cev-
at Tosun ise sürdürebilir turizmin gelişmesinde-
ki temel problemleri ele aldığı konuşmasında, 
“Gümüşhane’de turizmsel ya da herhangi bir 
kalkınma sağlanacak ise öncelikle Gümüşhan-
eli halkın kapasitesinin geliştirilmesi gerekir. 
Turizm gelişecek ise Gümüşhaneli turizmin ne 
olduğunu turizm kalkınma hamleleri başlama-
dan önce anlamalı. Yatırımlarda ve teşviklerde 
Gümüşhane’nin kalkınmasına Gümüşhane’nin 
Gümüşhane olmasına katkı sağlayan insanlara 
öncelik sağlanmalı. Gelecek turist ile yerel halkın 

refah seviyesinde çok büyük farklılıkların olması 
sorunlara neden oluyor” ifadelerini kullandı. Hem 
kötü alışkanlıkların hem turistlere karşı işlenen 
suçların temelinde gelir eşitsizliğinin olduğunu 
vurgulayan Tosun, “Bölgeye gelen turist 30-40 
bin dolarlık bir gelire sahipken, yerel halk 5 bin 
dolarlık bir gelire sahip olması, temel ihtiyaçlarını 
karşılayamayan bir toplumla hayatı en üst sevi-
yede yaşayan bir toplumu karşı karşıya getiriyor-
sunuz” diye konuştu.

KONGRE’YE KATILANLARA GEZİ PRO-
GRAMI DÜZENLENDİ
Kongre’nin ilk gününde sürdürülebilir Turizm 
Çeşitleri, Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi, 
Sürdürülebilir Kent Yönetimi ve Yavaş Şehirler 
Hareketi, Sürdürülebilir Turizmde Paydaş Yöne-
timi, Gümüşhane İli ve Sürdürülebilir Turizm 
konuları ele alındı.
Kongre’nin ikinci gününde ise sürdürülebilir Tur-
izm İşletmeciliği, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 
Sürdürülebilir Turizm Uygulamalar, Sürdürüle-
bilir Turizm Yaklaşımı, Kavram ve Uygulamalar, 
Sürdürülebilir Turizm Çeşitleri, Somut ve Somut 
Olmayan Kültürel Miras Çalışmaları, Turizm 
İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
ve Pazarlama, Sürdürülebilir Mutfak Kültürü, 
Sürdürülebilir Turizm Planlaması, Sürdürüle-
bilir Turizm Göstergeleri Bağlamında Turizmin 
Ekonomik, Çevresel ve Sosyo-Kültürel Etkiler ile 
ilgili katılımcılar bildirilerini paylaştılar.
Kongre için çeşitli bölgelerden Gümüşhane’ye 
gelen katılımcılar, Turizm Kongresi’nin son 
gününde Karaca Mağarası, Limni Gölü tabiat 
parkı, Zigana Dağı Kış Turizm Merkezi ile Süme-
la Manastırı’nı ziyaret ettiler.

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) işbirliği ile “Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir 
Turizm Kongresi” gerçekleştirildi. 

Gümüşhane’de ekmek fırını işletmeciliği yapan Serdar Zengin 
“Askıda ekmek” adlı sosyal sorumluluk projesi ile ilgili konuştu.  

HABER: Talha Karakurt

HABER: Esra Yüzgeç

İzmit’te görmüş olduğu bu projeden esin-
lenen Serdar Zengin Gümüşhane’de de 
böyle bir projenin yapılması gerektiği-
ni düşünerek bu kampanyayı başlattığını 
dile getirdi. Zengin, projeyi Ocak ayında 
başlattığını söyleyerek sadece kendi işlettiği 
fırında böyle bir kampanya olduğunu be-
lirtti. Zengin, maddi durumu iyi olan vatan-
daşların bir ekmek alıp iki ekmek parası 
ödediklerini, parası ödenen diğer ekmeğin 
fırına gelen ihtiyaç sahiplerine verdiğini 
vurgulayarak proje hakkında bilgi verdi. 
Zengin, kampanya hakkında düşüncelerini 
şu şekilde ifade etti:         

 “Bu kampanya beni çok mutlu etti. Askıda 
ekmek kampanyasıyla ihtiyaç sahibi olan 
vatandaşlarımıza böyle bir yardımda bulun-
mak mutluluk verici bir şey.” Kampanyayı 
her işletmenin uygulamadığını söyleyen 
Zengin, işletmelerin böyle bir kampa-
nyadan haberdar olmadığını kaydederek 
uygulamanın her işletmeye duyurulması 
gerektiğini vurguladı. Zengin, bu kampa-
nyada herhangi bir kâr elde etmediğini öne 
sürerek uygulanan bu kampanyada halk-
tan olumlu tepkiler aldığının altını çizdi. 
Zengin, “Birçok ihtiyaç sahibi vatandaş bu 
kampanyadan faydalandı” diyerek sözlerini 
noktaladı.

“Bilge Gençler” 
  atık yağ topluyor
Gümüşhane Üniversitesi Bilge Gençler Kulübü üyeleri, atık yağların 
geri dönüşümü olarak hazırladıkları projeyle hem sağlık hem de 
ekonomi açısından önemli bir işe imza atmaya hazırlanıyorlar.

“Gümüşhane’ye bakıldığın-
da her yıl bir ton atık oluşuyor, 
bunun birçoğu toplanmıyor ve 
dökülmek zorunda kalıyor.”

Bilge Gençler Kulüp Başkanı Vedat Argın, bir 
sağlıkçı gözüyle çevreye atılan atık yağların 
hem insanlara hem de çevreye zararlı old-
uğunu ve bu zararı önleyebilmek için böyle bir 
projenin yapılması planlandığını söyledi. Ar-
gın, ‘’Bilge gençlik kulübümüzün başkanlığını 
yapıyorum. Kulübümüzle beraber çevreyle ilgi-
li sosyal sorumluluk projeleri yapıyorduk. Atık 
yağ projesi de her ne kadar fikir olarak bana 
ait olsa da uygulamada diğer üye arkadaşlar-
la beraber hareket ediyorduk’’ diye belirtti. 
Gümüşhane Belediyesi’nin atık yağ toplamasıy-
la ilgili bir çalışması olmadığını vurgulayan Ar-
gın projeyle ilgili şunları söyledi: “Genel olarak 
büyük şehirlerde belediye ve kamu binalarında 
atık yağ toplama araçları ‘’bayton’lar’’ vardır. 
Gümüşhane’de böyle bir yağ toplama aracı ol-
madığı için halkında atık yağların zararları 
hakkında bilgi sahibi olmadıkları için bu atık 
yağlar kanalizasyona veya lavabolara boşaltıl-
maktadır. Atık yağlar sadece büyük yurt veya 
yemek firmaları gibi şirketlerde bulunan bazı 
toplayıcı firmalar tarafından toplamaktadır. To-
planılan bu atık yağlar şirketlere verilmek zo-

runda çünkü yasal düzenlemelere ve kamudaki 
düzenlemelere göre atık yağların dökülmesi 
yasaktır.” Bilge Gençler Kulübü olarak yapılan 
projede halkı bilgilendirmeyi, atık yağların 
toplanabilirliğini ve toplandığı zaman ülke 
ekonomisine getirisine değinen Argın, atık 
yağlar projesinin bilgilendirme aşamasında in-
sanların ilgilerinin artarsa uygulama aşaması-
na geçeceğini savundu. Argın, en kısa sürede 
Gümüşhane’ye yağ toplama araçları getirilme-
si gerektiğini vurgulayan Argın şunları ak-
tardı: “Gümüşhane’ye bakıldığında her yıl bir 
ton atık oluşuyor, bunun birçoğu toplanmıyor 
ve dökülmek zorunda kalıyor bu da çevre 
kirliliğine neden olmakta bunun sonucunda 
hastalıklar artmaktadır. Yapılan bu proje yıl-
lar önce Gümüşhane Üniversitesi’nde makine 
mühendisi olan bir hoca tarafından ilk kez dile 
getirildi. Atık yağları toplamanın iki boyutu 
vardır. Birinci boyutu sağlık konusunda insa-
na ve çevreye verdiği tehlikeler, ikinci boyutu 
ise ekonomik yönden çünkü geri dönüşümle 
toplanılan atık yağlar kullanılabilir bu da ülke 
ekonomisine getiri sağlayacaktır.”
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Haber: Sinan Uçar- Sefanur Polat
İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gümüşhane 
Belediyesi’nin düzenlediği ‘Gönül Sohbetleri’ adlı 
programda Gümüşhane halkı ile buluştu. Zafer 
Meydan’ında düzenlenen programda Hatipoğlu,  
Gümüşhane Belediyesi’nin düzenlediği ‘Gönül 
Sohbetleri’ adlı program ile Gümüşhane halkı ile 
buluştu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan pro-
gramda ilk olarak tasavvuf müziği sanatçısı Ömer 
Faruk Güney sahne aldı. Hatipoğlu’na Ahmet 
Ziyaüddin’in memleketi Gümüşhane’ye geldiği 
için, alanı hınca hınç dolduran vatandaşlara da 
gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti. Prof. Dr. 
Hatipoğlu: “Mübarek üç aylar içerisindeyiz, bu 
ayları çok iyi geçirmeliyiz” dedi. Peygamber efen-
dimizi özellikle gençlere anlatılması gerektiğini 
ifade eden Hatipoğlu, Türk milletinin Müslüman 
kalmaya Çanakkale’de karar verdiğini ve hiç 
kimsenin bu milletin yüreğinden İslam’ı çıkara-
maya gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Hatipoğlu Gümüşhane’de
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GŞÜ’de Mevzuat, Uygulama ve Birliktelik Toplantısı 

Akademisyenlerden 4 Yeni Yayın

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Dev-
let ve Vakıf Üniversiteleri Öğrenci 
İşleri Mevzuat-Uygulama-Birliktelik 

Toplantısı” 8-10 Mayıs tarihinde Gümüşhane 
Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.
Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı Salonda yapılan 
toplantıya Gümüşhane Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İhsan Günaydın, Genel Sekreter Mus-
tafa Baytar, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Niyazi 
Karadeniz, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı 
Zeki Kaya ile birlikte Türkiye’de bulunan tüm 
devlet ve vakıf üniversiteleri öğrenci işleri daire 
başkanları katıldı. 
Toplantıda konuşan Gümüşhane Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın, Gümüşhane 
Üniversitesi olarak böyle büyük katılımlı bir 
programı düzenlemekten gurur duyduklarını be-
lirterek katılan tüm daire başkanlarına teşekkür 
etti. Rektör Günaydın, son açılan üniversiteler 
arasında öğrenci sayısına göre en fazla öğretim 
üyesine sahip olduklarını söyleyerek “Her ile 
bir üniversite kapsamında 2008 yılında kurulan 

üniversitemiz büyük gelişmeler göstererek hem 
kendisine hem de çevresine önemli kazanımlar 
elde etti. Bizim zaman kaynağımız elimizden 
geldiği kadar gençlerimizi eğitmektir. Her zaman 
söylediğimiz gibi dünyayı bilgi ve sermayeye 
sahip olanlar yönetir. Onun için bilgiyi üretip, 
sermayeye dönüştürmemiz gerekiyor. Bilgi de 
üniversitelerde verilir. Bu anlamda üniversitel-
eri daha etkin kullanmalıyız. Bugün Avrupa’ya 

baktığımız zaman üniversite mezunu oranı %34, 
ülkemizde ise bu oran %11 düzeylerinde biz bu 
oranı yükseltmek için daha çok çalışmalı öğren-
cilerimize gerek fiziki ve gerek akademik altyapı 
bakımından çalışmalar yapmalıyız. Bundan 
dolayı öğrenci işlerimizin de daha etkin, hızlı ve 
rasyonel işlemesi üniversitemizin geliştiğini gös-
termektedir. Bir öğrencinin eğitim hayatı boyun-
ca en çok hizmet aldığı yer öğrenci işleri birim-

idir. Burada yapılan toplantıda bütün öğrenci 
işleri daire başkanlarımızın mevzuatlar hakkında 
karşılıklı fikir alışverişinde bulunmasında önem-
li bir adım olarak öngörüyorum” dedi. 
Toplantıda Öğrenci İşleri mevzuatlarının uygu-
lanması, sorunlarının ve çözüm yollarının dile 
getirilmesi ve 6569 Sayılı Kanun/Harçlar, Online 
Kayıt/YÖKSİS, Yatay Geçiş Öğrenci İşleri Kalite 
Yönetim Sistemi konularında öğrenci işleri daire 
başkanları tarafından sunumlar gerçekleştirildi. 
Sunumların ardından moderatör eşliğinde soru- 
cevap halinde öğrenci işleri ve YÖK (Yüksek 
Öğretim Kurumu) tarafından alınan 6569 Sayılı 
Kanun ve bunlara yönelik Harç sistemi konu-
larında kendi aralarında bilgi alışverişinde bu-
lunuldu. Yaklaşık 220 kişinin katıldığı toplantı 
sonunda katılımcılara GŞÜ Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı tarafından sertifika takdimi yapıldı. 
Gümüşhane Üniversitesi tarafından düzenlenen 
Karaca Mağarası ve Sümela Manastırı gezisine 
katılan daire başkanları Gümüşhane Üniversi-
tesi’ne gelmekten büyük mutluluk duyduklarını 
belirterek başta Gümüşhane Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. İhsan Günaydın olmak üzere tüm 
akademik ve idari personeline teşekkür ettiler.   

“Cumhuriyetin Tarihi” isimli kitapta 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 80 yılını ak-
tardığını belirten Rektör Yardımcısı 

Vatandaş, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘dün’ünü 
ele aldım. Ağırlıklı olarak da Tek Parti Dönemi 
olarak tanımlanan 1950’ye kadar dönem üzerinde 
durdum. Son kısımlar biraz özet nitelikte olmakla 
birlikte 2000’e kadar geçen 80 yıllık dönemin tar-
ihini inceledim. Bu çalışmamda temel perspektifi 
“dünün” “bugünü” anlamda ölçü olduğu yak-
laşımı oluşturmaktadır. Bunu özellikle Türkiye 
bağlamında çok daha kolay söylemek mümkün 
olabiliyor” dedi.
“Modern Çöküş” kitabında ise Vatandaş, kitabı-
na alt başlık olarak “İnsanın modern hallerini” 
ele aldı. Vatandaş, kitabı ile ilgili olarak, “Alt 
başlığından da anlaşıldığı üzere insanı bizzat 
kendi doğasına, eşyaya, hayata yabancılaştıran, 
varlığın “büyüsünü bozan” modern kültürün 
bireysel ve toplumsal düzlemdeki bazı durum 
ve duruşlarının analizini yapmaya çalıştım. Bu 
bağlamda bölüm başlıklarının konuyu açıklar 
nitelikte olduğunu düşünüyorum. Vatandaş, ki-
tabını bölüm başlıklarını “Zoraki Kölelikten 
Gönüllü Köleliğe: Kölelik, İnsani Bir Özellikten, 
Varlığın ve Hayatın Amacına: Cinsellik, Meta-
laşan İnsanlık: Modern Dünyada Kadın Olmak, 
Bia ve Ares’in Modern Dünyası: Şiddet, Modern 
Aklın Akılsızlıkları: Modern İnançlar, Katle-
dilen Masumiyet: Modern Dünyada Çocuk Ol-
mak, Farklı Olana Tahammülsüzlük: Ayrımcılık, 

Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığıdır” olarak 
açıkladı. Yol Ayrımı” ismini taşıyan üçüncü ki-
tabının konusunun İslam dünyası ve Türkiye 
ile ilgili olduğunu dile getiren Vatandaş, sözler-
ini şöyle sürdürdü: “İnsanlığın aradığı, bulma 
özlemleriyle ömrünü harcadığı “yol” da oldukları 
iddiasında bulunan ve eğer gerçekten öyle ise bu 
halleriyle de insanlığa örnek ve model olması ge-
reken “Müslümanların” bu günün dünyasında şu 
veya bu sebeplerle içine yuvarlandıkları, sahibi 
haline geldikleri düşünce ve yaşayış çelişkilerini, 
anlayış sorunlarını kitapta incelemeye çalıştım.”

“KİTAP ÇALIŞMALARIM DEVAM EDECEK”
Kitap çalışmalarının devam edeceğini ifade eden 
Vatandaş, “Modern Çöküş isimli kitap esasında 
bir üçlemenin parçası, diğer ikisini ise “Mod-
ern Sapma” ve “Modern Son” isimleriyle kita-
plaştırmak istiyorum. Fakat bu iki kitabın yazılıp 
yayınlanması bir-iki sene gibi bir zaman alacaktır. 
Şu anda yoğun bir şekilde “Türk Modernleşme-
si”ni çalışıyorum ve önümüzdeki altı ayda kitabı 
bitirmeyi umuyorum. Tabi ki derslerden, idari 
işlerden fırsat bulabildiğim kadarıyla ve en önem-
lisi de merkezini “ailemin” oluşturduğu özel ha-
yatımın gereklerini ihmal etmeden çalışmalarıma 
devam edeceğim” diyerek sözlerini sonlandırdı.
“Önce Söz Vardı, Kültür ve Edebiyat Yazıları” 
kitabını kültür ve edebiyat eksenli yazılarla ihsas, 
tasavvur ve tespitlerin okuyucuyla paylaşılması 
amacıyla yazdığını belirten Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. M. Muhsin Kalkışım, 1992’den beri 

çeşitli yerlerde yayımlanmış 48 yazının sınıflan-
dırılarak okuyucunun beğenisine sunulduğunu 
ifade etti. itabın 1. Denemeler, 2. Makaleler, 3. 
Bildiriler, 4. Röportajlar, 5. İndeks olmak üzere 
beş bölümden oluştuğunu bildiren Kalkışım, 
Makaleler ve Bildiriler, okuyucu için daha 
ağırdır ve öncesi ve sonrası ile daha iyi hazme-
dilir. Yani hafif olandan ağır olana ve tekrar hafif 
olana yönelen bir seyir vardır. Denemeler, daha 
çok kültürel konuları ihtiva etmektedir. Sonraki 
bölümlerde 11. yüzyıldan başlayarak 20. yüzyıla 
kadar “klasik edebiyat”, “tasavvufî edebiyat” ve 
“modern edebiyat”la ilgili yazılmış makaleler ve 
yayımlanmış bildiriler yer almaktadır. Röporta-
jlar, 1995, 1998, 1999 ve 2012 yıllarında yapılmış 
mülâkatlardan müteşekkildir. İndeks kısmında 
şahıs, yer, eser adları ve bazı kavramlar sıralan-
mıştır” diyerek kitabın bölümlerini açıkladı.

“MEKTUP KÜLTÜRÜMÜZ CAN ÇEKİŞİYOR”
“Önce Söz Vardı” kitabının yayınladığı on 
dördüncü kitap olduğunu belirten Kakışım, ki-
tabın oluşum sürecini şu sözlerle aktardı: “1. Lise 
yılları (Bu dönem, sığ yazıları içerir ve iptidaid-
ir.), 2. Lisans öğrenciliği ve Araştırma Görevliliği 
yılları (Şiir, deneme ve makale türlerinde yayım-
lanan çalışmalar olmuştur ve biraz hırçın, biraz 
özgüveni yüksek türde yazılardır.), 3. Öğretim 
Üyeliği dönemine ait yazılar. Bu kitaptaki yazılar, 
son 23 yıla aittir. İkinci dönemin karakteristik 
özelliklerini biraz daha itidal çizgisine ve realiteye 
çeker. İdeallerden çok hakikata daha yakındır. 19 

denemenin 15’i Gümüşhane Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Medya Merkezinde 21.02.2013’ten 
19.12.2014’e kadar geçen sürede yayımlanmıştır. 
İlk yazıma “Önce Söz Vardı” diye başlamıştım. 
Alternatif isimler arasından kitaba, bu ismi uy-
gun gördüm. Kitap, akademik ve fikrî hayatımın 
muhassalası / hülâsası niteliğindedir. Eksikleri 
ve fazlasıyla, doğrusu ve yanlışıyla.” İlerleyen 
süreçte hayata geçirmek istediği projelerin old-
uğunu aktaran Kalkışım, “Uzun süre önce ana 
kurgusunu hazırlayıp da tamamlayamadığım bir 
roman taslağım var. Daha önce bir şiir antolojisi 
/ güldestesi yayımlamıştım. Basılmamış bir nesir 
antolojisi, tavan arasında uzun süredir duruy-
or. Mektup kültürümüz can çekişiyor. Şahsıma 
1980-2010 yılları arası gelen mektupları “Dost 
Mektupları” adı altında değerlendirmek istiyo-
rum” dedi. Kitabının Gümüşhane Üniversitesi 
Yayınları’ndan çıktığını dile getiren Kalkışım, 
Gümüşhane Üniversitesi yayınlarının mev-
cut durumu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: 
“Gümüşhane Üniversitesi, hâlihazırda 28 kitap 
yayımlamış olup 4 Fakülte, 2 Enstitü ve 1 Yük-
sekokul tarafından çıkarılan 7 elektronik dergi 
ile süreli yayıncılıkta faaliyetini devam ettirme-
ktedir. Kitap yayınları arasında üniversite bünye-
sinde düzenlenen uluslararası sempozyumların 
bildiri kitapları olduğunu hatırlatan Kalkışım, son 
olarak bu yayınları şu şekilde sıraladı: 1. Çevre 
Sempozyumu, 2. Osmanlı Bilim ve Düşünce 
Tarihi Sempozyumu, 3. Ahmed Ziyâüddin 
Gümüşhanevî Sempozyumu”

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Öğrenci İşleri Mevzuat-Uygulama-Birliktelik Toplantısı” 8-10 
Mayıs tarihinde Gümüşhane Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş “Cumhuriyetin Tarihi”, “Modern Çöküş”, “Yol Ayrımı” 
adlı kitapların yayımlarken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Muhsin Kalkışım “Önce Söz Vardı, Kültür ve Edebiyat Yazıları” adlı 
kitabını yayımladı.

HABER: Dudu Yazıcı

Haber: Mert Zımba
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Genç tasarımcılar yarıştı

Gümüşhane Üniversitesi Rektör İh-
san Günaydın yarışmanın açılışını 
gerçekleştirdi. Türkiye’de ara elaman ih-

tiyacının ciddi boyutlarda olduğuna dikkat çek-
en Rektör Günaydın, “Gümüşhane Üniversitesi 
olarak bütün birimlerimizde uygulamalı eğitime 
çok önem veriyoruz gerek fakültelerimizde ve 
gerekse meslek yüksekokullarımızda yeterli 
laboratuvar ve uygulama merkezi alt yapımızı 
tamamladık. Önemli olan öğrencilerimize kazan-
dırdığımız teorik bilginin uygulamaya dökülme-
sidir. Bu amaçla bugün sergi ve ödül törenini 
gerçekleştirdiğimiz proje yarışmamızın meslek 
yüksekokullarımızda okuyan öğrencilerimizin 
uygulama becerilerine önemli katkılar sağladığı-
na inanıyorum. Onlarda bir şeyler üretebilme 
heyecanı oluşturdu. Bu projeler öğrencilerimizin 
sahaya çıktıklarında kendilerine olan güveni de 
pekiştirmektedir“ dedi. 

TASARIM PROJELERİ SERGİLENDİ
Hastane randevu sistemi tasarlayan Torul MYO 
Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencileri bu 
sistemlerinin yazılımı pahalı olduğu için bunu 
düşünerek projeyi gerçekleştirdiklerini belirtti. 
Diğer projelerden biri olan muhasebe programı, 
fatura kesme, iade faturası, müşteriye ait kasa ve 
alışveriş yaptığı bankaları kayıt altına alan pro-
gramı muhasebe öğrencilerinden yardım alarak 
programı oluşturduklarını ifade etti.
Kelkit MYO Bilgisayar programcılığı bölümü 
öğrencileri Android sisteminde oyun geliştird-
iklerini söyleyerek oyunun yumurta toplayarak 
kazanıldığını dile getirdi. Oyun hakkında bilgi 
veren öğrenciler: “Android oyunlarına merak 
saldık ve biz de yapalım diye düşündük. Yumur-
taları topladıkça puan kazanıyoruz. Siyah yu-
murtayı alırsak oyun bitiyor’’ dedi.
Gümüşhane MYO öğrencileri tarafından evler 
için ışığa duyarlı panjur geliştirildi. Öğrenciler: 
“Biz insanlar sabah uyandığımızda perdeyi aç-
maya üşeniyoruz. Bunun için perdeyi açmaya 

gerek duymayan bir teknoloji geliştirdik. Güneş 
ışığını gören panjur açılıyor, karanlıkta 1,5 sani-
ye içinde kapanıyor. Benzerini daha bulamadık’’ 
şeklinde konuştu.
Hidromobil aracını tasarlayan Mekatronik 
bölümü öğrencilerinden Osman Dikmen,  pro-
jenin amacının egzoz çıktısı olarak su çıkardığını 
bu özelliklerinden dolayı doğaya zarar ver-
mediğini, dünyada ve Türkiye de bu alanda faa-
liyet gösteren firmaların olduğunu vurguladı. 
Elektronik bölümü öğrencilerinden K.Murat 
Aydın, Yunus Tosun, Engin Dinlemek’ in tasar-
ladığı “Telefon Kontrollü Güneş Enerjisi ile 
Tarımsal Sulama Yolu” projesinin amacının tar-
la, bahçe vb. alanlarda uzak mesafeden su ihti-
yacını karşılamak olduğunu dile getirdiler.
Elektronik bölümü öğrencilerinin sergilediği 

“Atık Mavi Kapak ile Çalışan Ayakkabı Sileceği 
“ projesini sunarak, projenin amacını açıklayan 
Savaş Şişman, Atık kapakları toplayarak hem 
geri dönüşümü sağladığını hem de kapak iade-
siyle engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye 
alımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

ÖDÜL TÖRENI DÜZENLENDI
Toplam 24 projenin yer aldığı yarışmaya üç ayrı 
bölümden öğrenciler katıldı. Bölümler bazında 
gerçekleşen üç ayrı dalda toplam 9 projeye ödül 
verildi. Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yükse-
kokulu Mekatronik Bölümünden “Mars Topu” 
adlı projesiyle birinci olan öğrenciler ödüllerini 
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İh-
san Günaydın’ın elinden aldı. Yarışmada “Akıllı 
Otopark” projesi ikinci ve “Akıllı Otomatik Su-

lama Sistemi” projesi ise üçüncü oldu. Rektör 
Günaydın: ‘’ Hedef yoksa zafer de yoktur’’ dedi.
Elektrik ve Enerji Bölümü Öğrencileri tarafından 
hazırlanan “Havadaki Nemden Su Oluşturma” 
projesi birinci, “Telefon Kontrollü Güneş Ener-
jili akıllı Sulama Sistemi” ikinci ve “Atık Mavi 
Kapak Toplamalı Ayakkabı Sileceği” projesi ise 
üçüncü oldu.   
Torul Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Pro-
gramcılığı Bölümünden  “Muhasebe Oto-
masyon” adlı proje birinci, Kelkit Aydın Doğan 
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri 
Bölümünden “Android Yumurta Oyunu” adlı 
proje ikinci ve Gümüşhane Meslek Yükse-
kokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünden 
“Gümüşhane Üniversitesi 3 Boyutlu Gezinti” 
adlı proje üçüncü oldu. 

Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Teknoloji ve Tasarım Yarışması kapsamında, Kelkit Aydın Doğan Meslek Yük-
sekokulu, Torul Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı, Mekatronik, Elektrik ve Enerji Bölümü, Gümüşhane Üniversitesi 
Meslek Yüksek Okulu’nda toplam 24 teknoloji ve tasarım projesi sunuldu. Sergi açılışı ve ödül törenine Gümüşhane Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, PTT İl Müdürü Şinasi Duman, KOSGEB Müdürü 
Harun Sakarya, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Gümüşhane Üniversitesi senato 
üyeleri, akademisyenler ve öğrencileri katıldı.

HABER: Mehmet Ağca - Melek Kızıl

 Gülme terapisi öğrencileri güldürdü

Gümüşhane Üniversitesi’nde öğrencil-
ere ücretsiz “Gülme Terapisi ” verildi. 
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 

tarafından organize edilen terapi, bölüm öğre-
tim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Melike Doğan 
tarafından okul bahçesinde verildi. Düzenle-
dikleri etkinlikle şakasız ya da komik bir şey 
olmadan gülebilmenin nasıl başarılabileceğini 
göstermek istediklerini belirten Doğan, “İn-
sanlar genellikle şaka yapıldığı zaman gülüyor. 
Bugün burada yoga tekniğini kullanarak sol-
unum sistemleri ve solunum egzersizlerini 
birleştirerek yaptığımız uygulamayla gülme ter-
apisi gerçekleştirdik” dedi. Öğrencilerin sınav 
öncesi stres atmaları ve ders sırasında sıkıldıkları 
zamanlar rahatlamak için böyle uygulamalar 
yapabileceğini anlatan Doğan, ”Gülme tera-
pisine solunum egzersizleriyle başlıyoruz ki 
akciğer kapasitesini genişletebilelim. Solunum 
egzersizleri sonucunda genişleyen akciğer kap-
asitesiyle birlikte aldığımız oksijen miktarı da 
artırıyor. Sonuç olarak stres katekolaminleri 
dediğimiz vücudumuzdaki kimyasallar azalıyor. 
Stresin azalmasıyla birlikte seratonin endorfin 
salgısı mutluluk oluşturuyor” diye konuştu.

Haber: Dudu Yazıcı

Gümüşhane Devlet Su İşleri (DSİ) yaptığı 
açıklamada Torul Barajı’nın doluluk se-
viyesinde olduğu belirtildi. Kurak geçen 

kış mevsimi nedeniyle su seviyesi ve buna bağlı 
olarak enerji üretimi düşen Torul Barajı’nda, 
son iki ayda etkili olan yağışlarla üretim nor-
male döndü. Torul barajı ilçesine 14 kilometre 
uzaklıkta kalan enerji barajı  4,6  hektometre 
küp hacim doluluğuna ulaştı.DSİ yetkililerince 
yapılan açıklamada, Torul ilçesine bağlı Kirazlık 
köyünde 2000 yılında hizmete açılan Torul Baraj 
gölünde, kurak geçen kış mevsiminin ardından 
doluluk oranının nisan ayında minimum düzeye 
indiği belirtildi.İki santralle birlikte yılda 322 
milyon kilovat saat enerji üretimi yapılan baraj-
da, su seviyesinin minimum düzeye düşmesi so-
nucu enerji üretiminin de aynı oranda düştüğü 
ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
“Mayıs ve haziran aylarında aralıklarla etkili olan 
yağışlar sonrası Harşit Çayı’nın debisi yüksel-
di. Son yağışlarla Torul Baraj gölü tam doluluk 
oranına kavuştu. Su seviyesinin yükselmesi ve 
baraj gölünün tam doluluk seviyesine çıkmasıyla 
enerji üretimi de normale döndü.”

Torul Barajı’nda su seviyesi yükseldi
HABER: Mehmet Ağca - Melek Kızıl
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Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakülte-
si tarafından düzenlenen “Televizyon 
Gazeteciliği” adlı söyleşiye Gazeteci ve 

Televizyon Programcısı Latif Şimşek konuşmacı 
olarak katıldı. Gümüşhane Üniversitesi 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çok 
amaçlı Salonunda yapılan söyleşiye Gümüşhane 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın, 
Rektör Yardımcısı ve Gümüşhane Üniversite-
si İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin 
Vatandaş, İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ile 
öğrenciler katıldı. yoğun katılımın gerçekleştiği 
söyleşinin ardından Şimşek, keyifli sphbetini Gif 
Haber için sürdürdü: 

Gözdenur: Latif Şimşek kimdir, bize biraz kend-
inizden bahseder misiniz?
Şimşek: 1963 yılında Yerköy’de doğdum. 
İlkokulu Yerköy’de bitirdim. Orta öğretimimi 
Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi’nde bitird-
im. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekoku-
lu’ndan 1987 yılında mezun oldum. 22 yıl Türki-
ye Gazetesi, TGRT Ve TGRT Haber’de çalıştım. 
Ses TV’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptım. 
Beyaz TV’nin Kurucu Genel Yayın Yönetmen-
liği’ni yaptım.  Başta Rasim Ozan Kütahyalı, 
Nagihan Alçı, Şamil Tayyar, Ümit Zileli, Can 
Ataklı olmak üzere pek çok gazeteciyle birlikte 
tartışma programları yaptım ve o programların 
sunuculuğunu üstlendim. Hala Cuma akşamları 
Beyaz TV’de Dinamit programını sunuyorum 
ve yönetiyorum. Ayrıca bir şiir yazarıyımdır. 
Yazılarla uğraşırım, köşe yazısı yazarım. Evli, 
iki çocuk babasıyım ve işini çok seven bir 
gazeteciyim.

Gözdenur : Ekran karşısında, 
eleştirilerinizde oldukça dobra 
bir yapınız var bunun sıkıntısını 
yaşadınız mı ?
Şimşek: Hiç yaşamadım 
çünkü ekranda bir şey olmaya 
çalışmıyorum kendim oluyo-
rum. Farklı biri olmaya, farklı bir 
atraksiyon yapmaya çalışmıyo-
rum. İçimden geldiği gibi ney-
sem o oluyorum ekranda ve bunun 
pişmanlığını hiç yaşamadım. Bir-
takım canlı yayın hataları oldu ve şunu 
söylemeseydim daha iyi olurdu dediğim 
sözler çıkmıştır ağzımdan, sonuçta canlı 
yayın. Ama öyle pişmanlık duyacağım hiçbir 
şey olmadı. 

“SOSYAL MEDYA GAZETECILIĞIN 
ÖNÜNE GEÇEMEZ!”
Gözdenur: Sosyal medyanın gazeteciliğin 
önüne geçtiğini düşünüyor musunuz?
Şimşek:  Sosyal medya gazeteciliğin önüne 
geçemez çünkü sosyal medya bu işe yeteri kadar 
bütçe ayıramadığı için hiçbir zaman ulusal gazete 
ve televizyonların çalıştırdığı kalitede birikimli 
gazeteci ve televizyoncuları çalıştıramaz. Yani 
hiçbir internet sitesi mesela bir tv programcısı-
na ya köşe yazarına yüklü bir maaş veremez ki 
dolayısıyla internet sitesi haberlere hızlı ulaşma-
da önemli. Ancak kaliteli özel habercilik ve yo-
rum konusunda ulusal medyayla yarışamaz.

Gözdenur: Televizyon haberciliğini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?
Şimşek: Televizyon haberciliği insanların doğru-
dan gözüne, kulağına hitap eden evinin içinde 
otururken ulaştığı bir haber türüdür. Para ver-
meden satın alabildiği bir haber. Zaten 20.yy 
televizyon çağıydı, 21.yy bilgisayar ve internet 

çağı oldu. Televizyon haberciliği de etkili olmaya 
devam edecek, zaten internet üzerinden yayınla-
nan görüntülü haberler de aynı zamanda tele-
vizyon haberciliği gibi görsel haberdir.

Gözdenur: Günümüz haberciliği 
hakkında neler söylemek is-
tersiniz?
Şimşek: Günümüz haber-
ciliğinde; haberciler 
yüreğinin, vicdanının 
sesini dinlemek yer-
ine patronun sesini 
dinlemeye devam 
ederse özgür haber 
anlayışını hiçbir 
zaman yakalaya-
mayız. Türki-
ye’de özellikle 
1960’dan sonra 
gelişen bir haber-
cilik anlayışı var, 
özellikle de yazılı 
basın üzerinde. 
Türkiye’yi şekil-
lendirme yönetme 
üzerine bir medya 
grubu var.  İktidarın 
değişmesiyle bu medy-
anın karşısında bir antitez 
oluştu. Yani güçlü bir medya 
oluşabildi karşı medya olarak. 

Gözdenur: İletişim fakültelerinin istihdamı gün 
geçtikçe artıyor, medya sektörüne baktığımız 
zaman ise mesleğiyle ilgisi olmayan kişilerin yer 
aldığını görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyor-
sunuz?
Şimşek:  Gazeteciliği ben iletişim fakültesi mezu-
nlarının yapmasını istemenin bencillik olacağını 
düşünüyorum. Zira gazetecilik bir meslek değil 
bir yetenektir. Yapmaya başladıktan sonra meslek 
haline gelir. Mesela bir doktorun gazetecilik ye-
teneği varsa doktorluğu bırakıp gazetecilik yap-
abilir. Ama burada önemli olan iletişim fakül-
telerinde verilen eğitimin kalitesi. Eğer iletişim 
fakültelerinde verilen eğitimin kalitesi yüksek 

olursa bir mühendisin, mimarın, edebi-
yat mezununun onun önüne geçmesi 

zaten mümkün değil. Çünkü o 
yeteneğini iletişim öğrencisi 

bir tıp öğrencisine göre dört 
sene önceden geliştirmeye 

başlayacak ama doğru 
eğitimle.

Gözdenur: Haberci-
likte vazgeçemeye-
ceğiniz prensipler-
iniz nelerdir?
Şimşek: Haberci-
likte vazgeçemey-
eceğim tek prensip 
insanların kişisel 

olarak temek hak ve 
hürriyetleridir ve kul 

hakkına girilebileceğini 
düşündüğüm haberlerdir. 

Bir insanın temel haklarını 
zedeleyecek haberden hoşlan-

mam öyle bir haber tarzına izin 
vermem ama onun dışında haberci

likte her şeyden 
vazgeçilebilir. Ama bu 

şu demek değil, onursuzluk 
yapılabilir anlamında söylemiyorum. 

Sadece önceliklerine göre vatanın, milletin bekası 
bende daha önceyse ben haber alma özgürlüğünü 
göz ardı edebilirim.

Gözdenur: Ne zamandan beri şiir yazıyorsunuz 
ve nasıl başladı şiire olan ilginiz?
Şimşek: Çok küçük yaştan beri yani ilkokul 
dördüncü sınıftan beri şiir yazarım. Bizim ailede 
biraz da genetiktir diyebilirim şiir yazmak. Ba-
bam, amcalarım şiir yazar, ailemizde geçmişe 
doğru gittiğimizde çok eskiden şiir yazanlar da 
vardı. Herhalde onlardan görerek başladım ama 
aslolarak Necip Fazıl Kısakürek’ten etkilenerek 
ben şiir yazmaya başladım ve devam ettim.

Gözdenur: Sizi en çok mutlu eden kitap yazarlığı 
mı gazete haberciliği mi?
Şimşek:  Bazen bir köşe yazısı okursunuz beş yüz 
sayfalık kitabın anlatacağı şeyleri size iki sütun 
20 cm’de anlatı verir bu yazarın yeteneğidir. 
Bazen de bir kitap okursunuz belki de kendinizi 
alamazsınız okumaktan ama kitabı kapattığınız 
zaman ya ben bu kitabı niye okudum dersiniz. 
Yani okuduğunuz şey bir müzik dinlemek gibi 
olmaz. Okuduğunuz şeyden mutlaka bir şeyler 
öğrenmeli dağarcığınıza bir şeyler atabilmelis-
iniz. 

Gözdenur: Genç iletişimcilere önerileriniz nel-
erdir?
Şimşek:  Benim önerim şudur; eğitim hayatları 
boyunca boşa geçirecek tek bir saniyeleri bile 
olmamalı. Yani arkadaşıyla muhabbeti, sokakta 
gezmeyi, internette ve cep telefonunda gereksiz 
vakit öldürmeyi bir kenara bıraksınlar. Eğitim 
hayatı boyunca tamamen eğitime odaklansın-
lar, İngilizceye ağırlık versinler ve düşündüğü 
meslekle ilgili sürekli araştırma yapsınlar. Okul 
bitsin de bakarız anlayışı sizi 8-0 geriden başlatır 
hayata.

Başarılı bir gazeteci ve şiir yazarı olan Latif Şimşek, yaptığı programlarla dikkatleri her zaman üzerine çekmeyi başarmış, ekran-
ların tarafsız olmaya çalışan sunucularından biridir. Ekran karşısında dobra eleştirilerde bulunan Şimşek, televizyon ve gazetecilik 
dünyasından şiire kadar daha bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

RÖPORTAJ: Gözdenur Gürsoy

Latif Şimşek: “Gazetecilik meslek 
değil yetenektir!”
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Kendi kitaplarını çıkarıyorlar
GŞÜ İş Sağlığı ve Güvenliği öğrencileri alanlarıyla ilgili ye-
terli kaynak olmadığının altını çizen İş Sağlığı ve Güvenliği 
Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Nuri Güleşci, kendi bölümler-
ine özgü bir kitap çıkaracaklarını ve bu kitabı ilk önce kendi 
üniversitelerinde yayınlayıp daha sonra ulusal boyuta taşıya-
caklarını belirtti. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Nuri Güleşci, bölümlerinde mezun olan öğren-
ci olmadığını ve bu alanın Türkiye’de kurulan ilk devlet 
üniversitesi olduğunu belirterek uzman eleman kadrosunun 
ve ellerinde herhangi bir dokümanlarınım olmadığını söyle-

di. Güleşci, İş Sağlığı ve Güvenliği derslerindeki konuları 
öğrencilere paylaştırıp onların da katkılarının olması ge-
rektiğini ifade ederek asistan arkadaşların da desteğiyle 
bir araştırma yazısının nasıl yazılması gerektiğini ve hangi 
formatlarda olacağını gösterdikten sonra bu aşamaya geld-
iklerini belirtti. İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili kitaplarının 
şuanda toparlama aşamasında olduğunu vurgulayan Güleşci, 
gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yönetime sunula-
cağını ve uygun görüleceği takdirde, öncelikle üniversitenin 
kendi içerisinde daha sonra ulusal olarak yayınlatabilecekler-
ini dile getirdi. Güleşci, son olarak kendilerinden sonrakilere 
eser bırakmak için böyle bir yola koyulduklarının altını çizdi.

Orman İşletme Eski Müdürü Eyüp 
Akdoğan mesire alanının 1982 yılın-
da kurulduğunu ifade ederek 1983 ile 

1997 yılları arasında Orman İşletme İdaresi 
tarafından kır kahvesi olarak kullanıldığını 
belirtti. Akdoğan,” Günümüzdeki haline 
gelmesi zaman içindeki yeni inşaat, tamirat 
ve onarımla sağlandı” dedi. 1975 yılında 
büyük grup ağaçlandırma yapıldığını vur-
gulayan Akdoğan, 1992 ve 1993 yılları 
arasında ise küçük grup ağaçlandırmaların 
olduğunun altını çizdi. Zaman içinde orman 
işletmenin idaresinden çıktığını söyleyen 
Akdoğan Milli Parklar İdaresi’ne verildiği-
ni ifade etti. Milli Parklar İdaresi tarafından 
özel işletmeye verildiğini ancak randımanlı 
işletilmeyince boş bırakıldığına değinen Ak-
doğan,” Tahrip olunca yeniden özel işletm-
eye verilmek istendi, fakat işletmek isteyeni 

olmayınca kendi haline bırakıldı. Bu süreç 
1997 ile 2010 yılları arasını kapsar” dedi.
Sözlerine devam eden Akdoğan, son aşama-
dan sonra mesire alanı statüsünün ortadan 
kaldırılarak orman arazisi olarak Orman 
İşletme Müdürlüğü’ne iade edildiğinin al-
tını çizerek halen idareten bir devlet kurumu 
(Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü) tarafın-
dan geçici olarak kullanıldığını vurguladı. 
Mesire alanıyla ilgili görüşülen Gümüşhan-
eli vatandaşlardan Safiye Ay,23 yıldır 
Gümüşhane’de yaşadığını ifade ederek 33 
yıldır bu alanın kurulduğunu söyledi.10 yıl 
önceden restore edilerek alana birçok im-
kân sağlandığına değinen Ay,alanın Orman 
İşletme’nin İdaresinde olduğunu açıkladı. 
Ay, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 
Sosyal Destek Programına  (SODES)  ver-
ildiğine değinerek SODES tarafından da 
polislere kiralanıp alanda bulunan evde 

polis ailelerinin kaldığını vurguladı. Piknik 
alanının halkın girişine yasak olduğunu 
söyleyen Ay, piknik alanı içinde güzel bir 
kaynak suyunun bulunduğunu ve bu suyun 
şehre taşınıp evlere getirilmesi gerektiğini 
ifade etti. Ay, Gümüşhane’de bir ailenin hep 
birlikte pikniğe gideceği alanın az olduğunu 
vurgulayarak Karşıyaka Mesire Alanı’nın 
tekrardan restore edilip halka açılmasının 
gerektiğini belirtti. Ay, “Kent Ormanı ve 
Sema Doğan Parkı’nın Gümüşhane vatan-
daşının piknik alanı ihtiyacına cevap ver-
miyor, Karşıyaka Mesire Alanı’nın halka 
kazandırılması konusunda çalışmalar yapıl-
ması gerekiyor “dedi.
Mesire alanıyla ilgili görüşülen  vatandaşlar-
dan  İbrahim Sevinç 22 yıldır Gümüşhane’de 
yaşadığını söyleyerek Karşıyaka Mesire Al-
anı’nın halka kazandırılmasının gerektiğini 
Zekâ Küpü Gençlik evinin önceden piknik 
alanı olarak kullanıldığını belirtti. Dört 
yıldır alanı polislerin kiraladığını ifade eden 
Sevinç,alanın tekrar piknik alanı olarak kul-
lanılmasının daha iyi olacağının altını çizdi.
Mesire alanının halka kazandırılması ger-
ektiğine değinen Sevinç, alanın tekrardan 
restore edilmesinin gerektiğini vurguladı. 
Sevinç,alan onarılırken çardakların hemen 
yanlarına mangal gereksinimi için şömine 
yapılması ihtiyacını dile getirdi.
Son olarak piknik alanı yapıldığından beri 
ışıklandırmalı Atatürk portresinin oraya 
daha fazla renk kattığına vurgu yapan Se-
vinç, “Ayrıca portrenin yanındaki Türk 
bayrağı resminin Gümüşhane’nin merkezin-
den muhteşem görünüyor “dedi.

Gümüşhane’de 40 yılı aşkın süre fo-
toğrafçılık yapmış olan Erdemir Akagün ile 
fotoğrafçılığa  nasıl başladığı, Gümüşhane 
halkının  fotoğrafçılığa nasıl baktığı ve es-
kiden  Gümüşhane’de fotoğrafçılığın nasıl 
yapıldığı hakkında  bir röportaj gerçekleştiril-
di. Gümüşhane’de fotoğrafçılığın önemli 
bir geçmişi olduğunu belirten Akagün, ilk 
fotoğrafçıların alüminyum fotoğrafçılar 
olduğunu ve ilk çekimlerin sadece güneşte 
yapıldığını ifade etti. Fotoğrafçılığa çocuk-
luğunda spotlu küçük bir fotoğraf makinesi-
yle başlayan ve Ankara’da bir süre kaldıktan 
sonra Gümüşhane’de dükkân açan Akagün, 
körüklü makinelerle başladığı film üzerinde 
çalıştıklarını ve bu şekilde 30 yıla yakın bir 
şekilde çalıştığını ifade etti. Gümüşhane’de 

siyah oda fotoğrafçılığını yaptığını söyleyen 
Akagün,  dönemin değiştiğini dile getire-
rek artık herkesin rahat bir şekilde fotoğraf 
çektiğini vurguladı. Gümüşhane’de halkın 
fotoğrafçılığa ilgisi olduğunu kaydeden Ak-
agün eski zamanlarda Gümüşhane’de dış 
ülkelere olan göç nedeniyle insanların fo-
toğraf çektirmek zorunda olduklarını ve özel 
çekimin çok olmadığını belirtti. Zaman geç-
tikçe fotoğrafçılığın geliştiğini, yeni mak-
inelerin çıktığını, cep telefonları ile çekim 
yapıldığını dile getiren Akagün, insanların 
stüdyolara gelmediklerini ve eski çekim 
fotoğrafçılığın bittiğini vurguladı. Eski fo-
toğrafların günümüze nazaran daha güzel 
olduğunu söyleyen Akagün, eski fotoğraflar 
ve fotoğraf makineleri üzerine bir sergi aça-
cağını belirterek sözlerini noktaladı.                          

Karşıyaka Mesire Alanı’nın tekrar vatandaşların kullanımına açılması bekleniyor.  Mesire 
alanının gelişimi, tekrardan halka kazandırılması için Orman İşletme Eski Müdürü Eyüp 
Akdoğan ve vatandaşlar Kent Ormanı ve Sema Doğan Parkı’nın Gümüşhane halkının pi-
knik alanı ihtiyacına cevap vermediğini Karşıyaka Mesire Alanı’nın halka kazandırılması 
konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

HABER: Zeynep Hafiye Gülcan

Mesire alanı Gümüşhaneliler 
tarafından isteniyor

Majid Majidi tarafından 1999’da çekilen “Cenne-
tin Rengi” filmi, kör bir çocuğun Tanrı, ailesi ve 
toplumla bir bütün olarak deneyimlediklerini 

gözler önüne seren bir film. Majidi, Orta Doğu ve daha 
spesifik olarak İran’ın sosyal yapısı, kültürel değerleri ve 
ilkelerinin önemini gösterme konusunda sinemanın sade 
dilini kullanarak oldukça başarılı bir yapıt ortaya koyuy-
or. Majidi, kör bir çocuk üzerinden bizlerin göremediği 
aşkınlığı, mecazi bir dil ile bizlere anlatıyor. Cennetin 
Rengi, karısı vefat ettiği için yeniden evlenmek isteyen ve 
gözleri görmeyen oğlunu yük, eksik, fazlalık kabul eder-
ek hayatının dışına çıkarmak isteyen ‘baba’nın karşısında, 
Rabbi bulma/görme ümidiyle gözleri yerine parmaklarını 
kullanan kör bir çocuğu anlatıyor. Aynı zamanda film 
“tanrının görünmezliği” meselesini merkezine alıyor. 
Bütün insanlığın görmeleri mümkün olmayan bu hedefe, 
“hakk”a yürümesi, kör bir çocuğun tanrının rengini ara-
masında, onun, dünyanın “şekli”ni algılamak için kulla-
nabildiği tek aracı olan elleri vasıtasıyla toprağı, ağaçları, 
canlıları yoklayarak Tanrı’yı görmeye çalışmasında vücut 
buluyor. Filmde baba ve oğul ikili karşıtlıklar üzerinden 
perdeye yansıtılıyor. Baba, evleneceği kadının derdinded-
ir, oğul, Rabb’inin; baba isyandadır yaşadıklarını ken-
dine eziyet kabul ederek, acelecidir, oğul teslimiyettedir, 
yaşadıklarının kendisini bir yere/Rabb’e ulaştıracağının 
ümidiyle, sabırlıdır… Film boyunca baba-oğul üzerin-
den yapılan karşıtlıklar doğadaki sesler üzerinden de 
yansıtılıyor. Babası aynı ormanda bulunduğu sırada 
Muhammed ormanın neşeli, güzel seslerini duyarken, 
babasının pes, uğursuz sesler duyması, ses düzeyinde 
kurulan iyi-kötü karşıtlığıyla filme çok şey katıyor. Film-
lerini özellikle baba-oğul ilişkileri üzerine kurgulayan 
yönetmen Majidi,  Cennetin Rengi’nde baba karakteri 
zaaflarıyla, ikilemleriyle, hayata ve Tanrı’ya bakışındaki 
isyanla ön plana çıkarken; oğul, kendisine verilmeyen 
yüzünden değil, bu eksiklik yüzünden insanlar tarafın-
dan ötelenmesi yüzünden üzülen ama güçlü bir kişilik-
te karşımıza çıkar. Onun derdi körlük değildir; derdi, 
körlüğü yüzünden diğerleri tarafından dışlanması, sevil-
mediğine inanması, yapabileceklerinin yapılamayacağına 
inanıldığı için elinden alınmasıdır. Baba karakterinde in-
sanoğlunun zayıflıklarını, şükürsüzlüğünü, tahammülsü-
zlüğünü görürken; Muhammed ile de gözleri öte âleme 
açık ruhların hayata nasıl baktığını görürüz. Majidi’nin 
kullandığı sinema dili, perdeye aktardıklarını kurgunun 
ötesine taşıyarak, kendimizin ya da etrafımızdakilerin 
deneyimledikleri haline getirir. Filmdeki bu karakterler 
kurgu da olsa, onların içimizden biri olduğunu fark et-
tirir. İnsanı tüm yalınlığıyla, hayatı içindeki her renkle 
aktarmasını çok iyi beceren bir yönetmen olan Majidi’nin 
bu filminde, gözün yerine eller aracılığıyla hissetmenin/
dokunmanın öyküsünü izlersiniz. Ellerin size en son-
da anlattığı ise, bir duanın kabulüdür. Bir çocuğun ter-
temiz duasının kabulü… Filmin sonunda kendisine yer 
bulamadığı maddi dünyadan, aradığı Tanrı’sına kavuşan 
Muhammed, şimdi kalbinin tüm sırlarını O’na anlatmak-
tadır.  Yuvasına kavuşan yavru kuştur Muhammed ve 
görmeye çalıştığı dinlemektedir onu.

esradudu@gumushane.edu.tr

KÜLTÜR - SANAT9

HABER: Özlem Kanat

Anılarla Gümüşhane
HABER: Zeynep Hafiye Gülcan



10 NİSAN - MAYIS 2015SAĞLIK

Gümüşhane’de yaşanan domuz gribi vakalarının ardından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Bengül 
Doğan Seymen konuyla ilgili konuşma yaptı.

2015 Nisan ayında 
Gümüşhane’ de domuz gri-
bi vakası olduğu ve bundan 

ölenlerin olduğu söylentileri üzerine 
Doktor Seymen yaptığı konuşmada, 
Gümüşhane için kırmızı bir alarm 
durumu olmadığını, sadece tek bir 
ölüm vakasının olduğunu belirtti.  
Doktor Seymen, yaptığı konuşma-
da domuz gribinin nasıl bir hastalık 
olduğu, belirtilerin ne olduğu, nasıl 
önlem alınması gerektiği hakkında 
bilgi verdi.
Domuz gribinin literatüre H1 N1 
olarak geçtiğini söyleyen Doktor 
Seymen, hastalığın bir viral pinu-
mumin hayvanlardan geçen bir 
virüs olup daha önce domuzdan in-
sana bulaştığı için bu virüse adının 
domuz gribi konulduğunu açıkladı.

“NORMAL GRİBİN AKSİNE 
ÖLÜMCÜL SEYREDİYOR”
Domuz gribinin şu an insandan in-
sana bulaştığı için dünyada yaygın 
hastalıklara neden olduğunu vur-
gulayan Doktor Seymen sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Toplumdaki nor-
mal gripten farklı olarak ölümcül 
seyrediyor bazı vakalarda. Ama 
hangi vakalarda ölümcül seyrediyor 

o bilinmiyor. Normal klinik seyriyle 
geçen bir girip gibi olabileceği gibi 
ölüme götürebilecek kadar da ağır 
seyrediyor.” 
Domuz gribini, kuş gribi gibi 
kuşlardan insana geçişime benzeten 
Doktor Seymen gribin artık insanlar 
arasında yayılan bir virüs olup, ağır 
seyredildiğinin altını çizdi. 
Basit bir gribal enfeksiyon semp-
tomlarından ağır bir zâtural, solu-
num yetmezliği, nefes darlığı gibi 
şikayetlere neden olduğunu ifade 
eden Doktor Seymen, erken tanı 
konulduğu takdirde tedavisinin 
mümkün olduğunun ama yüzde 
yüz sonuç alınmayabildiğini, yanı 
sıra ağır bir hastalık olduğu için 
şu aşamada koruyucu bir aşısı ol-
madığını vurguladı. 
Doktor Seymen, domuz gribinin 
belirtilerinin mevsimsel griple 
aynı olup, özellikle yüksek ateş, 
öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrıları, 
burun akıntısı, grip, nezle gibi 
semptomları olduğunu kaydetti. 
Doktor Seymen sözlerine şöyle de-
vam etti: “Bu gribin tanısı burundan 
sürültü yada boğazdan alınan bir 
sürültünün ekildiği bir viral kültür-
le bakılıyor. Özel bir yöntemle biz 
bunu alıyoruz. Halk sağlığı görevl-

ilerince bu kültür teslim alınıp 
soğuk zincirle ilgili laboratuvara 
götürülüyor. Orda bu virüs varsa ve 
pozitif çıkıyorsa ona yönelik anti vi-
ral tedavi başlatılıyor.’’

“TOPLU YERLERDE YAŞAYAN 
İNSANLARDA GRİP ÇOK ÇA-
BUK YAYILABILIYOR’’
Her türlü gribal virüsün neden old-
uğu gribal enfeksiyonlardan korun-
mak için topluma verebilecek bilg-

iler arasında kişisel hijyenin önemli 
olduğunu söyleyen Doktor Seymen, 
gripli, nezleli kişilerle sarılma, 
özel kişisel araçları havlu, bardak 
vb. eşyaları kullanmaktan kaçınıl-
masını altını çizdi. Öte yandan 
Doktor Seymen sözlerine şunları 
ekledi: “Küçük yaştaki çocuklara el 
yıkama alışkanlığı kazandırılması 
çok önemli. Çünkü okullarda, top-
lu yerlerde yaşayan insanlarda grip 
çok çabuk yayılabiliyor.’’ 

Gümüşhane Toplum Sağlığı 
Merkezi (TSM) sorumlu 

hekimi Dr. Burak Öztürk, halkın 
kanser hakkındaki bilinçsizliğini 
yenmek adına yaptıkları çalışma-
lardan bahsetti.
Toplum sağlığı merkezlerinin, 
sağlık sisteminin birinci basamağı 
olduğunu belirten Dr. Öztürk, 
birinci basamakta sadece kendil-
erinin olmadığını aynı zamanda 
aile sağlığı merkezlerinin (ASM) 
de bu basamakta yer aldığını if-
ade etti. Birinci basamakta sağlık 
hizmetinin anlamının korumak 
olduğunu belirten Öztürk, bunun 
toplumsal ayağını TSM’lerin 
bireysel ayağını ise ASM’lerin 
oluşturduğunu söyledi.
“VATANDAŞLAR KANSER 
KONUSUNDA BİLİNÇSİZ”
Topluma yönelik faaliyetlerden 
söz eden Öztürk, vatandaşların 
kanser konusunda bilinçsiz old-
uğunu ve bilinçlendirilmeleri ge-
rektiğini vurgulayarak bu konuda 
gerek afişler gerek kitle iletişim 
araçlarıyla vatandaşlara ulaşma-
ya çalıştıklarını söyledi. TSM’ 
de kanserle ilgili çalışmaların-
dan bahseden Öztürk, Kanser 
Erken Teşhis Tarama ve Eğitim 
Merkezi’nin (KETEM) önemli rol 
oynadığını söyleyerek üç kanser 
türü üzerinde hizmet verdiklerini 
belirtti. Rahim ağzı kanseri, meme 
kanseri ve bağırsak kanserine 
değinen Öztürk, özellikle bağır-

sak kanserinin üzerinde durdu. Bu 
konuda Dünya Sağlık Örgütü’nün 
(DSÖ) belirlediği bazı düzenle-
melerin olduğundan da bahseden 
Öztürk, bunlardan birinin 50 yaşı-
na gelen herkesin yılda bir kere 
Gaitada Gizli Kan Testi (GGT) 
yaptırması gerektiğini vurguladı.

“GGT, ERKEN TEŞHIS IÇIN 
ÇOK ÖNEMLI”
GGT’nin amacını anlatan Öztürk, 
sağlıklı bir insanın dışkısında 
kan olmayacağını eğer kan varsa 
bunun çeşitli nedenlerinin old-
uğunu ifade etti. Bu durumun genç 
insanlarda daha çok hemoroid ve 
iltahabil bağırsak hastalıklarına 
bağlanabileceğini, 50 yaş üzeri 
insanlarda ise genellikle bağırsak 

kanseri riski taşıdığını belirten 
Öztürk, bu testin erken teşhis için 
önemine dikkat çekerek GGT’si 
pozitif çıkan insanların ise en 
yakın hastaneye yönlendirdikler-
ini ifade etti. DSÖ’ye göre 50 
yaşını aşmış herkesin yılda bir 
kere GGT yapması gerektiğini ve 
bunun dışında yine 50 yaş üstü in-

sanların sağlıklı ya da hasta ayır-
maksızın on yılda bir kolonoskopi 
yapılmasının önemine dikkat çek-
en Öztürk, eğer geçmişte ailede 
bağırsak kanseri görülmüşse 
bu sürenin on yıldan beş yıla 
düşürüldüğünü vurguladı. 
Kanserin değiştirilebilir ve 
değiştirilemeyen nedenlerinden 
bahseden Öztürk, cinsiyet, yaş, 
genetik ve ırkın değiştirilemeyen 

beslenme alışkanlıkları ve çevre-
sel faktörlerin ise değiştirilebilir 
nedenler olduğuna dikkat çekti. 
Öztürk, Karadeniz bölgesinde 
kanser ve genetiksel hastalıkların 
fazla olduğunu söyleyerek bunun 
Çernobil faciasına bağlanabi-
leceğini vurguladı.

‘’ İNSANLARIN KANSER HAK-
KINDAKI BILINÇSIZLIKLERI-
NI MEDYA ILE YENECEĞIZ ‘’
İnsanların sağlığının kıymetini 
bilmediğini ancak sağlıklarının 
elden gittikten sonra bir şeyler-
in farkına vardıklarını vurgu-
layan Öztürk, ellerinden geld-
iğince sahaya çıkıp köylere gidip 
tarama yaptıklarını dile getirdi. 
Gümüşhane’ ye gelmeden önce 
Kelkit ilçesinde rahim ağzı kanseri 
çalışmalarında yaklaşık 700 kişi-
ye ulaşabildiklerini ancak hede-
fin 7 bin kişi olduğunu söyleyen 
Öztürk altı ay içerisinde dört vaka 
yakaladıklarını bu zamana kadar 
direnç gösteren Kelkit halkının 
şimdi kendilerinin test için TSM’ 
ye başvurduklarını belirtti. Toplu-
mu bilinçlendirmek adına medya-
da yer alan sağlık haberlerinin ye-
tersizliğine dikkat çeken Öztürk, 
tv ve gazetelerde siyasi ve magaz-
in haberlerinden artık bıktıklarını 
gerçek haberin toplumu aydınla-
tan, topluma yön veren türde ol-
ması gerektiğini söyledi. Öztürk, 
kanser hakkındaki bilinçsizliği 
medyayla yeneceklerini ifade etti.

Doktor Seymen domuz 
gribi hakkında konuştu

Kanser konusunda erken teşhisin önemi 

RÖPORTAJ: Fadime Aydemir

HABER: Salim Osmanoğlu
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Vitaminlerin 
insan sağlığına 
etkileri büyük

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık 
Yönetimi bölümü üyesi Yrd. Doç. 

Dr. Çağla Yiğitbaş, vitamin ve miner-
allerin insan sağlığına olumlu ve olum-
suz etkilerine yönelik açıklamalarda 
bulundu.
Yrd. Doç. Dr. Çağla Yiğitbaş, vitamin-
lerin vücudumuzda gerçekleşen tüm 
fonksiyonlarda anahtar rol oynadığını 
ve organizmada birçok işin aksamadan 
yerine getirilmesi için önemli bir değere 
sahip besin öğeleri olduğuna dair açıkla-
ma yaptı. Aynı zamanda ‘Mikro Besin’ 
öğeleri olarak adlandırılan vitaminler, 
doğrudan enerji kaynağı olmamakla bir-
likte enerji sağlayan birçok mekanizma-
da düzenleyici olarak görev yapan besin 
öğeleri olduğunu da sözlerine ekledi. 
Vitaminlerin genel özellikleri açısından 
yağda ve suda eriyenler olarak ikiye 
ayrıldığını A,D,E,K grubunun yağda 
eridiğini, C,B grubunun suda eridiğini 
söyleyen Yrd. Doç. Dr. Çağla Yiğitbaş, 
A vitaminin görme, büyüme ve üremeye 

olan faydalarından, eksik ve fazla tüke-
timinde bağışıklık sisteminde bozukluk 
ve epital dokularda bozukluk meydana 
geleceğini söyledi. Yiğitbaş, D vitamini-
nin kalsiyum ve kemik gelişimi fayda-
larından, eksik ve fazla tüketiminde 
kusma, böbreklerde taş oluşumu mey-
dana geleceğini, E vitamininin damar 
tıkanıklığını önleme gibi faydalarından, 
eksik ve fazla tüketiminde kaslarda 
yorgunluk ve karaciğer hastalıklarının 
meydana geleceğini ifade etti. K vita-
mininin kemik gelişimine olan fayda-
larından, eksik ve fazla tüketiminde 
karaciğer ve sindirim bozukluklarının 
meydana geleceğini,  B vitamininin 
kan hücrelerinin yapımındaki faydal-
arından, eksik ve fazla tüketiminde kol 
ve bacaklarda uyuşma, ruhsal bozulma 

gibi hastalıkların meydana geleceğini 
anlatan Yiğitbaş, C vitamininin gözde 
katarakt oluşumunu engelleyen ve 
bağışıklık sistemini güçlendiren fay-
dalarından, eksik ve fazla tüketiminde 
ishale, diş etinde kanama, alerjik deri 
belirtileri gibi hastalıkların meydana 
geleceğini söyledi.  
Vitaminler konusunda ki bilgilerini ak-
taran Yrd. Doç. Dr. Çağla Yiğitbaş in-
sanların hem kendi gelişimlerinin hem 
de toplumsal gelişimlerinin sağlıklı 
ve kaliteli olabilmesi için uyarıların 
dikkate alınmasını ve yapılması ger-
eken şeylerin aksatılmadan yapılması 
konusunda açıklama yaparak cümleler-
ine son verdi.



TRABZONSPOR taraftarı çocuklara 
yaptıkları formaları hediye ediyor
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Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Salih Zaman, Trabzonspor taraftarı 
yaptığı çocuklara, sevdalısı olduğu takımın formasını hediye ediyor. 

Aslen Trabzonlu olan ancak işi 
gereği Gümüşhane’de yaşayan 

Zaman, anne babalarının rızasını 
aldığı çocuklara Trabzonspor for-
ması hediye ederek tuttuğu takıma 
yeni taraftarlar kazandırmak adına 
ilk adımı atıyor. Ülkemizde ge-
linen noktada desteklenen takım 
tercihlerinin genellikle elde edilen 
başarılara göre belirlendiğini vur-
gulayan Zaman, futbolda en önemli 
başarı kriterinin alınan şampiyon-
luklar olduğunu söyledi.
Trabzonspor’un henüz resmi olarak 
verilmeyen 2010-2011 sezonu 
şampiyonluğu haricinde 30 yıllık 
bir şampiyonluk özleminin söz 
konusu olduğunu belirten Zaman, 
“Hal böyle olunca Trabzon doğum-
lu veya herhangi bir şekilde Trab-
zon’la bir bağlantısı olmayanların 
Trabzonspor taraftarı olma olasılığı 
gün geçtikçe azalıyor” dedi. 
“Amacım, yeni nesle dik duruşun 
ve onurlu mücadelenin hikâyesini 
anlatmak”
“TRABZONSPOR, ANADOLU 
FUTBOLUNUN EN ÖNEMLI 
TEMSILCISI”
Öğr. Gör. Zaman, futbol kültüründe 
taraf tercihinde en önemli etken-
lerden bir tanesinin aile etkisi old-
uğunu vurgulayarak, buna rağmen 
eksik kalan şampiyonluklar ned-
eniyle genç neslin, ailesi Trab-
zonspor’u destekliyor olsa bile İs-
tanbul takımlarından birini tercih 
edebildiğini ifade etti.
Trabzonspor camiası aleyhindeki 
bu durumu düzeltebilmek adına 
çevresindeki geleceğin genç taraftar 
adaylarını ebeveynlerinin de rızasını 
alarak Trabzonspor taraftarı yapma-
ya çalıştığını anlatan Zaman, “Anne 
babalarının bu yöndeki ricamı geri 
çevirmediği çocuklara üzerlerinde 
isimleri ve memleketlerin plaka 
numaraları yazılı sevdalısı olduğu-
muz takımın lisanslı bordo-mavi 

formasını hediye ediyorum. Bu 
yöndeki nihai kararı verecek olan 
elbette ki çocukların kendileridir. 
Öyle de olması gerekiyor. Benim 
amacım fırsat ve rekabet eşitliği-
nin olmadığı ülkemizde 48 yıldır 
paraya, güce ve İstanbul tekeline 
karşı Anadolu futbolunun en önemli 
temsilcisi ve savunucusu olan Trab-
zonspor’un tanıtımını yapmak, yeni 
nesle dik duruşun ve onurlu mü-
cadelenin hikâyesini anlatmaktır” 
şeklinde konuştu. 
“Hedef kitlem memleketi Trabzon 
olmayanlar”
Trabzonspor’un sadece bir şehir 
takımı değil, ülkenin ve dünyanın 
her yerinde taraftarı olan büyük 
bir futbol kulübü olduğunun altını 

çizen Zaman, Trabzonspor’u diğer 
Anadolu takımlarından ayıran en 
önemli özelliğin, şehir halkının 
tamamına yakınının desteğinin yanı 
sıra diğer şehirlerde de ciddi bir 
taraftar kitlesinin bulunması old-
uğunu söyledi.
Zaman, Trabzonspor’a yeni 
taraftarlar kazandırma çalışmalarım 
kapsamında Anadolu’nun değişik 
illerinden birçok kişiye forma hedi-
ye ettiğini belirterek, “Bu çalışmam-
da hedef kitlem genellikle mem-
leketleri başka şehirler olup hali 
hazırda bir futbol takımının taraftarı 
olmayan kişiler oluyor. Çalışma-
larım neticesinde Malatya’dan 
Bursa’ya, Elazığ’dan Çorum’a, Er-

zurum’dan Konya’ya, Antalya’dan 
Muş’a, Gümüşhane’den Ağrı ve 
Adana’ya kadar değişik illerden 
birçok çocuk ve genci Trabzonspor 
taraftarı yaptım” dedi. 
“ASIL FARK TRABZONSPOR-
LU OLMAK”
Trabzon’un Tonya ilçesinde doğup 
büyüdüğünü ve şehir halkının 
yüzde yüze yakınının Trabzonspor 
taraftarı olduğunu anlatan Zaman, 
“Üniversite okumak için Kayseri’ye 
gidinceye kadar şimdilerde mücade-
lesini verdiğim şampiyonluk odaklı 
tercih hatasına düşerek etrafımda-
kilerden bir farkım olsun diye İs-
tanbul’un 3 büyük takımından biri 
olan Galatasaray’ı destekledim. 
Galatasaray taraftarı olarak gittiğim 
Kayseri’de memleketimin Trabzon 
olmasından dolayı kimse bana han-
gi takımı tuttuğumu sormadı. Her-
keste Trabzonluysan Trabzonspor-
lusundur anlayışı vardı. Asıl farkın 
Trabzonsporlu olmak olduğunu işte 
o zaman anladım” diye konuştu. 
Trabzonspor taraftarı olmanın fut-
bol sevgisinden ziyade bir kültür 
olduğunu ifade eden Zaman, şöyle 
devam etti:

“Memleketimin diğer güzide şe-
hirleri söylediklerime alınmasın 
ama bu ülkede başka bir şehir daha 
yok ki, hangi takımı tutuyorsun 
diye sorulduğunda ilk ve tek olarak 
kendi şehrinin takımını söyleye-
bilsin. Beşiktaş, Galatasaray ve 
Fenerbahçe’den birinin taraftarı ol-
mayan kişi sayısı şehir nüfusunun 
yüzde 20’sini geçsin. Ne acıdır ki 3 
büyük İstanbul takımıyla kendi sa-
hasında oynayan Anadolu kulüpleri 
kendi sahalarında misafir takım 
gibi kalıyorlar. Normal zamanlar-
da şehrinin takımını desteklemeye 
gelmeyen insanlar İstanbul takım-
ları söz konusu olunca her türlü 
desteği vermekten geri kalmıyor. 
Herkes kendi şehrinin takımının 
başarısını istiyor elbet. Ancak önce-
lik Beşiktaş, Galatasaray ve Fener-
bahçe’den biri oluyor. Oysa Trab-
zonspor taraftarının gönlünde ikinci 
bir takıma yer yoktur.  İşte Trabzon 
ve Trabzonspor’un farkı burada or-
taya çıkıyor. İşte bu durum Trabzon-
spor’un bu ülkenin 4 büyük takımı 
arasında yer almasını sağlıyor.  İşte 
bu yüzden Trabzonspor’a her yer 
Trabzon oluyor…”

HABER: Merve Karamuk

HABER: Dudu Yazıcı

HABER:  Dudu Yazıcı

Spor Şenlikleri kapsamında yapılan 
fakülte ve yüksekokullar arası voleybol tur-
nuvasında erkek ve kızlar grubunda BESYO 
birinci oldu.
6. Spor Şenlikleri kapsamında yapılan fakülte 
ve yüksekokullar arası voleybol turnuvasın-
da bayan voleybol takımı bütün maçlarını 
kazanarak geldiği finalde Sağlık Yüksekoku-
lu takımını 3-1 yenerek şampiyonluğunu 
ilan etti. Yine 6. Spor Şenlikleri kapsamında 
yapılan fakülte ve yüksekokullar arası vo-
leybol turnuvasında BESYO erkek voleybol 
takımı, bütün maçlarını kazanarak geldiği 
finalde Köse İrfan Can MYO takımını 3-0 
yenerek şampiyon oldu. 

Kelkit Vadisinde yer alan 5 il ve 15 ilçeyi 
kapsayan Kelkit Vadisi Futbol Turnu-

vasında Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın 
Doğan Meslek Yüksekokulu (KADMYO) 
şampiyon oldu.
Erzincan Üniversitesi Refahiye Meslek Yük-
sekokulunun ev sahipliğinde meslek yükse-
kokulları arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
Kelkit Vadisi Futbol Turnuvasına Gümüşhane 
Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Cumhuri-
yet Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi’nden to-
plam 7 takım katıldı.
Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan 
Meslek Yüksekokulu’nun şampiyon olduğu 
turnuvada, Erzincan Üniversitesi Refahiye 
Meslek Yüksekokulu ikinci, Sivas Cumhuri-
yet Üniversitesi’nden Suşehri Timur Karabal 
Meslek Yüksekokulu üçüncü, Zara Veysel 
Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
dördüncü, Koyulhisar Meslek Yüksekoku-
lu beşinci, Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek 
Yüksekokulu altıncı ve Ordu Üniversitesi’nden 
Mesudiye Meslek Yüksekokulu yedinci oldu. 

                                                                                         Gümüşhane’de kurulan ilk bisiklet kulübü 
olma özelliği taşıyan Gümüş Pedal geçtiğimiz 
yıl Tekke Beldesi’nde yangın nedeni ile tahrip 
olan alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.
Gümüş Pedal üyesi 15 sporcu etkinliğe Fatih 
Parkı’ndan başlarken dikim yapılacak alana 10 
km pedal çevirerek ulaştılar. Güvenlik önlem-
lerinin alındığı etkinlikte, ambulans da hazır 
bulundu. 
Kulübe üye olan diğer kişilerin de katıldığı 

etkinlikte yaklaşık 30 kişi 300 fidanı toprak-
la buluşturdu. Fidan dikimi sonrası açıklama 
yapan Gümüş Pedal Bisiklet Kulübü Üye-
si Ömer Genç, Gümüşhane’de kurulan ilk 
bisiklet kulübü olduklarını belirterek kurulma 
amaçlarının ise insan, doğa ve spor sevgisi old-
uğunu ifade etti. Kulüp olarak genç insanları 
spora kazandırma, doğayı sevdirme misyonunu 
benimsediklerini vurgulayan Genç, kulüp üyel-
eri ile birlikte Gümüşhane’de spora ilginin art-
masını temenni ettiklerini belirtti.
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çi-
men’den bazı isteklerde bulunan Genç, “Spor 

için gençlere yürüyüş ve koşu yolu ile bisiklet 
yolu istiyoruz. Gümüşhane’nin en büyük 
eksikliklerinden biri de bu. Üniversite ile şehir 
merkezi arasında bisiklet, koşu, yürüyüş yolu 
bu tarzda bir alan oluştururlarsa, gençlerinde 
bundan faydalanacağını düşünüyoruz. 
Gümüşhane’ye bakıldığında böyle bir ihtiyaç 
mevcut. Gençlerin vakit geçirip spor yapabi-
leceği alanlar mevcut değil, mümkün olduğu 
kadar yardımlarını bekliyoruz” diyerek tale-
plerini belirtti. Fidan dikimi sonunda kulüp 
üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle etkin-
lik sona erdi.

HABER: Dudu Yazıcı

Yeşile Pedal Çevirdiler

Voleybolda 
BESYO birinci

KADMYO 
Şampiyon

HABER:  Dudu Yazıcı

Türkiye Üniversiteler Sporları Feder-
asyonu’nca Bülent Ecevit Üniversitesi 

Farabi Kampüsü Spor Salonu’nda 16-18 Nisan 
tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 37 üniver-
siteden 400’e yakın sporcunun katıldığı şampi-
yonada Gümüşhane Üniversitesi Bayan Epe 
Takımı 37 üniversite arasından birinci olarak 
Türkiye şampiyonu oldu.
Turnuvaya  katılan sporculardan Beden Eğiti-
mi ve Spor  Yüksekokulu  öğrencilerinden 
Büşra  Varol,  Remziye  Kübra  Varol  ve  İlay-
da  Kayaoğlu,  Gümüşhane  Üniversitesi  Rek-
törü  Prof. Dr. İhsan Günaydın’ı ziyaret eder-
ek şampiyonluk kupasını birlikte kaldırdılar.   
Rektör  Günaydın,  “Gümüşhane  Üniversitesi  
olarak  çok sayıda  başarıya  imza atıyoruz. 
Gerek akademik, gerek sosyal ve kültürel 
ve gerekse spor olmak üzere birçok  alanda  
gerçekleşen  faaliyetlerde  üniversitemizin  is-
mini  öğretim  elemanlarımız  ve  öğrencile-
rimiz  başarıyla  temsil  ediyorlar. Gümüşhane  
Üniversitesi  olarak  şu  an  bütün  spor  al-
tyapımız  tamamlanmış  durumda.  Öğrencile-
rimiz  istedikleri  spor  etkinliğini  modern  me-
kânlarımızda  rahatlıkla  gerçekleştirebiliyorlar.  
Bugün  öğrencilerimizin  elde  etmiş  olduğu  ve  
bizi  gururlandıran  Türkiye Şampiyonluğu da 
bu yatırımlarımızın bir sonucudur. Şampiyon 
olan öğrencilerimizi  tebrik ediyor; onların ye-
tişmesinde emeği olan öğretim elemanlarımızı 
kutluyorum” dedi.    

Eskrim’de 
birincilik 
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Mustafa Kemal Atatürk, “Köylü 
milletin efendisidir” sözüyle 
çiftçinin önemini vurgulamıştır 

hiç şüphesiz. Bu yüzden de çiftçiye destek ol-
mak, verimli bir üretim gerçekleştirmek ve 
sanayileşmeyle birlikte gelen makineli ziraatı 
yaymak için bir çiftlik kurmaya karar verir. Bu 
çiftlik Başkent Ankara’nın batısında kurulan 
Atatürk Orman Çiftliği’dir ve Türk tarımına 
öncülük etmesiyle ünlüdür.
Çiftlik, Ankara’nın en büyük yeşil alanı olma 
özelliğine sahiptir. Bu çiftlik arazisi içinde 
ülkenin en büyük hayvanat bahçesi, Atatürk’ün 
Selanik’te doğduğu evin bir benzeri, tarihi Kara-
deniz ve Marmara Havuzu ile Devlet Mezarlığı 
gibi birçok ziyaret alanı yer almaktadır. 
Tarihçesine değinecek olursak, Kurtuluş Savaşı 
öncesinde Ankara Belediye Reisliği yapan Hacı 
Ziya Bey’in mülkiyetinde bulunan Orman Çift-
liği arazisi, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra 
Mustafa Kemal Paşa’ya başarısından dolayı 
armağan edilmiştir. O yıllarda büyük kurak-
lık yaşanan, bataklık ve sazlıklarla kaplı olan 
elli iki bin dekarlık alanda Mustafa Kemal 
Paşa’nın talimatıyla deyim yerindeyse bir mu-
cize gerçekleştirilmiştir. 
Çiftlikteki Örnek Çalışmalar
Bahçecilik çalışmalarıyla en güzel, en lezzetli 
ürünler yetiştirilmiş, yiyenlerin tadı damağında 
kalmıştır. Bağcılık çalışmalarıyla üzümler de-
vamında sirkeler, şaraplar yapılmış ve bu kurak 
alan artık verimliliğiyle gündeme gelmeye 
başlamıştır. Fidan dikme ve yetiştirme çalışma-
larıyla da bir hadiste yer aldığı üzere yeşile 
verilen önem vurgulanmıştır: “Kıyametin ko-
pacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz.” 
Böylece yeşilin yüzlerce tonuyla ağaçlar dik-
ilmiş, mevsimi geldiğinde bu ağaçlar çiçek açıp, 
türlü renklere bürünmüşlerdir. Çiçekler yerini 
meyvelere bıraktığında ise hem bu meyvelerle 
mideler bayram etmiş, hem de satışlar nedeniyle 
insanlar para kazanabilmişlerdir. Ayrıca da sıcak 
ve kurak yaz günlerinde insanlara bir sığınak 
olmuş, gölgesinde birçok insanın güzel hayaller 
içinde kaybolmalarını sağlamış, onları huzurlu 
kılmıştır.
Hayvancılık çalışmaları yapılmaya başladığında 
ise meyve sebzelerde olduğu gibi doğal ürün-

ler üretilmeye başlanmıştır. Hayvanlar kaliteli 
ürünlerle beslenmiş ve onlar da kaliteli ürün-
lerle bizim soframızı donatmıştır. Yapılan bu 
çalışmalar ve devamındaki makineli ziraatın 
gerçekleştirilmesi tüm insanlara örnek ve yol 
gösterici olmuştur. Hem çiftçiler hem tüketicil-
er için doğal yaşam kaynağı olan bu alanda de-
vamında endüstriyel tesisler kurulmuştur.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’da bir çift-
lik kurma arzusunda, bozkır ortasına kurulmuş 
yeni Başkent Ankara’nın halkı için bir doğa gü-
zelliği ve sosyal yaşam alanı yaratma isteği de 
çok önemlidir. O her zaman olduğu gibi halkını 
düşünmüş, onların refah ve huzuru için elinden 
geleni yaparak, onlarının gülümsemelerinin hep 
kendi yüzüne yansıdığına inanmıştır.
Çiftliğin en önemli özelliği insanlara inancı, 
umudu anlatmasıdır nitekim. Düşünün kurak bir 
yer, çöl gibi ya da bataklık her yer. Bakıyorsunuz 
içiniz kararıyor, umutsuzluk kaplıyor ruhunuzu. 
Gözleriniz huzuru simgeleyen yeşili arıyor bir 
bahar sabahında. Sonra zaman geçiyor. Bakıyor-
sunuz bir şeyler yapılıyor buraya, ağaçlar dik-
iliyor, meyveler yetişiyor, hayvanların sevecen 
sevinç çığlıkları gülümsetiyor sizi. Daha çok 
zaman geçiyor, yemyeşil oluyor her yer. Yeşi-
lin yüzlerce tonu huzurunuza huzur katıyor, 
sofranıza mis gibi kokan domates, salatalıklar, 
rengârenk meyveler eşlik ediyor. Bol oksijenli 
havayı içinize çektiğinizde yaşama sevinciniz 
katlanıyor, her şey güzel gözüküyor size ve siz 
âşık oluyorsunuz doğaya. Doğa sizi sahipleni-

yor, sizin için uğraşıyor, vazgeçmiyor. Sizin 
için solmuyor çiçekler, meyveler en güzel olup 
sofranıza gelmek için bir yarış içine giriyor. Ba-
zen rüzgâr esiyor, sizin için direniyor tüm sebze 
meyveler, ziyan olmamak için yere düşmemeye 
çalışıyorlar. Ağaçların gölgeleri yağmurda ya da 
aşırı sıcakta sığınak oluyor size. Kısa bir şeker-
leme yapmanıza imkân tanıyor bir ikindi vakti. 
Yorgunken ya da daralmışken, bıkmışken hayat-
tan bir ağaç gölgesinde silkinip kendinize geli-
yorsunuz, çünkü anlatıyor ağaç size sevmeyi, 
yeniden başlayabilmeyi, mücadeleyi… 
Burası tüm kuraklığa tüm sorunlara rağmen 
yeniden hayat buluyor mücadeleci ellerle ve 
bize büyük bir insanlık dersi veriyor, yaşamayı 
öğretiyor adeta. 
Türkiye’nin En Büyük Hayvanat 
Bahçesi
29 Ekim 1940’ta hizmete açılmış Hayvanat 
Bahçesi, Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçe-
si olma özelliğine sahiptir ve otuz iki hektarlık 
bir alanı kapsar. Ayrıca başkente yakışan bir 
biçimde düzenlenen Atatürk Orman Çiftliği’ne 
bakıldığında hayvanlar için daha uygun bir alan 
bulunamayacağı da görülecektir.
Hayvanat Bahçesi’nin önüne gelip, karşısın-
da durduğunuzda her şeyin çocuklaştığını, 
masumlaştığını görürsünüz. Rengârenk ba-
lon satanlar ve bu balonlarla oynayan minik 
kalpleri görürsünüz, hatta o kadar miniklerdir 
ki korkarsınız balonla birlikte uçuverecekler 
diye. Oyuncakçılar da hemen ilgi odağımız 

oluverir, o kadar güzeldir ki bu oyuncaklar, is-
terseniz beş yaşında olun isterseniz elli beş, bir 
bakmışsınız alıvermişsiniz siz de, oynamaya 
başlamışsınızdır, içinizdeki çocuk ele geçiriv-
ermiştir sizi ansızın. Ama aldırmazsınız, hem 
çocuk olmakta ne var ki, gönlünüzce eğlen-
ebilir, içten gülebilirsiniz. Kapıdan girerken 
vazgeçemeyeceğiniz bir şey daha görürsünüz; 
meşhur Ankara simidi, karnınız zil çalmaya 
başladığında fark etmeden yiyiverirsiniz bir An-
kara simidini ve düşünürsünüz, hiç bu kadar tatlı 
gelmemiştir bir simit size.
Sonunda içeri adım atarsınız, eğer sağdan 
başladıysanız gezmeye ilk olarak timsahın evi 
karşılar sizi. Timsahın büyüklüğü biraz ürkütür 
ama kendine de hayran bırakır ayrıca, kendine 
ait evinde mutlu mutlu yaşamaktadır. Timsahın 
evini geçtiğimizde karşımıza akvaryum çıkar. 
Akvaryumda yolculuk muhteşemdir, rengârenk 
balıkların ortasında yüzüyor gibi hissederiz bir 
yandan onlara yakın, ama bir o kadar da uzak, 
yine de eğlenceli. Su kaplumbağaları yavaş 
yavaş süzülür suyun içinde. Adını tek tek bil-
mediğimiz eşsiz güzellikteki balıklar sanki bizi 
takip etmekte. Çıkışta ise büyük bir köpekbalığı 
maketi uğurlar bizi, sanki tekrar gelmemizi ister 
gibidir bakışları. 
Biraz ilerleyince kafeste birbirlerini izleyen 
hayvanları görürüz. Çakallar, sanki akıllarından 
bir şeyler geçiriyormuş gibi bakarlar yanların-
dan geçip giderken. Maymunlar ise kendilerine 
verilen muzları en hızlı şekilde soyup yiye-
bilme telaşındalar. Kartallar sanki bize büyük 
insan olma mesajı verir gibi hep yüksekteler. 
Bizi büyüleyen bir deve ve daha sonra ise deve 
kuşlarını görürüz, sanki mutludurlar onları 
görmeye gelenler olduğu için. İleride ayılar var, 
biraz büyükler, çekiniriz ama gözlerine bak-
tığımızda anlıyorlardır sanki bizi, sevinmiştir 
sanki korkmayıp yanına yaklaştığımız için. 
Daha sonra atlar karşılar bizi, hatta isteyenler bu 
atlara binebilir, onlarla vakit geçirebilirler bile. 
Zebralar pijamalarıyla her an uykuya hazır gibi. 
Ormanın kralı aslan şöyle bir süzer sizi. Ama en 
çok su aygırı ve filin ihtişamıyla büyülenir sanki 
insan, çok büyüklerdir çünkü şaşırtır bizi. Hepsi 
bize geldiğimiz için minnettardır, öyle anlarız 
gözlerinden gördüğümüz kadarıyla ve bir daha 
yeniden gelmek üzere anlaşarak ayrılırız bu gü-
zel hayvanların yanından.

GEZİ YAZISI: Zehra Zeray

“KÖYLÜ, MILLETIN 
EFENDISIDIR ” 
Mustafa Kemal Atatürk, “Köylü milletin 
efendisidir” sözüyle çiftçinin önemini vur-
gulamıştır. Bu yüzden de çiftçiye destek 
olmak, verimli bir üretim gerçekleştirmek 
ve makineli ziraatı yaymak için bir çiftlik 
kurmaya karar verir. Bu çiftlik Başkent An-
kara’nın batısında kurulan Atatürk Orman 
Çiftliği’dir ve Türk tarımına öncülük etme-
siyle ünlüdür.

Türk tarımına öncülük eden yeşil vadi
Atatürk Orman Çiftliği

1937’de Atatürk tarafından hazineye bağlanan çiftlik, günümüzde 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlıdır. 1992 yılında ise 
birinci derecede tarihi ve sosyal sit alanı olarak tescil edilmiştir. 
Çiftlik, Ankara’nın en büyük yeşil alanı olma özelliğine sahip-
tir. Bu çiftlik arazisi içinde ülkenin en büyük hayvanat bahçesi, 
Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin bir benzeri, tarihi Karadeniz 
ve Marmara Havuzu ile Devlet Mezarlığı gibi birçok ziyaret alanı 
yer almaktadır. 


