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►GÜMÜŞHANE’NİN mevcut po-
tansiyel durumu ve Gümüşhane Üni-
versitesi hakkındaki düşüncelerini
Gifhaber’e açıklayan, Gümüşhane Va-
lisi Yusuf Mayda, “2008 yılında kuru-
lan Gümüşhane Üniversitesi hızla
büyüyor. Gelecek ancak, eğitimli, tek-
nolojiyi bilen, bilgiyi doğru ve hızlı şe-
kilde kullanabilen gençlerle inşa
edilebilir” dedi.

Korkulu rüya 
saç dökülmesi!
►HERKESİN korkulu rüyası

haline gelen saç dökülmelerinin

en önemli nedenleri, mevsim

değişikliği, ilaç kullanımı ve B12

eksikliği. Gümüşhane Devlet

Hastanesi Doktoru Ceylan, saç

dökülmesini önleme noktasında

çevresel etkenlere dikkat edil-

mesi gerektiğini söyledi
►SAYFA 8’DE

►KÖY havası almak isteyenler,

geçmişten günümüze tarihini

merak edenler ve doğada keşif

yapmak isteyenler için Gümüş-

hane’nin Süleymaniye Mahal-

lesi reddedilemez bir fırsat.

Bugünkü yerleşimin 5 kilometre

güneybatısında ve “Kentsel ve

Doğal Sit Alanı” olan Eski Gü-

müşhane ya da Süleymaniye

Mahallesi’ni meraklıları için Gif-

haber yazdı. ►SAYFA 12’DE

►GÜMÜŞHANE Aydın Doğan

Spor Tesisleri’nde düzenlenen

il içi kulüpler arası halkoyunları

yarışmasında ödüller sahiple-

rini buldu. Gümüşhane Üniver-

sitesi Halkoyunları ekibi

büyükler otantik dalında birin-

ciliği elde etti.
►►SAYFA 3’TE

GÜMÜŞHANE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İhsan Günaydın, üniversitenin öğretim üyeleri,
öğretim elemanları ve idari personel ile üç ayrı
yemek programında buluştu. Akademik ve idari
personele yönelik olarak düzenlenen yemek
programı, yeni hizmete giren Gümüşhane Üni-
versitesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Rektör Günaydın’ın organize ettiği yemek prog-
ramının ilki öğretim üyelerine, ikincisi öğretim
elemanlarına ve üçüncüsü idari personele yöne-
lik olarak verildi. Sosyal faaliyetlerin, akademis-
yenlerin ruhsal ve fiziksel durumlarını daha
olumlu etkilediğini, moral ve motivasyonlarını
artırdığını söyleyen Günaydın, “Dolayısıyla genç
ve dinamik bir kadroya sahip olan üniversite-
mizde düzenlediğimiz bu organizasyonlarla bir-
likte verimlilik seviyemizi en üst düzeye
çıkaracağız” dedi. Rektör Günaydın’ın teker te-
ker tüm masaları dolaşarak memnuniyetlerini
sorduğu yemek programından sonra üniversite-
nin akademik ve idari personeli Rektör Günay-
dın’a organizasyondan dolayı teşekkür etti.
Akademik ve idari personele Rektör Günay-
dın tarafından, “Gümüşhane Üniversitesi
Tanıtım Katalogu” ve “Gümüşhane İli Tu-
rizm Potansiyeli” kitabının içerisinde bu-
lunduğu çanta hediye edildi.

REKTÖR GÜNAYDIN BASINLA 
KAHVALTIDA BULUŞTU
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İhsan Günaydın, Gümüşha-
ne'de görev yapan yerel ve ulusal basın
temsilcileri ile Gümüşhane Üniversitesi
Sosyal Tesisleri’nde tertip edilen sabah kahval-

tısında bir araya geldi. Kahvaltıda
Gümüşhane Üniversitesi Rektör

Yardımcısı Prof. Dr. Hay-
dar Akyazı, İletişim
Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Celalettin
Vatandaş, Dekan
Yardımcısı M. Sa-

lih Güran ile İle-
tişim Fakültesi
öğretim ele-
manları da ha-

zır bulundu.
Göreve başladıkları

günden itibaren temel

ilkelerinin şeffaflık olduğunu söyleyen Rektör
Günaydın, “İsteyen her basın mensubumuz üni-
versitemizle ilgili talep ettiği her bilgiye rahat-
lıkla ulaşabilir. Üniversitemizle ilgili çeşitli
platformlarda görüş belirten basın mensubu ar-
kadaşlarımızın mutlaka üniversitemizi ziyaret et-
melerini istiyoruz. Çünkü yeni kurulmuş bir
üniversite olarak yaklaşık üç yılda hem akade-
mik, hem de yapılaşma bakımından geldiğimiz
nokta azımsanamayacak bir düzeydir” dedi.
Kahvaltıdan sonra basın mensuplarının sorula-
rını yanıtlayan Rektör Günaydın tarafından, ba-
sın mensuplarına, “Gümüşhane Üniversitesi
Tanıtım Katalogu” ve “Gümüşhane İli Turizm
Potansiyeli” kitabı hediye edildi.

GÜMÜŞHANE Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İhsan Gü-
naydın, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Haydar Akyazı ve
İletişim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Celalettin Vatandaş birinci
yaşını kutlayan Gümüşhane
Üniversitesi İletişim Fakültesi
Uygulama Gazetesi Gifhaber’i
ilk yıldönümünde yalnız bı-
rakmadı. 

Günaydın, Sosyal faaliyetlerin, akademisyenlerin ruhsal ve
fiziksel durumlarını daha olumlu etkilediğini, moral ve moti-
vasyonlarını artırdığını söyledi

Gümüşhane Valisi Yusuf Mayda, üniversitenin şehre olan katkısına değindi: ‘Atık Kâğıtların Ekonomiye Kazandırılması Projesi’ ile

Gümüşhane Üniversitesi 
halkoyunlarında iddialı! 

OCAK-ŞUBAT-MART 2012

GÜMÜŞHANE ilinin
‘Karadeniz Demiryolu
Projesi’ kapsamında
olup olmayacağı
özellikle Gümüşha-
nelilerin son bir yıldır
merak ettiği bir soru
oldu. Demiryolu ula-
şımının önemine de-
ğinen Sanayi ve
Ticaret Odası Genel
Sekreteri Lütfi Kılıç,
ildeki maden rezerv-
lerinin yüksek mik-
tarda sanayi böl-
gelerine taşınması
gerekiyor. Karayolu
taşımacılığının pahalı
olması, maliyetini ar-
tırıyor. Bu nedenle
demiryolu projesi
ciddi anlamda bir ra-
hatlık ve ucuzluk ge-
tirecektir"  dedi. 

Dinler mozaiği
Süleymaniye!
Dinler mozaiği
Süleymaniye!

►►SAYFA 10’DA

►►SAYFA 6’DA

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi

Gümüşhane, işsizlik ve 
istihdamda 3. sırada!

Gümüşhane Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi kuruldu

►►SAYFA 5’TE

►►SAYFA 4’TE

Atık kâğıtları yok olmuyor
►GÜMÜŞHANE Üniversi-
tesi tarafından ‘Atık Kâğıtların
Ekonomiye Kazandırılması
Projesi’ başlatıldı. ‘Kâğıt çöp
değildir’ sloganı ile yola çıkılan
projeyle, gerek öğrenciler ge-
rekse üniversite personelinde
çevre bilincinin uyandırılarak
atık kâğıtların ekonomiye ka-
zandırılması hedefleniyor.

►►SAYFA 2’DE

Haber: Ercan Karabuga-
Alican Seviyurt-Deniz Arı

REKTÖR GÜNAYDIN’DAN 
MORAL YEMEĞİ

Demiryolu hayali 
gerçek mi oluyor?



“Gümüş Kampüs” adını taşıyan
ve adresi www.gumuskampus.com
olan siteye sadece Gümüşhane Üni-
versitesi öğrencileri üye olabiliyor.
Umut Şengül: “Tamamen bitmesi 2
haftamı aldı. Arkadaşlarımdan çok
fazla destek gördüm. Daha önce de
birçok site yaptım ancak bu benim
için çok daha değerli. Siteye üye ol-
mak oldukça basit ve çok az zamanı-
nızı almaktadır. Tüm arkadaşlarımı
üye olmaya davet ediyorum” dedi. 

GÜMÜŞ KAMPÜS 
ÇOK ÖZELLİKLİ
Öğrencilerin arasındaki iletişim

kopukluğunu minimum seviyeye in-
dirmek ve iletişimi hızlandırmak
amacıyla böyle bir girişimde bulun-
duğu kaydeden Şengül, “Sosyal mec-
rada Gümüşhane Üniversitesi
öğrencilerinin daha kaliteli vakit ge-

çirmesi, bilgilenmesi ve aynı za-
manda eğlenmesi gerektiğini düşün-
düm. Bu, uzun zamandır
düşündüğüm bir projeydi, kaynak ve
sponsor bulamadığımdan dolayı sü-
rekli erteledim. Birçok büyük üniver-
sitenin bu tarz sosyal ağları
bulunmakta, öğrenciler tarafından bü-
yük rağbet görmekte ve yaptığım
araştırmalar sonucunda diğer üniver-
sitelerin sosyal ağlarında vakit geçi-
ren öğrenciler bu tarz üniversite

ağlarını yararlı ve eğlenceli görmekte,
hatta kendi aralarında etkinlikler dü-
zenleyip siteyi sokaklara taşımakta.
Bunlar Gümüş Kampüs'ü oluşturmam
da ilham oldu” dedi. 

Sitenin, Gümüşhane Üniversitesi
ve Gümüşhane'de yapılan organizas-
yonların tüm öğrencilere hızlı bir şe-
kilde duyurulmasını hedeflediğini
kaydeden Şengül, “Gümüş Kampüs,
öğrencilerin birbirleriyle tanışmasını
sağlıyor. Burada oluşturulan uygula-
malar ile kullanıcılar birbirleriyle an-
lık olarak sohbet edebilir, görüntülü
konuşabilir, bilardodan batağa kadar
yüzlerce oyunu karşılıklı oynayabilir.
Gümüş Kampüs üyeleri kendi blogla-
rını yazıp tüm öğrencilere sergileye-
bilir ve video, müzik, fotoğraf
paylaşabilir. Aynı zaman da öğrenci-
lerin yeni haberleşme kaynağı olma
özelliği taşımaktadır. Bunlar özellik-
lerin yalnızca bir kısmını oluşturuyor”
şeklinde konuştu. 

İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından
çıkartılan Gifhaber’in kutlama toplan-
tısına Gümüşhane Üniversitesi Rek-

törü ve Gifhaber Gazetesi İmtiyaz Sahibi
Prof. Dr. İhsan Günaydın, Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr Haydar Akyazı, İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Va-
tandaş, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Salih Güran, Koza Altın İşlet-
meleri A.Ş. Mastra Altın Madeni İşlet-
mesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Nuri
Doğru, İletişim Fakültesi öğretim ele-
manları ve Gifhaber gazetesinde görev
alan öğrenciler katıldı. 

“GİFHABER 
ÜNİVERSİTENİN SESİ!”
Kutlamada konuşma yapan Rektör

Prof. Dr. İhsan Günaydın, “Gifhaber ga-
zetemizin birinci yılını kutluyorum ve
hayırlı olsun diyorum. İletişim Fakülte-
si'nde uygulama çok önemli ve arkadaş-
larımızda bunu heyecanla
sahipleniyorlar. Biz de yeni bir üniversi-
teyiz, biz de yeni gelişiyoruz. Gifhaber
umarım sadece İletişim Fakültesi'nin de-
ğil üniversitemizin de sesi olur. Gazete-

mizin hem öğrencilerimizin uygulama
alanı olması anlamında hem de bizim se-
simizin duyurulması anlamında faydalı
olacağını düşünüyorum. Bundan sonra
da daha çok imkânı biz sizlere sağlamak
istiyoruz. Size basın ilkelerine, hayatın
gizliliğine ve şahsi haklara saygılı nice
yayın yılları diliyorum. Emeği geçen tüm
arkadaşları kutlarım ve başarılar dilerim”
dedi. 

KUTLAMA EĞLENCELİ GEÇTİ
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Celalettin Vatandaş ise, “Böyle bir yöne-
timin parçası olmanın mutluluğunu ve
onurunu yaşıyorum. Bunun yanı sıra
böylesine girişken, çaba sarf eden ekibin
de parçası olmanın mutluluğunu yaşıyo-
rum. Ben burada olduğum süre içerisinde
öğrenci arkadaşlarımızdan hocalarımıza
kadar tüm ekibin, Gifhaber’de isteyerek,
gönülden, büyük bir fedakârlıkla çalış-
tıklarını görüyorum. Bu bir resmi prose-
dür ya da kuralların getirdiği bir çaba
değil, gönülden gelen bir çaba. Gifhaber'i
önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek
devam ettireceğiz. Ama bu hep birlikte
ortak bir çaba, çalışma ve Sayın Rektö-

rümüz başta olmak üzere onların destek-
leriyle olacak” şeklinde konuştu. Can Pa-
zarlama ve Milano Pastanesi’nin
sponsorluğunda Gümüşhane Üniversitesi
Sosyal Tesis Kafeteryası’nda gerçekle-
şen kutlamada, kutlama pastası kesimi-
nin ardından Gifhaber ekibi müzik
eşliğinde eğlendi. Öğrencilerin halay
çektikleri ve horon teptikleri kutlama ol-
dukça coşkulu geçti. 

C M Y K

GİFHABER 
YAŞINDA!

7 bin 400 metrekare alana sahip
olan, proje tutarı yaklaşık 6 mil-
yon TL olan Sosyal Tesis Kom-
pleksi inşaatı bir yıllık süre içinde
tamamlanarak bir çok alanda hiz-
met vermeye başladı. Öğrenci ve
personelin sosyal ihtiyaçlarını bü-
yük ölçüde karşılayacak olan
kompleks her yönüyle modern bir
yapıya sahip.  Sosyal tesis hak-
kında bilgi veren İşletme Müdürü
Barış Pir, “Sosyal tesisimizde top-
lamda 22 oda olup 66 yatak kap-
asitelidir. Odalarda mini bar, saç
kurutma makinesi, telefon, uydu
TV yayını, internet yayını bulun-
maktadır. Ayrıca aynı anda 500
öğrenciye yemek verecek iki tane
öğrenci yemekhanesi, 180 kişi
kapasiteli personel yemekhanesi

vardır. 55 koltuk kapasiteli cep si-
nema salonu, market, ayakkabı ta-
mircisi, kuaför, kuru temizleme,
terzi, 150 kişilik alakart restau-
rant, personel ve öğrencilerin fast-
food, kahvaltı, sıcak ve soğuk
içeceklerde hizmet alacakları 100
kişilik kafeteryamızda mevcuttur.
Öğrenciler için içinde PS3, bi-
lardo, masa tenisi, havalı hokey
olduğu 80 kişilik oyun salonu,
tam teşekküllü 50 kişilik seminer
salonu, tam teşekküllü 300 kişilik
toplantı salonumuzda ihtiyaçları
karşılamaya yönelik olarak hazır-
lanmıştır”  dedi. Pir, “Yapılan tüm
bu çalışmalar öğrencilerin, akade-
mik ve idari personelin hizmetine
sunulmuş olup öğrenci ve perso-
nel belirli bir ücret karşılığında bu
hizmetlerden istedikleri gibi fay-
dalanabilirler” şeklinde konuştu.  

Gümüşhane Üniversitesi Merkez yerleşkesinde inşaatı tamamlanan
Sosyal Tesis Kompleksi hizmete girdi. Ocak ayı içinde konaklama bi-
rimi hizmete giren sosyal tesis ikinci yarıyılın başında diğer alanlarda
da hizmet vermeye başladı.

GÜNCEL OCAK-ŞUBAT-MART 2012

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gaze-
tesi Gifhaber birinci yaşını kutladı. Rektör Prof. Dr. İhsan
Günaydın’ın da katıldığı kutlamada, yaş pastasının kesil-
mesinin ardından öğrenciler kendi aralarında eğlendi. 

Gümüşhane Üniversitesi, Sos-
yal Tesislerin açılmasıyla bir-
likte öğrencilerine hem öğlen

hem de akşam yemek hizmeti ver-
meye başladı. Yemeklerin kalitesi ka-
dar fiyatı da öğrencileri memnun
ediyor.Sosyal Tesis yemekhanesinde
öğlen saat 11.30-13.30 ve akşam
16.00-18.00 saatleri arasında günde
iki kez verilen yemek hizmetinden
faydalanan üniversite öğrencileri,
“Öğlen ve akşam yemeğinin veril-
mesi bizi çok sevindirdi. Fiyatlarının

da uygun olması bizleri daha da
mutlu etti. Gümüşhane’de bir lo-
kantada yemek yesek en az 10 TL
ödüyoruz. Üniversitenin sağladığı
yemek imkânıyla öğlen ve akşam
yemeklerini 1 lira 75 kuruş TL gibi bir
miktarla karnımızı çok rahat doyura-
biliyoruz” diyerek memnuniyetlerini
dile getirdi. Yemeklerin lezzetli olma-
larına da değinen öğrenciler, “Ye-
mekhanenin yemekleri oldukça
lezzetli. Yemekhanenin temiz ve hij-
yenik olması, hizmetinde iyi olması
yemekhanenin öğrenci için kaçınıl-
maz bir yer olmasını sağlıyor” dedi. 

Haber: Esra Can

Haber: Esra Can

Haber: Ercan Karabuga

Haber: Gözdenur Gürsoy

Gümüşhane Üniversitesi'ne ``Gümüş Kampüs``

1
Tesis Kafeter-
yası’nda gerçek-
leşen kutlamada,
kutlama pastası
kesiminin ardın-
dan Gifhaber
ekibi müzik eşli-
ğinde eğlendi.

Sosyal Tesis Kompleksi hizmette

Yemeklerin kalitesi öğrencileri memnun ediyor

Gümüşhane Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ikinci sınıf öğ-
rencilerinden Umut Şengül, Gümüşhane Üniversitesi öğrenci-
leri için bir sosyal ağ sitesi açtı. Sosyal ağın birçok özelliği var.



GÜMÜŞHANE Üniversitesi Sü-
rekli Eğitim ve Uygulama Mer-
kezi ve Gümüşhane Ticaret ve

Sanayi Odası’nca organize edilen ‘İş
Ahlakı ve Etik’ konferans düzenlendi.
Konferansa Atatürk Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr.
Hacı Ömer Özden ve Doç. Dr. Osman
Elmalı konuşmacı olarak katıldı.

Konferansa Gümüşhane Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gü-
müşhane Üniversitesi Sağlık, Spor ve
Kültür Daire Başkanı Zeki Kaya,  Gü-
müşhane Üniversitesi öğretim üyeleri ve
çok sayıda öğrenci katıldı. Gümüşhane
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fer-
hat Özbek dünya genelindeki yolsuzluk
verileri hakkında bilgi verdi. 180 ülke
arasında yolsuzluğun en fazla olduğu ül-
kelerin başında Somali, Kuzey Kore, Af-
ganistan yer alırken en az olduğu
ülkelerin ise Yeni Zelanda, Danimarka,
İsveç’in olduğunu dile getiren Özbek
Türkiye’nin ise yolsuzluk sıralamasında
61’inci sırada yer aldığını söyledi.

“İŞ AHLAKINDA 
GENÇLER ÖNEMLİ!” 
Konferansa konuşmacı olarak katılan

Prof. Dr. Hacı Osman Özden ise konuş-
masına iş ahlakı denince ahlakın neden
gerekli olduğu sorusu akla geliyor ifade-
siyle başladı ve sorusunu şu şekilde ya-
nıtladı: “Topluluğu toplum, toplumu da
millet yapan bazı değerler vardır. Bun-
lardan bazısı maddi bazısı manevi nite-
liklidir. Maddi kurumların manevi
kurumlarla desteklenmesi gerekir Türk

milleti bu özelliği kurduğu her devletin
temelinde kullanmıştır. Osmanlı Devle-
ti’nde uygulanan Ahilik teşkilatı bu du-
ruma gösterilebilecek en iyi örnektir.”
Toplumun huzurunu sağlayan insanüstü
ahlaki kurallar olduğunu dile getiren Öz-
den, bu kuralların dayanışma, çalışma,
kanaatkar olma, çevreye ve insana karşı
saygılı ve dürüst davranmaktan geçtiği-
nin altını çizdi. Son olarak öğrencilere
seslenen Özden, “toplum da iş ahlakının
oluşmasında siz gençlere önemli görev-
ler düşmektedir. Sizin de bu görevi layı-
kıyla yerine getireceğinizden şüphem
yoktur” diye konuştu.  Doç. Dr. Osman
Elmalı ise, “Eğer bir ülkede eğitimli eği-
timsiz herkes oturduğu yerden siyasetten
söz ediyorsa siyasette problem var de-
mektir, bizde burada ahlakla ilgili ko-
nuşmaya başlamışsak ahlakla ilgili de
sorun var demektir” dedi. Ahlakı iyinin-
kötünün, kötülüğün- erdemin, güzelin-
çirkinin tartışıldığı ortamlar şeklinde ta-
nımlayan Elmalı, “Türkiye’de son yıl-
larda iş ahlakındaki etik dışı davranışları
kontrol etmek için her kurum kendi içe-
risinde etik komisyonları oluşturmuş ve
oluşturmaya devam edecektir” şeklinde
ifade etti. .

‘Çöp saati’ uygulamasıyla ilgili olarak bilgi
veren Gümüşhane Belediye Başkan Yardım-
cısı Mahmut Bilal Özdener, “Temizlik ilk ola-
rak ailede başlar ve sonra okulla devem eder.
Bu şekilde temizlik bilinci bizde oluşur. Te-
mizlik sadece evde ya da okulda uygulanması
gereken bir şey değildir. Aynı zamanda çev-
reyle de alakalıdır. Temizlik bilinci oluşan bir
insanın çevresini de temiz tutacağını düşünü-
yorum” dedi. Bu uygulamanın amacının, çev-
reyi daha yaşanılır ve temiz hale getirmek
olduğunu belirten Özdener, “Çöp konteynır-
ları, kötü koku yayıyor. Kedi köpek gibi hay-
vanların çöpleri dağıtarak sokağı kirletmesi
noktasında halktan aldığımız duyumlar netice-
sinde bu uygulamayı başlattık” ifadelerini kul-
landı. Bu uygulamayla birlikte halktan olumlu
tepkiler aldıklarını kaydeden Özdener, “Her ne
kadar bu uygulamada başarılı olmaya çalışsak
da tam anlamıyla başarılı olduğumuz söylene-
mez. Fakat yüzde 90 oranında bir başarı sağla-
dık. Öncelikle bu uygulamadan tam anlamıyla
başarı sağlayabilmek için halkın da çevre bi-
lincinin oluşturulması ve bu noktada duyarlı
olması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşın
istediği saatte çöpü atması yerine bizim istedi-
ğimiz saatte çöpü atmasını sağlayarak daha

sağlıklı bir çevrenin oluşmasını sağlamış ola-
cağız” şeklinde konuştu. 

“GÜZEL BİR ÇEVRE 
İÇİN ELELE”
Çevre kirliliğinin fiziksel kirlilik kadar

önemli olduğunu söyleyen Özdener, “Dünya-
nın su kaynaklarından yüzde 3’ü içilebilir kay-
naklıdır. Dolayısıyla tatlı sularımızı da kirleterek
kullanılamaz hale getiriyoruz. Bu nedenle katı
atıkların arıtılması daha zordur. Bu çalışama

kapsamında halkı bilgilendirmek için resmi ola-
rak belediye sitesinden verme, camilerde fetva
verilmesi ve apartmanların kapılarına ilan ya-
zarak halkı bu uygulamadan haberdar ettik.
Tabi ki bunu kısa zamanda halkın uygulaması
zor olacaktır. İlk olarak çöp konteynırlarını mer-
kezdeki ana hatlardan ve sitelerden kaldırmaya
başladık. Hepsini birden kaldırmama sebebi-
miz ise halka yavaş yavaş aşılamaya çalışmak.
Çünkü şehrin tamamını kontrol altına almamız
zor” dedi. Çevre temizliği konusunda vatanda-
şın daha duyarlı olmasını vurgulayan Özdener,
şunları söyledi: “Çöp saatinin akşam 8:30 ve
9:00 olmasının sebebi ise çöplerin bu saatlerde
toplanmasıdır. Böylece çöpler bu saatlerde alı-
narak çevrede temiz bir görüntü oluşacak. Bunu
yaparken vatandaşlarında birbirlerini uyarması
gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde şehrin
belli yerlerinde geri dönüşüm kutuları var. Eko-
nomiye katkı sağlamak ve halkta bir bilinç oluş-
turmak için böyle bir çalışmamız var. Fakat
halkta bir bilinç oluşmadığı sürece bu çalışma-
larda istediğimiz başarıyı sağlayamayacağımızı
düşünüyorum.” Çöp konteynırlarını tamamen
kaldırmayı düşündüklerini ve çöp saatleri dı-
şında çöpünü atan vatandaşlara yasal işlem uy-
guladıklarını belirten Özdener, “Buna uymayan
birkaç vatandaşa yasal işlem uyguladık. Tabi
vatandaşın bunu benimsemesi uzun bir zaman
alacaktır” şeklinde konuşmasını sonlandırdı.  
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“Nice yaşlara GİFHABER!”

Arş. Gör. 
Fatma Nisan
ftmnsn@gmail.com
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Gümüşhane’de son aylarda başlayan çöp saati uygulamasıyla ilgili
Gifhaber’e bilgi veren Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı
Mahmut Bilal Özdener, “Çöp saati uygulamasıyla birlikte çevreyi ve
şehir merkezini temiz bir görüntüye kavuşturacağız” dedi. 

Haber: Alican Seviyurt

Haber: Sevda Yenici

Bir oluşumun her aşamasını görmek, doğum hi-
kâyesini bilmek ve o hikâyede yer alan biri ol-

mak hem çok güzel bir duygu hem de çok değerli ve
özel. Tam bir sene olmuş hayata başlayalı. Oysa daha
dün gibiydi; önce doğum sancıları çekilmişti, sonra
emekleme dönemine geçiş ve bugün ilk adım. Daha dün
gibiydi, kurucu ekiple birlikte ‘Acaba başarabilecek mi-
yiz? Acaba seneye bir yaşını kutlayabilecek miyiz?” diye
kaygılandığımız ve bu soruları birbirimize sorduğumuz
zamanlar. Daha dün gibiydi bu kaygının ardındaki
umudu içimizde büyüttüğümüz o günler. 

Kaygılıydık! Çünkü içinde saf ve temiz bir niyeti ba-
rındıran zorlu bir işe girişmiştik… İlk adımı, başarabilme
ihtimalini ve umudunu içimizde taşıyarak atmıştık. İşi-
miz zordu; çünkü aslında yaptığımız bir yerde, abartılı
bir tabir de olsa, ‘Don Kişotluk’tu!’ Bu zorlu süreçte çoğu
zaman yer değirmenlerine karşı savaşır halde bulduk
kendimizi. Ama yılmadık, umutluyduk, istekliydik ve yap-
tığımız Don Kişotluk da olsa başarmak için azmedecek-
tik, emek verecektik ve bir gün başarabilmenin ihtimali,
bize güç verecekti. İşte bu ihtimalle ben, kimi zaman
ekipteki öğrencilerimi cesaretlendirdim kimi zamansa
onlar bana enerjileriyle, umut dolu bakan gözleriyle ve
samimiyetleriyle güç verdi.  Bu süreçte, ‘başarının’ ola-
mama ihtimali olsa da, ‘keşkeler’ de olamayacaktı haya-
tımızda.

Şu anda, kurucu ekipteki öğrenci arkadaşlarımla be-
raber, o günlerde hayal ettiğimiz bugünleri görmüş ol-
manın, başarabilmiş olmanın tarif edilemez gururunu
ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tıpkı ‘Selvi Boylum Al Yaz-
malım’ filmindeki sevgiyi, tarif eder gibiydi niyetimiz:
“Sevgi neydi? Sevgi emekti!” Sevgi üzerine kurulu olan
bir emeğin ortaya çıkış hikâyesiydi Gifhaber. Sanırım
bundan dolayıdır onu bu kadar çok sahiplenmemiz, bu
kadar çok sevmemiz ve onunla aramızda duygusal bağ
kurmamız. 

Gifhaber’in birinci yaşında ilk olarak, katkılarından do-
layı Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Gü-
naydın’a, başta Dekanımız Prof. Dr. Celalettin Vatandaş
olmak üzere fakülte yönetimine ve oluşumun ilk aşa-
masından itibaren aynı mücadelenin içinde benimle yan
yana yürüyen sevgili arkadaşım Arş. Gör. Emine Şahin’e
buradan teşekkür etmek istiyorum. Gifhaber’in bir ya-
şına girmiş olmasının sevincini yaşadığımız şu durumda,
oluşum hikâyesinde bulunmuş olan oyunculara gayret-
lerinden ve emeklerinden dolayı şahsım nezdinde te-
şekkür etmek, âdetin ötesinde samimi bir haykırış olsa
gerek. Şu anda da gazete ekibinde olan ve gazetenin
önemli bir yükünü yüklenmiş olan, her koşulda güvendi-
ğim, sevgili öğrenci arkadaşlarım, kurucu ekibim, Sıdıka,
Halit, Ercan, Deniz(Arı), Sevda, Aysun, Alican ve şu an
aramızda olmayıp ancak gazetemizin bu aşamaya gel-
mesinde önemli roller üstlenmiş olan sevgili Deniz(Altaş),
ve Demime sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. İna-
nıyorum ki, o ilk heyecan tınısını içinizde hep duyacaksı-
nız. Bir oyunun başrol kahramanları olmak zordur ve bu
süreçte siz bunu başardınız. Bunu görebilmek bana gu-
rur veriyor. 

Kurucu ekip dışında daha sonraki aşamalarda ga-
zete ekibine girip, gazeteye önemli katkıları olmuş olan
arkadaşlara da gayretlerinden dolayı teşekkür etmek is-
tiyorum. Kuruluş aşamasında bulunmasanız da, Gifha-
ber’in büyüyüp gelişme hikâyesinde yer alıyor ve yer
alacak olmanız benim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Ben
inanıyorum ki, Gifhaber’i tıpkı kurucu ekip gibi sahiple-
necek ve karşınıza çıkabilecek tüm zorluklarla sevgiyle
baş edeceksiniz. Bu yüzden, Gifhaber’i yaşatacak ve de-
vam ettirecek olan ekibin geniş bir parçası olarak sizler
de iyi ki aramızdasınız. 

Gifhaber’in ilk yıl dönümünün ilk yazısını yazıyor ol-
mam dolayısıyla son olarak, ben gazetenin sorumlu yazı
işleri müdürü olarak tüm ekibin duygularına tercüman
olmak istiyorum: “Gifhaber’in oluşum, gelişim ve yükse-
liş hikâyesinde yer almak hepimiz için bir vefa borcuydu.
Yürekten inandık, yürekten emek verdik ve yürekten ba-
şardık. Bu yüzden, İYİ Kİ DOĞDUN, İYİ Kİ VARSIN
GİFHABER!”

Gümüşhane Üniversitesi 
halkoyunlarında iddialı 

“Temiz çevre insanla başlar”

GÜMÜŞHANE Aydın Doğan Spor Tesisleri’nde dü-
zenlenen il içi kulüpler arası halkoyunları yarışma-
sında ödüller sahiplerini buldu. Gümüşhane
Üniversitesi Halkoyunları ekibi büyükler otantik da-
lında birinciliği elde etti.Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürü İsrafil Aslan öncülüğünde Aydın Doğan
Spor Tesisi’nde düzenlenen yarışmayla halkoyunla-
rımıza verdiğimiz önem bir kez daha gözler önüne
serildi. Yarışmaya Türk Halkoyunları Federasyonu
Gümüşhane Temsilcisi Öğretim Elemanı Necati Yıl-
maz, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü İsrafil Aslan
ile Gümüşhane ve çevre illerden gelen hakemler ve
çok sayıda izleyici katıldı. Kültürümüzün özümsen-
mesi, yaşatılması ve gelecek nesillere iyi bir şekilde
aktarılması konusunda kulüplerin üstlenmiş olduğu
misyonun çok önemli olduğun söyleyen Gençlik
Hizmetleri ve Spor Kulübü İl Müdürü İsrafil Aslan,
"Burada dereceye girecek grupların yarışmalarında
ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine gönülden
inanıyorum ve bu gençlerimizin yetişmesinde emeği
geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Stilize
ve otantik dallarında düzenlenen yarışmada, Gü-
müşhane Üniversitesi büyükler otantik dalında 89
puanla birinci oldu. Yarışmada dereceye giren ku-
lüpler Türkiye Halkoyunları Federasyonu’nun ileri
bir tarihte belirleyeceği grup merkezlerinde Gü-
müşhane'yi temsilen yarışacaklar. Yarışma sonunda
kupalarını alan takımlar ve yarışmayı izlemeye ge-
len seyirciler toplu halde davul zurna eşliğinde ha-
lay ve horanla eğlendi.

Haber: Tuncay Tosun- Hasan Ali Demir

‘Çöp saati’ uygulamasıyla ilgili
olarak bilgi veren Gümüşhane
Belediye Başkan Yardımcısı
Mahmut Bilal Özdener, Bu uy-
gulamanın amacının, çevreyi
daha yaşanılır ve temiz hale
getirmek olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hacı
Osman Özden 

Doç Dr. Osman
Elmalı

Yolsuzlukta 61’inci sıradayız 
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2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi’nde beşinci fakülte Edebiyat Fakültesi
oldu. Bünyesinde Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim ve İlahiyat Fakülteleri
bulunan Gümüşhane Üniversitesi yeni kurulan Edebiyat Fakültesi ile birlikte fiziki ya-
pılanma, öğretim üyesi ve öğrenci yapısıyla birlikte “Gelişen ve Geliştiren Üniversite”

sloganının örneklerini her geçen gün vermeye devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklama ya-
pan Gümüşhane Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr.

İhsan Günaydın, “Bakanlar Ku-
rulumuzun almış olduğu kararın
3 Ocak 2012 tarihinde Resmi
Gazete’de yayınlanması ile

birlikte Üniversitemiz beşinci
fakültesi olan Edebiyat Fa-
kültesi’ne kavuştu” dedi.
Edebiyat Fakültesi’nin
ülkemizin ihtiyaç duy-
duğu alanlarda öğrenci
yetiştirmesinin yanında

üniversite bünyesinde bulunan diğer fakültelere
de temel teşkil etmesi açısından büyük önem
taşıdığını dile getiren Rektör Günaydın: “Ön-
celikli olarak Edebiyat Fakültesi’nin Mühen-
dislik ve Sosyal Bilimler alanındaki diğer
fakültelerimiz arasındaki entegrasyonu sağla-
yacağına inanıyorum. Gümüşhane ve çevresi
gerek tarihi ve kültürel mirası bakımından ge-
rekse yetiştirdiği edebiyatçı, tarihçi, araştırmacı
ve yazar bakımından zengin bir geçmişe sahip-
tir. Bu nedenle Edebiyat Fakültemiz bölgemizin
kültür, edebiyat ve tarih mirasının korunması
ve geliştirilmesinde hayati önem taşıyacaktır.
Edebiyat Fakültemiz bölgedeki sosyolog, ta-

rihçi ve edebiyatçı ihtiyacının karşılanmasında
önemli bir fonksiyona sahip olacağı gibi ülke-
mizin söz konusu alanlardaki ihtiyacını da kar-
şılayacaktır. Ayrıca belirtmek isterim ki: yeni
kurulan Edebiyat Fakültemizin yapılandırılma-
sında ve geliştirilmesinde üniversitemizin ge-
rekli alt yapısı bulunmaktadır. Çünkü Rektörlük
örgütümüz bünyesinde çeşitli fakülte ve yük-
sekokullarımızda Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi, Sosyoloji, Psikoloji ve İngilizce
gibi alanlarda dersler veren öğretim üyesi kad-
romuz bulunmaktadır. Dolayısıyla Edebiyat Fa-
kültemiz çok kısa zamanda yapılanmasını ve
gelişimini tamamlayacaktır” şeklinde konuştu.

Edebiyat Fakültesi’nin dekanı atandı
Gümüşhane Üniversitesi’nin yeni kurulan Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr Muhammet Muhsin Kalkışım atandı.

Yüksek Öğreti Kurumu(YÖK)
Genel Kurulu tarafından 73
fakülteye yaptığı dekan ata-

malarının detayları belli oldu.
YÖK’ten yapılan a  çıklamada Gü-

müşhane Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr
Muhammet Muhsin Kalkı-
şım’ın dekan olarak atandığı
ifade edildi.  Karadeniz Teknik
Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eği-
tim Fakültesi Türkçe Eğitimi

Bölüm Başkanı olan Kalkışım önü-
müzdeki günlerde görevine başla-
ması bekleniyor. Prof. Dr Muhammet
Muhsin Kalkışım, 1963 yılında Trab-
zon’un Akçaabat ilçesinde  doğdu.
İlk ve orta öğretimini Akçaabat’ta
yaptı. 1984’te KTÜ Fatih Eğitim Fa-
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölü-
münden mezun oldu. 1985-1993
yılları  arasında aynı bölümde araş-
tırma görevlisi olarak çalıştı. Yüksek
Lisansı 1988’de Atatürk Üniversite-

si’nde  “Nabi’nin Tuhfetü’l-Hara-
meny’i” isimli çalışmasıyla tamam-
ladı. 1992’de İstanbul Üni-
versitesi’nde    “Şeyh Galib Divanı”
isimli doktora tezini hazırladı. 1993-
1995 yılları        arasında Kahraman-
Maraş Sütçü   İmam Üniversitesi’nde
yardımcı doçent olarak görev yaptı.
Kalkışım Harran Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede-
biyat  Bölümü’nde  öğretim üyesi
olarak görev yaptı.

Toplantıya Gümüşhane Valisi
Yusuf Mayda, Belediye Baş-
kan Yardımcısı Bilal Özdener,

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İhsan Günaydın, İl
Özel İdaresi Genel Sekre-
teri İsmail Yalçın, Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık İl
Müdürü Hasan Irkın, ilçe
tarım müdürleri, akademis-
yenler ve sivil toplum ör-
gütü temsilcileri katıldı.
Proje koordinatörü Gümüş-
hane Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Vecihi Ak-
sakal’ın açılış konuşmasıyla
başlayan toplantıda, üniver-
site öncülüğünde yürütülen
proje ile Doğu Karadeniz
Bölgesi’nde organik tarım
geliştirilerek bölge ekonomisine
önemli katkıların sağlanacağı vurgu-
landı. 

“BÖLGE ORGANİK 
TARIM İÇİN İDEAL”
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İhsan Günaydın, burada yap-

tığı konuşmada, dünyada ve Türki-
ye’de giderek daha fazla önem veri-
len organik tarımın her geçen gün
daha geniş pazarlara ulaştığını söy-

ledi. Organik tarımın
özellikle son dönem-
lerde önem kazanma-
sına rağmen çok eski
bir uygulama olduğunu
belirten Günaydın,
“Son yarım yüzyılda
bitkisel ve hayvansal
üretimde yoğun üretim
tekniklerinin kullanımı
tarımda önemli verim
artışları sağlamıştır.
Ancak, verimi artırmak
amacıyla kullanılan
kimyasal girdiler, top-
rağı, suyu ve havayı

kirletmekte ve sürdürülemeyen bir ge-
lişmenin eşiğine gelinmektedir.
Çünkü bu süreç ekosistemin, çevre ve
insan sağlığının hızlı bir şekilde bo-
zulmasına neden olmaktadır” dedi.
Rektör Günaydın, Doğu Karadeniz
Bölgesi’nin Türkiye’de endüstriyel
kirlenmenin en az olduğu, gübre ve

ilaç gibi kimyasalların çok fazla kul-
lanılmadığı bir bölge olduğunu vur-
gulayarak şunları kaydetti: “Bölgemiz
organik tarımın gelişmesi için ideal bir
ortama sahiptir. Üniversite olarak,
Doğu Karadeniz Bölgesi için organik
tarım açısından ortaya konulan bütün
bu potansiyellerin farkındayız. Bu
çerçevede, ilgili alanda çalışan akade-
mik personelimiz ile sahip olunan bu
değerleri korumanın ve ilerletmenin
çabası içindeyiz. Bu yüzden organik
tarım temel eğitim ve araştırma faali-
yetlerimiz arasında yer almaktadır.

Meslek yüksekokullarımız bünye-
sinde organik tarım programlarına
ayrı bir önem vermekteyiz.”

“SAĞLIKTA BÖLGEYE 
KATKI SAĞLADIK”
Üniversitelerin kamu yararı oluş-

turma fonksiyonu kapsamında ilin,
bölgenin ve ülkenin ihtiyaçları doğ-
rultusunda bir yapılanmayı esas al-
dıklarını ifade eden Günaydın,
“ilimiz ve bölgemiz potansiyelini
göze alarak organik tarım ve turizm
yapılanmasına gittik. Gıda ve maden-
cilik alanlarında da önemli faaliyetle-

rimiz oldu. Daha çok yeni bir üniver-
site olmamıza ve tıp fakültemiz ol-
mamasına rağmen sağlık alanında da
ilimiz ve bölgemize önemli katkılar
sağlamaktayız. Üniversite olarak ili-
miz, bölgemiz ve ülkemiz adına her
türlü hizmet ve işbirliğine açığız.
Kamu-üniversite-özel sektör işbirli-
ğinin yenilikler açısından çok önemli
olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.
Gümüşhane Valisi Yusuf Mayda ise,
üniversitelerin bulundukları illere
sosyal ve ekonomik başta olmak
üzere birçok önemli katkılarının ol-
duğunu söyledi. Gümüşhane’nin or-
ganik tarım ve hayvancılık alanlarında
çalışmaya müsait bir il olduğunu anlatan
Mayda, “Bölgenin organik tarımda gıda
vadisi ilan edilmesi yönünde çalışmala-
rımız var. Doğu Karadeniz'de organik
tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi
amacıyla DOKA tarafından proje ha-
zırlanıyor. Türkiye'ye örnek olacak ve
bölgemize çok önemli katkılar sağlaya-
cak bu projenin hayata geçirilmesiyle
Doğu Karadeniz Bölgesi organik tarım
ve hayvancılık merkezi olacaktır" dedi.
Toplantı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yıldı-
rım’ın “Doğu Karadeniz Bölgesi Mev-
cut Tarımsal Durumu” ve Doç. Dr.
Bayram’ın “Doğu Karadeniz Bölgesi
Organik Tarım Vizyon ve Stratejileri”
konulu sunumlarıyla sona erdi.

Gümüşhane Üniversitesi'nin Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı(DOKA) 2011 yılı “Doğrudan
Mali Destek Programı” kapsamında yürüttüğü “Vizyon 2023; Doğu Karadeniz Bölgesi Orga-
nik Tarım Master Planı” projesi kapanış toplantısı Gümüşhane Üniversitesi’nde yapıldı.

Gümüşhane Üniversitesi’ne
5. fakülte: Edebiyat Fakültesi

“Doğu Karadeniz Bölgesi Organik Tarım Master
Planı” Projesi kapanış toplantısı yapıldı

Prof. Dr. İhsan
Günaydın

Vali Yusuf Mayda
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Haber: Halit Taşcan – Bedrettin Yavuz

Haber: Özlem Kaya

Yerel ve merkezi yönetimler olarak Gü-
müşhane halkına, öğrencilere daha hoş-
görülü davranmaları gerektiğini sürekli

söylediklerini belirten Gümüşhane Esnaf ve Sa-
natkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali İsmail Dal-
daban, öğrencilerin burada misafir olduklarını
ve gelecekte Gümüşhane’nin en iyi savunucu-
ları olacaklarını vurguladı. Öğrencilerin Gü-
müşhane yerel halkına nazaran alışveriş ve
hizmette çeşitli ayrıcalıklarının olması gerekti-
ğini söyleyen Daldaban, öğrencilerden de Gü-
müşhane gelenek ve göreneklerine saygı
göstermelerini beklediklerini dile getirdi. Karşı-
lıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün Gümüşhane
Üniversitesi ve Gümüşhane esnafının kalkın-
masında çok büyük bir rol oynayacağının altını
çizen Ali İsmail Daldaban, Gümüşhane halkının
da sağduyulu olması gerektiğini belirtti. Üni-
versitenin her yıl büyüdüğünü ve öğrenci kap-
asitesini arttırdığını söyleyen Daldaban,

sözlerine şöyle devam etti; “Üniversiteler kurul-
dukları illerde eğitim vermenin yanında o ilin
ekonomisine de çok büyük katkı sağlamaktadır.
Eğitimin yanında böyle işlevleri de var. Biz es-
naflar olarak Gümüşhane Üniversitesi’nden çok
şey bekliyoruz. Tabi ki bizde sürekli gelişen üni-
versitemizin taleplerine karşılık verebilmek için
çalışıyoruz. Öğrencilerin ders saatleri dışında
eğlenebilecekleri, hafta sonları zaman geçirebi-
lecekleri mekânlar oluşturmaya çabalıyoruz. Bu
konuda merkezi idarenin, çeşitli kurum ve ku-
ruluşlarının kendilerine vazife atfetmeleri gere-
kiyor, duyarlı olmaları gerekiyor.”

“ÜNİVERSİTENİN ESNAFA 
KATKISI VAR!”
Gümüşhane’nin bir eğitim şehri olduğunu

vurgulayan Daldaban; “Gümüşhane bir sanayi,
ticaret, sınır ticareti kenti değil. Gümüşhane en
başta bir eğitim kenti. Zaten başka alternatifi de
yok. Bir tek alternatifi var; oda eğitim. Gümüş-
hane de ya eğitim göreceksin ya da yatağı sır-
tına vurup Gümüşhane’yi terk edeceksin. Ben
inanıyorum ki Gümüşhane göç vermez bundan
sonra. Nitekim üniversitemiz kurulduğundan
beri tersine göç de başladı. Belediye şu anda ko-

nut sıkıntısını çözüme kavuşturmak için Kent-
sel Dönüşüm Projesi üstünde çalışıyor. Bu proje
gerçekleştirilebilirse bu sıkıntı bir nebze gideri-
lebilir” dedi. Öncelikle öğrencinin okuduğu
şehri ve üniversiteyi sevmesi gerektiğini dile ge-
tiren Daldaban konuşmasına şöyle devam etti;
“Talebe okuduğu şehri ve üniversiteyi sevme-
dikten sonra ne yaparsan yap burada tutamaz-
sın. En başta Gümüşhane’yi sevmek gerek.
Burada başarılı olacağına yeni şeyler yapacağına
inanması gerek. Ben inanıyorum ki buraya gelen
öğrenci kararlı ve başarıda inatçı olursa on-on
beş yıl içerisinde Gümüşhane Üniversitesi Tür-
kiye’nin ilk yetmiş üniversitesi arasına girer. Gü-
müşhane Üniversitesi’nin esnafa müthiş bir

katkısı var. Öğrencinin ekonomik getirisi çok
fazla. Bizim esnafımızın da gelen öğrencileri hi-
tap edebilmesi için kendilerini yenilemeleri ge-
rekiyor, yeniliyorlar da. Daha önceleri
Gümüşhane böyle değildi. Sizler şanslısınız, siz-
den sonra gelenler daha şanslı olacaklar.” Erzin-
can-Gümüşhane-Giresun (Tirebolu)-Trabzon
Demiryolu Hattı’nın Gümüşhane’nin yüz yıllık
hayali olduğunu vurgulayan Daldaban; “ Üreti-
len cevherin en ucuz maliyetle taşınması, ulaşı-
mın kolaylaşması için demir yolu şart. Bu
konuda gerekli merciler çalışıyor ve bizde des-
tek veriyoruz.  Demir yolu projesi ile maliyet
azalacak ve pahalılık seviyesi düşecektir” şek-
linde sözlerini sonlandırdı. 

Son yıllarda başta Avrupa
ülkeleri olmak üzere birçok
ülkenin işsizlikle boğuştuğu
bir dönemde, Gümüşhane
Türkiye genelindeki iller

arasında işsizlik ve istihdam
da üçüncü sırada yer alıyor. 

Gümüşhane Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali İsmail Daldaban;  

GÜMÜŞHANE’DE 2008 yılından sonra
internet kafe sayısında müthiş bir artış
gerçekleşti. İşletmeciler bu durumu Gü-

müşhane Üniversitesi’nin kurulmasına ve çok
sayıda öğrenci gelmesine bağlıyor. Gümüşha-
ne’de 11 yıldır internet kafe işleten Mustafa Kı-
lıç, bu işe üç internet kafe olarak başladıklarını
şimdi ise çok sayıda internet kafe olduğunu
söyledi. Genellikle on beş yaş ve üstü kullanı-
cıların internet cafeye geldiklerini söyleyen Kı-
lıç, üniversiteli öğrencilerin gece saatlerinde
internet kafeleri tercih ettiğini dile getirdi. Ev-
lerinde internet olanların yine de internet kafe
ortamından kopamadığını vurgulayan Kılıç söz-
lerine şöyle devam etti; “İnternet kafelere ge-
len gençler genellikle oyun amaçlı gruplar
halinde geliyorlar. Evlerinde internet olanlar ise
aile baskısından dolayı internet kafeleri tercih
etmekteler.” Teknoloji’nin hızla geliştiğini, ken-
dilerinin de bu hıza ayak uydurmakta gecik-
mediklerini söyleyen Kılıç, bir ve iki yıl arayla
bilgisayarları yenilediklerini belirtti. Denetimle-
rin genellikle ayda bir yapıldığını söyleyen Mus-
tafa Kılıç sözlerine şunları ekledi; “tüm internet
kafelerde başbakanlık onaylı Telekomünikas-
yon İletişim Başkanlığı’nın yayınladığı bir filtre
uygulaması mevcuttur.” Kılıç ayrıca, okulların
tatil olduğu dönemlerde işlerinde gözle görü-
lür bir düşüşün olduğunu da vurguladı. 

Bedrettin Yavuz - Halit Taşcan

Gümüşhane Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali İsmail Daldaban,  Gümüşhane
Üniversitesi ve Gümüşhane esnafı hakkında ki görüşlerini Gifhaber’e değerlendirdi. Üniversi-
te’nin Gümüşhane’ye müthiş katkılarının olduğunu söyleyen Daldaban, “Türkiye’nin her tara-

fından gelen öğrenciler Gümüşhanelilerin vizyonunda büyük değişiklikler yaratıyor” dedi.  

“Üniversite Gümüşhane’yi kalkındırıyor!”

Gümüşhane, işsizlik ve istihdamda
Türkiye genelinde 3. SIRADA!

2011 yılı verilerinin henüz TÜİK(Türkiye
İstatistik Kurumu)  tarafından yayınlan-
madığını belirten Çalışma ve İş Kurumu

Gümüşhane İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı,
“2010 sonu TÜİK verilerine göre Gümüşhane
de işsizlik oranı yüzde 5,8 ile Türkiye’deki iş-
sizlik oranı en düşük 3’üncü il oldu. İşgücüne
katılma oranı yüzde 58,8 ile Türkiye’deki en
yüksek 4’üncü il,  istihdam
oranı yüzde 55,4 ile Türki-
ye’deki en yüksek 3’üncü ildir”
dedi. Dilek Şehnaz  Aşıcı, ma-
den işletmelerinin faaliyete gir-
mesi,  çimento fabrikası ve
çağrı merkezi gibi   iş alanları-
nın yüksek oranda istihdam
sağlaması Gümüşhane de iş-
sizlik oranını düşürdüğünü
belirterek, önümüzdeki yıl-
larda özel sektörde özellikle
maden, yöresel gıda ve tatlı
su balıkçılığı gibi alanların
ön olana çıkarak ulaştırma,
depolama ve perakende ticaretinin önem ka-
zanacağını vurguladı. 2011 yılı aralık ayı sonu
itibariyle Çalışma ve İş Kurumu Gümüşhane

İl Müdürlüğü kayıtlarına göre 1420 kadın,
1970 erkek,  toplamda 3390 kişinin işsiz kişi
sayısı olarak belirlendiğini ifade eden Aşıcı,
Çalışma ve İş Kurumu Gümüşhane İl Müdür-
lüğü’nün tanınırlığının artması, mesleki eği-
timler ve “Toplum Yararına Çalışma
Programı” denilen geçici istihdamlara bağlı
olarak 2011 yılında,  2010 yılına göre işsiz ka-

yıtlı sayımında yüzde 72,26
artış olduğunu vurguladı.   

İLDEKİ İŞSİZLİK 
SORUNU 
ÇÖZÜLÜYOR!
Aşıcı, Gümüşhane de işsizlik
sorununa çözüm bulmak için
Çalışma ve İş Kurumu Gü-
müşhane İl Müdürlüğü olarak
farklı projeler yürüttüklerini
belirtti. Şehnaz, her yıl Gü-
müşhane de ‘İş Gücü Piya-
sası’ analiz çalışmasına
yönelik bir proje yürüttüklerini
belirterek bunun için ilin ihti-

yacı olan mesleklerin belirlenip, kuruma ka-
yıtlı işsiz kişi sayısıyla karşılaştırmalar

yapılarak ilgili mesleki eğitimin verildiğini
söyledi.  Kişilerin kendi işlerini kurabilmeleri
amacıyla Çalışma ve İş Kurumu Gümüşhane
İl Müdürlüğü, KOSGEB(Küçük ve Orta Öl-
çekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı) ile birlikte “Uygulamalı Girişim-
cilik Eğitimi” verilerek, bu eğitim sonucunda
belge alan kişilere KOSGEB denetiminde
hibe ve krediler sağlandığını, böylece kişile-
rin kendi işlerini kurmalarına yardımcı olduk-
larını ifade eden Aşıcı,  bunların dışında;
toplum yararına ve kamu yararına çalışma
projelerinin uygulandığını ve böylece işsizliğe
yönelik 1 ay ile 8 ay arasında geçici istihdam
sağlandığını belirtti. Aşıcı, yürüttükleri proje-
ler ve uyguladıkları çalışmalarda özellikle Gü-
müşhane Valiliği, Milli  Eğitim Müdürlüğü,
Ticaret ve Sanayi Odası ile siyasetçilerden
destek aldıklarının da altını çizdi.  Aşıcı son
olarak Gümüşhane halkına; “Eğitim tek ba-
şına yeterli değildir, eğitimin yanında mutlaka
insanlar kişisel gelişimlerini tamamlamalı. Ar-
tık her işi yaparım mantığı yoktur, insanlar ye-
teneklerine uygun bir alanda kendilerini
geliştirmeli. İş kimsenin ayağına gitmez, kişi
işin ayağına gitmelidir” dedi. 

Gümüşhane’deki işsizlikoranını değerlendirenÇalışma ve İş KurumuGümüşhane İl MüdürüDilek Şehnaz Aşıcı, busonucun oluşmasındamaden işletmeleri,çimento fabrikası veçağrı merkezinin etkiliolduğunu söyledi. 

Gümüşhane’de 
kafe sayısı arttı

Gümüşhane Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği Başkanı Ali İsmail Daldaban
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Rektör Prof. Dr. İhsan Günaydın’dan 
üniversite personeline moral yemeği

Yemek programından kareler

Gümüşhane Üniversitesi akademik ve
idari personeli üç ayrı yemek progra-
mında Gümüşhane Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İhsan Günaydın ile bir araya geldi.
Program sonrasında Rektör Günaydın tarafın-
dan akademik ve idari personele “Gümüşhane
Üniversitesi Tanıtım Katalogu” ve “Gümüşhane
İli Turizm Potansiyeli” kitabının içerisinde bu-
lunduğu çanta hediye edildi. Rektör Günaydın

tarafından organize edilen yemek programının
ilki öğretim üyelerine, ikincisi öğretim eleman-
larına ve üçüncüsü idari personele verildi. 

PERSONEL 3 AYRI YEMEKTE 
BULUŞTU
Öğretim üyelerine yemek program önce-

sinde kısa bir konuşma yapan Rektör Günaydın
bu tür yemekli organizasyonların tekrarlanaca-
ğını belirterek; “her alanda olduğu gibi öğretim
üyeleri için de çeşitli faaliyetlerimiz artarak de-
vam etmektedir. Çünkü sosyal faaliyetler, aka-
demisyenlerin ruhsal ve fiziksel durumlarını
daha olumlu etkilemekte, moral ve motivasyon-
larını artırmaktadır. Dolayısıyla genç ve dinamik
bir kadroya sahip olan üniversitemizde düzen-
lediğimiz bu organizasyonlarla birlikte verimli-
lik seviyemizi en üst düzeye çıkaracağız” dedi.
Yemek organizasyonunun ikincisi üniversitenin

öğretim elemanlarına yönelik olarak düzenlendi.
Üniversitenin Sosyal Tesisleri’nden gerçekleşen
programa Rektör Günaydın’ın yanı sıra Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Haydar Akyazı ve fakülte-
lerin dekan yardımcıları da katıldı. Toplam 180
öğretim üyesinin katılımı ile gerçekleştirilen
programın yemek menüsünde Ezo Gelin Çorba,
Kıymalı Tepsi Böreği, Tas Kebap, Patates Pü-
resi, Organik Yoğurt, Tulumba Tatlısı, sıcak ve
soğuk içecekler vardı. Program sonunda kısa bir
konuşma yapan Rektör Günaydın; “Üniversite
olarak en büyük avantajımız moral ortamının
sağlanmış olmasıdır. Eğer bir kurumda moral or-
tamı sağlanırsa herkesin başarısını olumlu yönde
etkiler. Bizde göreve geldiğimiz günden beri
bunu sağlamaya çalıştık. Bundan sonra da bu
moral ortamını sağlamaya çalışacağız. Bu bizim
gücümüz ve farklılığımız olacaktır. Moral or-
tamı olmayınca hiçbir şey olmuyor. Buna hepi-
miz birlikte katkı vererek sağlamaya
çalışacağız” şeklinde konuştu.

SON YEMEK 
İDARİ PERSONELE
Rektör Günaydın’ın son yemeği idari perso-

nele verildi. Üniversitenin çeşitli birimlerinde
çalışan idari personelin katıldığı yemeğe Rektör
Prof. Dr. İhsan Günaydın’ın yanı sıra Üniversite
Genel Sekreteri Mustafa Baytar ve daire baş-
kanları da katıldı. Rektör Günaydın, idari perso-
nele yönelik olarak yaptığı kısa konuşmasında,
“Kurumumuzda çalışan her eleman bizim için
önemli ve gereklidir. Kurumda çalışan herkes
birbirinin tamamlayıcısıdır. Biz idari personeli-
mizi, akademik personelimizi ve diğer bütün
yardımcı personeli bu kurumun hissedarı gibi
görüyoruz ve önemsiyoruz. Üniversitemiz yeni
kurulan bir üniversite. Aramızdaki arkadaşların
çoğu çalışma hayatına ilk defa burada başlamış-
tır. Buradaki çalışma düzeni, çalışma barışı ve
alacağı bilgiler gelecekteki iş hayatında ona reh-
berlik edecektir” şeklinde konuştu. 

Haber: Ercan Karabuga-
Alican Seviyurt-Deniz Arı

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İhsan Günaydın

Gümüşhane basını ile üniversitede sıcak buluşma Üniversitenin 
tanıtım kataloğu 
beğenildi

Kahvaltıda Gümüşhane Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haydar Ak-
yazı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Celalettin Vatandaş, Dekan Yardımcısı M.
Salih Güran ile İletişim Fakültesi öğretim
elemanları da hazır bulundu. Gazete sa-
hipleri, basın kuruluşlarının çeşitli idari bi-
rimlerinde görev yapan temsilcileri,
muhabirler ve köşe yazarından oluşan bir
basın heyeti ve Gümüşhane Üniversitesi
İletişim Fakültesi öğretim elemanlarının
katılımı ile gerçekleştirilen program Rek-
tör Günaydın’ın konuşması ile başladı.

Üniversitenin kuruluşundan beri
yapılan çalışmalar ve gelinen
nokta hakkında kısa bir bilgi veren
Rektör Günaydın “Göreve başla-
dığımız günden bu yana temel il-
kemiz şeffaflık olmuştur. İsteyen
her basın mensubumuz üniversite-
mizle ilgili talep ettiği her bilgiye rahat-
lıkla ulaşabilir. Üniversitemizle ilgili
çeşitli platformlarda görüş belirten basın
mensubu arkadaşlarımızın mutlaka üni-
versitemizi ziyaret etmelerini istiyoruz.
Yapılan bu çalışmaları görmeden yorum
yapmanın bazı yanlışlıkları da beraberinde
getirebileceğini düşünüyorum. Çünkü
yeni kurulmuş bir üniversite olarak yakla-
şık üç yılda hem akademik, hem de yapı-

laşma bakımından
geldiğimiz nokta
azımsanamayacak
bir düzeydir” dedi.
İletişim Fakültesi
Öğretim Üyeleri İle
basın mensuplarının

tanışma fırsatı bulduğu kahvaltı programı
sonunda Rektör Günaydın basın mensup-
ları tarafından yöneltilen çeşitli soruları
yanıtladı. 

Sohbet havasında geçen programda
basın mensuplarına içerisinde Gümüş-
hane Üniversitesi Tanıtım Katalogu ve
“Gümüşhane İli Turizm Potansiyeli”
isimli kitabın bulunduğu hediye paket-
leri Rektör Günaydın tarafından verildi.

Haber: Ercan Karabuga-
Alican Seviyurt-Deniz Arı

Rektör Günaydın, üni-
versitenin kuruluşun-

dan beri yapılan
çalışmalar ve gelinen
nokta hakkında kısa

bir bilgi verdi.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günay-
dın     Gümüşhane'de görev yapan yerel ve ulusal basın
temsilcileri ile Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Tesis-
leri’nde tertip edilen sabah kahvaltısında bir araya geldi. 

GÜMÜŞHANE Üniversitesi Sağlık Yönetimi Kulübü 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nü unutmadı. Dünya Kadınlar Günü do-
layısıyla düzenlenen şiir dinletisinde kadınlarla ilgili yazılmış
şiirler kulüp üyeleri tarafından seslendirildi. Kulüp üyelerinden
Mehmet Geçkin, Sinan Erdoğan, Yusuf Gedikli, Nurullah En-
terili ve Ercan Korkmaz programda; “Ülkem de Kadın”, “Ka-
dınlar”, “Gönül isterdi ki”, “Bir Kadın Ağlıyor” ve “Kadın” adlı

şiirleri seslendirdi. 8
Mart Dünya Kadınlar
Günü’nün doğuş hi-
kâyesinin de anlatıl-
dığı etkinlikte, kulüp
üyelerinden Ayçin
Karabatak kadınların
maruz kaldığı olum-
suz durumlar üze-
rinde durdu. 

Haber: Esra Can

Haber: Sevda Yenici

8 Mart’a özel şiir dinletisi

GÜMÜŞHANE Üniversitesi’ni anlatan tanıtım kataloğu ya-
yımlandı. İki ay gibi kısa bir sürede hazırlanan ve toplamda
216 sayfa olan tanıtım katalogu, üniversitenin genel tanıtı-
mından fiziki yapılanmaya, öğrenci aktivitelerinden üniversi-
teye yapılan ziyaretlere ve üniversitenin basında nasıl yer
aldığına kadar geniş bir içerikten oluşuyor. İçerik ve tasarımıyla
büyük beğeni toplayan ve üniversitenin akademik personeline
dağıtılan “Gümüşhane Üniversitesi Tanıtım Kataloğu” cum-
hurbaşkanlığına, başbakanlığa, TBMM’ye, bakanlıklara, YÖK
üyelerine, Türkiye genelindeki üniversitelerin rektörlüklerine
de gönderildi. 

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın, öğretim     üyeleri, öğretim
elemanları ve idari personel ile üç ayrı yemek programında buluştu. Gümüşhane Üniver-
sitesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen yemek programından sonra, akademik ve idari

personele Rektör Günaydın tarafından, “Gümüşhane Üniversitesi Tanıtım Katalogu” ve
“Gümüşhane İli Turizm Potansiyeli” kitabının içerisinde bulunduğu çanta hediye edildi. 



GÜMÜŞHANE’YE 2011 Ağustos
ayında vali olarak atanan Yusuf
Mayda, Gümüşhane’nin sosyo-ekono-

mik gelişmişlik sıralamasında 81 il içerisinde
71’inci sırada olduğunu belirtti. İl ekonomisi-
nin yüzde 65’ini hizmet, yüzde 33’ünü tarım ve
hayvancılık, yüzde 1,6’sını ise sanayi sektörün-
den oluştuğunu söyleyen Mayda; “İmalata yö-
nelik faaliyet gösteren işletmelerimizin
çoğunluğunda finansman ihtiyacı gözlenmek-
tedir. İlimiz ekonomik darboğazdan en fazla et-
kilenen iller arasındadır. Üretim için gereken
girdi ve hizmetlerin yeterli düzeyde olmayışı,
finansman eksikliği, pazar sorunu, sanayi taba-
nının zayıf olması, ulaşım dolayısıyla girdi ma-
liyetlerinin yüksek olması gibi sebepler
Gümüşhane’de üretim yapan sanayi işletmele-
rinin karşılaştıkları en önemli sorunlar arasında
yer alır” dedi. 

GÖÇ SORUNU
Gümüşhane’de kaydedilen bazı gelişmelere

rağmen ildeki ekonomik hayatın geleneksel ya-
pısını kıramadıklarını ifade eden Vali Mayda,
Gümüşhane’de en fazla göçün sanayileşmiş il-
lere doğru olduğunu söyledi. İlin kapalı bir
havza karakteri göstermesinin, dinamik bir sa-
nayi ve ticari hayatı engellediğini ifade eden
Mayda şu şekilde konuştu; “Yeni kurulan Gü-
müşhane Üniversitesi’nin geliştirilmesi ile ili-
mizde sosyo-ekonomik açıdan gelişme
sağlanırken bölgeler arası farklılıklar da gide-
rilmiş olacaktır. Binlerce yıllık tarihi ile bir çok
kültürel ve doğal değere sahip olan Gümüşhane;
halkın eğitim düzeyinin yüksekliği, birikimli in-

sanları, genç ve dinamik nüfusu,
büyük kentlerdeki insanlarının
sermaye birikimi, sürdürülebilir
kalkınma ve gelişme potansiyeli,
turizm ve tarım imkanları ve yer
altı zenginlikleri ile geleceğe
umutla yönelmiştir. Amacımız
sahip olduğumuz bu potansiyeli
harekete geçirmek, ilin güzellik-
lerini bütün yurda ve dünyaya ta-
nıtmak ve böylelikle insanımızın
refah seviyesini yükseltmektir.”

SODES PROJELERİ
Kalkınma Bakanlığı tarafından 2008 yılında

Güneydoğu Anadolu bölgesinde uygulanmaya
başlanan Sosyal Destek Programı’nın (SODES)
Gümüşhane’ye 2010-2011 yılında geldiğini be-
lirten Yusuf Mayda; bu program kapsamında

Gümüşhane’de 2010 yılında 34, 2011 yılında
ise 61 projenin uygulanmaya başladığını ifade
etti. Bu projelerin, sosyal, kültür, sanat, spor ve
istihdam başlıkları altında olduğunu vurgulayan
Mayda; “SODES programının en önemli amacı
beşeri sermayeyi güçlendirmek ve sosyal bü-
tünleşme sürecine destek olmaktır. Valiliğimiz
koordinasyonunda yerel düzeyde hazırlanan ve
uygulanan SODES projeleri ile istihdam edile-
bilirliği artırmayı, toplumun dezavantajlı ke-
simlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha
fazla katılmalarını sağlamayı ve kültürel, sanat-
sal ve sportif faaliyetler yoluyla ilimizdeki ço-
cuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi
ifade etmelerine katkı sağlamayı hedeflemekte-
dir” dedi.

DEMİRYOLU PROJESİ
Erzincan-Gümüşhane-Tirebolu-Trabzon de-

miryolunun Gümüşhane ekonomisine sağlaya-
cağı katkının önemine değinen Mayda, bu
projenin üç il, 25 ilçe ve 1 milyon 349 bin 45
kişiye hitap edeceğini belirtti. Yapılacak tren

bağlantısı ile büyük avantajlar
elde edeceklerini vurgulayan Yu-
suf Mayda, eğitim ve ekonomik
alanlarda yapılan yatırımların
başlıca sorunun ulaşım olduğunu
söyledi. Öğrencilerin bu bölgeyi
tercih etmelerinde ulaşımın da
önemli bir faktör olduğunu söy-
leyen Mayda sözlerine şöyle de-
vam etti; “Gümüşhane küçükbaş
ve büyükbaş hayvan varlığı ba-
kımından oldukça zengindir.
Yer altı ve yer üstü su kaynak-
ları potansiyelinin yüksek ol-
masının yanında, su
kaynaklarının debisi ve sıcak-
lığı su ürünleri üretimini cazip
kılmakta, çayır ve meralarının
bakir oluşu ise arıcılığın doğal
koşullarda yapılmasını sağla-

maktadır. Sahip olunan bu ekonomik değerle-
rin diğer işletme merkezlerine ulaştırılması ve
girdilerin Gümüşhane’ye getirilmesinde taşı-
macılık maliyetinin düşük olduğu bir demir yo-
lunun kullanılması zorunludur. Bundan dolayı
Erzincan-Gümüşhane-Trabzon Demiryo-

lu’nun, etkileyeceği nüfus, sağlayacağı ekono-
mik ve sosyal faydalar dolayısıyla en kısa za-
manda hizmete sokulmasının gerektiği sonucu
ortaya çıkmaktadır.”

“ÜNİVERSİTE’YE DESTEK ŞART”
Türkiye’nin her ilinde üniversiteler açılma-

sıyla birlikte, yüksek öğrenimde okuma imka-
nın ülkenin her kesimine sunulduğunu ifade
eden Mayda, bu bağlamda 2008 yılında kuru-
lan Gümüşhane Üniversitesi’nin hızla büyüdü-
ğünü ve onun bünyesinde çok sayıda fakülte ve
meslek yüksekokulunun açıldığını sözlerine
ekledi. Üniversitemizde 7 bin 600 öğrencinin
öğretim gördüğünü söyleyen Mayda; “Bilginin
sürekli ve baş döndürücü bir hızla değiştiği, ge-
liştiği bir sistem içerisinde yaşamaktayız.
Böyle bir dünyada değişime uyum sağlamak
her şeyin önüne geçmekte ve adeta var oluş so-
runu haline gelmektedir. Bu yüzden öğrenme
yeteneğimizi ve öğrendiklerimizi değişime
uyum sağlayacak şekilde sürekli olarak gözden
geçirmek zorundayız. Bu anlayışla genç ku-
şakları 21. yüzyılın nitelikli bireyleri olarak ye-
tiştirme çabası içinde olmalıyız. Bu durumun
önemini bilen bütün Gümüşhaneliler üniversi-
temize destek olmaktadır. Bu doğrultuda eği-
time katkıda bulunmak isteyen hayırsever
hemşerilerimizin gücü oranında üniversiteye
destek olmalarını bekliyorum” dedi. Üniversi-
telerin, kuruldukları illerde bireysel ve sosyal
gelişimin yanında, bulundukları yörenin eko-
nomik kalkınmasında da önemli rol oynadığını
vurgulayan Mayda, diğer getirilerin yanında
ekonomik etki potansiyellerinin de göz ardı
edilmeyecek derecede olduğunu ifade etti.
Hızla büyüyen Gümüşhane Üniversitesi’ni,
Gümüşhane’nin sosyo-ekonomik kalkınma-
sında lokomotif olarak gördüklerini belirten
Mayda son olarak şunları belirtti; “Günümüzde
kalkınmışlığın göstergesi; sadece kişi başına
gelirle değil, strateji geliştirme, organizasyon
kurabilme, bu organizasyonları değişen şartlara
adapte edebilme, sürekli öğrenebilme ve takım
halinde çalışarak sonuç alabilme gibi özellik-
lerle belirlenmektedir. Üniversitemiz bu hedef-
lere ulaşmada gençlerimize destek olacağına
inanıyor başarılar diliyorum” diyerek sözlerine
son verdi.
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RÖPORTAJ

Röportaj: Halit Taşcan

Gümüşhane Valisi Yusuf Mayda: 

GÜMÜŞHANE VALİSİ YUSUF MAYDA 2008
yılında kurulan Gümüşhane Üniversi-
tesi’nin hızla büyüdüğünü belirterek, ge-
leceğin ancak, eğitimli, teknolojiyi bilen
gençlerle inşa edilebileceğini söyledi.

“Üniversite Gümüşhane’nin lokomotifi”

“Sanata ilk adım!”
GÜMÜŞHANE İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’nün SODES kapsamında ha-
zırladığı “Sanata İlk Adım” projesi
uygulanmaya başlandı.Proje kapsa-
mında, Gümüşhane’de 2010 yılında
faaliyete başlayan ve ‘Üstün veya Özel
Yetenekli’ öğrencilere yönelik eğitim
programları uygulayan Bilim ve Sanat
Merkezi binasında bir resim atölyesi,
bir de müzik atölyesi oluşturulması
için tadilat çalışmalarına başlandı.
Oluşturulacak atölyeler resim ve mü-
zik dersleri için gerekli alet ve malze-
melerle donatıldıktan sonra
öğrencilerine yönelik ebru ve keman
kursları açılacak. İl Milli Eğitim Mü-
dürü Galip Gülmez, “Projenin en
önemli amacı bölgenin beşeri serma-
yesini güçlendirmek ve toplumsal bü-
tünleşmeye destek olmaktır. Toplumun
dezavantajlı kesimlerinin sosyal hayata
daha fazla katılmalarını sağlamayı kül-
türel, sanatsal,  sportif faaliyetler yo-
luyla bölgedeki çocuk, genç ve

kadınların kendilerini daha iyi ifade et-
meyi hedeflemektedir” dedi. SODES
kapsamında oluşturulan ‘her ev bir
okul her veli bir öğretmen projesi' yü-
rütüldüğünü belirten Gülmez, “Proje
kapsamında hedef kitle olarak belirle-
nen öğrencilerin seviye belirleme sı-
nıflarına hazırlanırken ihtiyaç duyduğu
kaynakların karşılanması oldukça
önemlidir.  ‘Haydi, kızlar liseye’ pro-
jesi ile kız çocuklarının okullaşma
oranlarının arttırılması, okul terk oran-
larının azaltılması, iş gücünün mesleki
beceri ve yetkinliklerinin arttırılması
ailelerin kız çocuklarının eğitiminin
önemi konusunda bilinçlendirilmesi bu
proje kapsamında yer almaktadır” şek-
linde konuştu.

GÜMÜŞHANE Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çok
Amaçlı Salonu’nda gerçekleşen konferansa Gümüşhane
Garnizon Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Sağlık Yük-
sekokulu Müdürü Turgut Şahinöz, Sağlık Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı Taşkın Kılıç, Sağlık, Spor ve Kültür
Daire Başkanı Zeki Kaya, Doğan Çağrı Merkezi İnsan
Kaynakları Müdürü Fatih Kiremitçi, Koza Altın İşletme-
leri A.Ş. Mastra Altın Madeni İşletmesi Halkla İlişkiler
Sorumlusu Nuri Doğru, öğretim üyeleri, öğrenciler ve Gü-
müşhane halkı katıldı.

“Süpermen Türk Olsaydı Pelerinini Annesi Bağ-
lardı” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Top-
lumsal Gelişimci Ahmet Şerif İzgören girişimcilik, hoş
görü, dürüstlük, yurt sevgisi ve iş kalitesi gibi konular
üzerinde durdu.

Kalkınma Bakan-
lığı tarafından 2008
yılında Güneydoğu
Anadolu bölgesinde
uygulanmaya başla-
nan Sosyal Destek
Programı’nın (SO-

DES) Gümüşhane’ye
2010-2011 yılında

geldiğini belirten Yu-
suf Mayda; bu prog-

ram kapsamında
Gümüşhane’de 2010
yılında 34, 2011 yı-
lında ise 61 projenin
uygulanmaya başla-

dığını ifade etti.

Haber: Dila İpekçi- Huriye Yıldız

Haber: Sevda Yenici

Ahmet Şerif İzgören Gümüşhane Üniversitesi’ndeydi
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Toplumsal Gelişimci Ahmet Şerif İzgören Gümüşhane Üniversitesi’ndeydi



fasulye

Araştırmanın Türk toplumunun beslenme
alışkanlıklarını öğrenmek amacıyla ya-
pıldığını kaydeden Gümüşhane Üni-

versitesi Sağlık Yüksekokulu Müdür
Yardımcısı Öğretim Görevlisi Taşkın Kılıç;
“Hangi yemeği, hangi tatlıyı, hangi içeceği

ne zaman tüketiyoruz? Kültürel alışkanlık-
larımızı, spor yapmayı, kitap okumayı, dı-
şarıda yemek yemeyi hangi sıklıkla
gerçekleştiriyoruz? Amacımız bu sorulara
cevap bulmaktı” dedi. Bu araştırmayı Tür-
kiye’nin yedi bölgesinde yaptıklarını anla-
tan Kılıç, Gümüşhane’de yaşayan birinin
kahvaltısını simitle yaparken, Hatay’daki-
nin çorbayla, başka bölgelerde ise etle, ci-
ğerle yaptığını belirtti. 

EN ÇOK FASÜLYEYİ SEVİYORUZ
Araştırmanın otuz iki ilde 958 kişi üze-

rinde yapıldığını vurgulayan Kılıç konuşma-
sına şöyle devam etti; “Yaptığımız araştır-
maya göre en sevilen yemek yüzde 11,9 ile
fasulye türleri. Bunun ardından yüzde 9,2 ile
köfte türleri geliyor. En sevilen tatlılar ise
yüzde 23,7 ile baklava, yüzde 17,4 ile de
sütlü tatlılar. Çay ise içecek olarak yüzde
26,8 ile en sevilenler arasında. İçecek tü-
ründe ikinci sırayı yüzde 23,7 ile kola alı-
yor.” 

Araştırmada ana ve ara öğünlerde en çok
tüketilen gıdaların da sorgulandığını dile ge-
tiren Kılıç, konuşmasını şöyle noktaladı;
“Sabah kahvaltısında yüzde 69,6 ile peynir
en çok tüketilen gıda olurken, bunu yüzde
42,6 ile zeytin, yüzde 30,1 ile yumurta takip
etmektedir. Öğle yemeğinde ise yüzde 42,9
oranla et yemeği tercih edilirken, bunu
yüzde 27,5 çorba, yüzde 27,3 ise sebze ye-
mekleri izlemekte. Akşam yemeklerinde
yüzde 60,3 ile et yemeği tercih edilirken bu-
nun yanında, yüzde 44,7 sebze yemeği ve
yüzde 43,7 ile pilav takip ediyor. Ara öğün-
lerde ise en çok tüketilen besin maddesi,
yüzde 36,8 ile meyve, yüzde 18,6 ile içecek
ve yüzde 17,4 ile bisküvi ve çikolata gel-
mektedir.”

C M Y K
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Haber: Halit Taşcan- Aysun Akdoğan

OCAK-ŞUBAT-MART 2012SAĞLIK

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim
Görevlisi Taşkın Kılıç ve öğrencileri tarafından yapılan Türkiye Beslenme
Alışkanlıkları Araştırması’ndan ilginç sonuçlar çıktı. Araştırmaya göre en
sevilen yemek; fasulye, en sevilen tatlı; baklava, en sevilen içecek; çay.

Boğaz ağrısını, yutkunurken
acıma, kuru öksürük, tıbbi ola-
rak ise boğazdaki kanlanmanın
artması sonucu boğazın tahrişi
olarak tanımlayan Doktor Raif
Fatih Yavuz, boğaz ağrılarının
kızarıklık ve kaşıntı ile kendini
gösterdiğini belirtti. Boğaz ağ-
rısını anjin, fatanjit, tonsilit, si-
nilüz akıntısı, akciğer
rahatsızlıklarının belirtisi olarak
sıralayan Yavuz, ayrıca kalp ra-
hatsızlıklarıyla da kendini belli
ettiğini ifade etti. Sigara duma-
nının boğaz ağrısının sebebi ol-
duğunu söyleyen Yavuz,
mikropların, viral ve bakteriyel,
çevresel uyaranlar, tozlar, kim-
yasal maddeler, deterjanları bo-
ğaz ağrısının diğer sebepleri
arasında gösterdi. 

DENGELİ BESLENME 
ÖNEMLİ
Dengeli beslenmede temel

amacın, dört grup ürünü tüket-
mek olduğunu vurgulayan Ya-
vuz, dengeli beslenmenin süt
ve süt ürünleri sebze ve meyve

tüketimi, tahıl ürünleri, bakla-
gil ve et tüketimi ile sağlandı-
ğını belirtti. Hasta bireylerden
mümkün olduğunca uzak du-
rulması ve el, yüz, ağız temiz-
liğine dikkat edilmesi
gerektiğinin önemine değinen
Yavuz, “Ev hijyeni uygun an-
tiseptikler ile temizlenmelidir.
Yurt ortamı gibi kalabalık or-
tamlarda odaların havalandırıl-
ması, kalorifer olan yerlerde
havanın kurumasının engellen-
mesi gerekiyor” dedi.  

Solunum yolu hastalıkları-
nın çoğunun evde bitkisel çay-
lar ve bol bol sıvı tüketimi ile
iyileşme sağlayabileceğini
ifade eden Yavuz, bakteri kay-
naklı olanlarda tıbbi müdaha-
lenin gereğini vurguladı.

Böbreğin vücuttaki işlevlerini
anlatan Uz. Dr. Recep Se-

miz, vücuttaki su, mineral ve tuz
dengesini sağlayan en temel or-
ganın böbrek olduğunu söyledi.
Böbrek hastalarına tavsiyelerde
bulunan Semiz, dengeli beslen-
meleri ve sigarayı bırakmaları
gerektiğini söyledi.Vücuttaki ze-
hirli toksin maddelerinin vücut-
tan atılmasını sağlayan, vücuda

gerekli olan madde-
leri dengede tu-

tan organın
böbrek oldu-
ğunu belirten
Semiz, böb-
reğin tansi-
y o n u n d a
dengede tu-

tulmasını sağ-
ladığını söyledi.

Başlıca böbrek
hastalıklarına deği-

nen Semiz sözlerine şöyle de-
vam etti; “En önemli hastalık
böbrek yetmezliğidir. Akut ve
kronik böbrek yetmezliği olarak
ikiye ayrılır. Akut böbrek yet-
mezliğinin nedeni böbreğin gün-
ler saatler içerisinde filitrasyon
görevini yerine getirememesidir.
Kronikte ise bu zaman üç ayı
geçmektedir. Diğer böbrek has-
talıkları ise böbrek intihapları ve
böbrek taşı hastalıklarıdır.”
Böbrek hastalıklarından korun-
mamız için tuzu az kullanmamız
ve bol su tüketmemiz gerektiğini
vurgulayan Semiz, bunun ya-
nında sigaradan uzak durarak
koordineli bir şekilde egzersiz
yapmamız gerektiğini açıkladı.
Madde bağımlılığının böbrek
hastalıklarında etkili olduğunu
dile getiren Semiz, eroin ve es-
rarın akut böbrek yetmezliğine
neden olduğunu belirtti. 

Haber: Azize Öztürk- Tuğçe Yalçın

Türk halkı en çok
ne seviyor?

Korkulu rüya:
saç dökülmesi!

Kadın olsun erkek olsun herkesin kor-
kulu rüyası saç dökülmelerinin en
önemli nedenleri, mevsim değişikliği,
ilaç kullanımı ve B12 eksikliği. Gü-
müşhane Devlet Hastanesi Doktoru
Ceylan, saç dökülmesini önleme nok-
tasında çevresel etkenlere dikkat edil-
mesi gerektiğini söyledi. Saç
dökülmesinin birçok nedeni olabilece-
ğini ifade eden Dermatoloji Bölümü
Uz. Dr. Nurdan Yurt Ceylan, “Saç dö-
külmesinin sınıflandırılması gerekir.
Erkek tipi saç dökülmeleri ve bayan
tipi saç dökülmeleri olarak ikiye ayrı-
lır. Erkek tipi saç dökülmeleri hormo-
neldir. Özellikle testestoron
hormonuna bağlıdır. Yine ailede özel-
likle erkek tarafı babada, amcalarda,
kellik olması dökülmede ana neden-
lerdir.” Bayan tipi saç dökülmelerinde
nedenin çok farklı olabileceğini belir-
ten Ceylan, “Hormonel nedenler özel-
likle gebelikte meydana gelen
dökülmeler ve hipotroitte çok fazla
saç dökülmesi olabilmektedir” dedi.
Saç dökülmesinde mevsim değişikliği,
bazı ilaçların kullanımı, özellikle kan
sulandırıcı kolestrol ve bazı tansiyon
ilaçlarının da dökülmeye neden oldu-
ğunu vurgulayan Ceylan, “Saç dökül-
mesi bir neden değil sonuçtur”
ifadelerini kullandı. 

baklava

Ara öğünlerde en çok tüketilen besin mad-
desi, yüzde 36,8 ile meyve olduğunu belirten
Kılıç, yüzde 18,6 ile içecek ve yüzde 17,4 ile
bisküvi ve çikolatanın geldiğini söyledi.

Haber: Sümeyye Akgün

“Solunum yolu hastalıkları masum”

GÖZ hastalıkları konusunda Gifha-
ber’in sorularını yanıtlayan Op. Dr.
Göksu Alaçamlı, Gümüşhane’de en
fazla görülen göz hastalıklarının aler-
jik göz hastalıkları, yaşlılarda katarakt
ve göz tansiyonu olduğunu söyledi.
Baş ağrılarının göz hastalığının belir-
tisi olabileceğine dikkat çeken Ala-
çamlı, özellikle genç insanlarda yakını
görememe ve bulanık görme hasta-
lığı varsa bunun baş ağrısını tetikle-
yebileceğini kaydetti. Şeker hastalığı
ve yüksek tansiyonun göze etkilerini
açıklayan Alaçamlı sözlerine şöyle de-
vam etti; “Şeker hastalığı gözde ka-
namalar yaratarak görme
fonksiyonlarını azaltıyor. Yüksek tan-
siyon ise göz ve damar tıkanıklıklarına
neden olabilir. Atar ve toplardamarlar
da tıkanıklıklara sebep olarak gözde
görme fonksiyonlarını azaltabilir. Tan-
siyonun kontrol altına alınması göz
sağlığı için çok önemli bir faktördür.”
Göz hastalıklarının genetik olabilece-
ğine değinen Alaçamlı, erken teşhis
ile göz tembelliğinin engellenebilece-
ğini ve yedi yaş öncesinde göz tem-
belliğinin teşhis edilmesiyle hastalığın
tamamen giderilebileceğini ifade etti. 
Alaçamlı konuşmasına şöyle devam
etti; “Havuç, ıspanak ve yeşil gıdalar
olmak üzere A vitaminin çokça tüke-
tilmesi gerekir. Vitamin yönünden
zengin besinleri çok, tuz ve şekeri ise
az tüketmek lazımdır. Bol bol sebze ve
meyve yenilmesi gerekir.” 

Haber: Hasan Çiftçioğlu

En fazla göz tansiyonundan
şikayetçiyiz 

Özellikle kış aylarında
herkesin karşı karşıya kal-
dığı solunum yolu hasta-
lıkları, dengeli beslenme
ve bol bol sıvı tüketimi ile
engellenebiliyor. 

Haber: Hasan Çiftçioğlu – Gamze Doğan

Böbrekler vücudun 
dengesini sağlıyor



Gümüşhane’nin 94. KURTULUŞ
YILDÖNÜMÜ coşkuyla kutlandı
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Haber: Ercan Karabuga

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun
94'üncü yıl dönümü, Gümüşhane’de törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde  Atatürk Anıtı'na çe-
lenk konulmasıyla başlayan törene, Vali Yu-
suf  Mayda, Garnizon Komutanı Jandarma

Kıdemli Albay Şerafettin Yılmaz ve Belediye Baş-
kanı Mustafa Canlı, Gümüşhane Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. İhsan Günaydın katıldı. Zafer
Meydanı'nda düzenlenen kutlama töreninde Mayda,
Yılmaz ve Canlı, askeri araç üzerinden halkı selam-
ladı. Başkan Mustafa Canlı, yaptığı konuşmada Türk
milletinin şanlı tarihinde bağımsızlık ve hürriyetine
olan tutkusunu defalarca gösterdiğini belirterek, "Bu
mücadele sırasında vatan topraklarının her karışında
bir kahramanlık öyküsü yaşanmıştır. Kurtuluş bir an-
lamda; çağı yakalamış bir topluma ve ekonomik so-
runları çözülmüş bir ülkeye sahip olmaktır.
Kurtuluşu anlamak yakın tarihi iyi bilmekle müm-
kündür" dedi. Törende, kurtuluş yıl dönümü dolayı-
sıyla düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve spor
yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri,
Vali Mayda, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı
Canlı ve Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
İhsan Günaydın tarafından verildi. Şiir ve kompo-
zisyon dallarında birinci olan öğrenciler eserlerini
seslendirdi. 

Öğrenciler Müzik
Kulübü’yle eğlendi

KISA-KISA

Haber: Deniz Arı

GÜMÜŞHANE Gönüllü Öğretmenler Kültür
ve Sanat Derneği, derneklerinin birinci ku-
ruluş yıldönümü dolayısıyla Atatürk Kültür

Merkez’inde  Genç Ozanlar Korosu’nu Gümüşha-
nelilerle buluşturdu. Sahneye çıkan Genç Ozanlar
Korosu, birbirinden güzel türküleri çalıp söyledi ve
Gümüşhanelilerden büyük alkış aldı. Programı Be-
lediye Başkan Yardımcısı Bilal Özdener, Milli Eği-
tim Müdürü Ferda Yıldırım ve Müdür Yardımcısı
Mesut Olgun, Memur-Sen İl Başkanı Veli Ağaç,
dernek yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve va-
tandaşlar izledi. Bayburt’un 21 Şubat Kurtuluş İlk-
öğretim Okulu öğrencilerinden oluşan koro, 2006
yılında 4 öğrenci ile kuruldu. Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası ile Bayburt’ta aynı sahneyi pay-
laşan koroda, 33 ilköğretim öğrencisi yer alıyor.

Haber: Deniz Arı

Törende halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Tören, Erzincan 3'üncü Ordu Bando Takımı eş-
liğinde yapılan resmi geçitle sona erdi. 

GÜMÜŞHANE Üniversitesi Müzik Kulübü,
üniversite içerisinde öğrencilerin final stre-
sini atması için müzik şenliği düzenledi.

Şenlikte sahneyi ilk olarak kulübün üyelerinden Pı-
nar Aktoy aldı. Ardından Funda Eniş, Şebnem Fe-
rah’ın şarkılarıyla öğrencilere keyifli anlar yaşattı.
Pınar ve Funda’nın orkestrasında Mustafa Koray
Çakır ve Yunus Mutlu gitar çalarken, Tugay Öztürk
baterinin başındaydı. Programın ilerleyen dakika-

larında öğrenciler halay ve horona
davet edildi. Öğrencilerden bek-
lenen ilgi gelmeyince sahne ‘Zir-
kon’ isimli Rock grubuna
bırakıldı. Bir baterist, bir ritm, bir
solo ve bir bass gitaristten oluşan

grubun solisti Öykü İlayda Öz-
güldü. Grubun bass gitaristi Meh-

met Engin Önder, “Hem bizim
hem öğrenci arka-
daşlarımızın de-
ş a r j

olmaları açı-
sından bu tip or-

ganizasyonları sık sık
yapmalıyız. Öğrenci-

lerin böyle organizas-
yonlara ihtiyacı var” dedi.

Genç ozanlar 
tam not aldı

Gümüşhaneliler kurtuluş
yıldönümünde eğlendi

Programda bir konuşma ya-
pan Belediye Başkanı Mus-
tafa Canlı, kurtuluş

günlerinin tekrar yaşanmaması
temennisinde bulunarak, prog-
rama katılan herkese teşekkür
etti. Altınşehir Gençlik Spor Ku-
lübü Başkanı Engin Çelik ise
kentteki sosyal boşlukları doldur-
mak için ellerinden gelen gayreti
gösterdiklerini ve en anlamlı et-

kinliğin de kurtuluş günü
etkinliğinin olduğunu

söyledi. Konuş-
maların ardın-
dan sahneye
ilk olarak
Teknik ve

E n d ü s t r i
M e s l e k

Lises i
h a l k
oyun-

ları ekibi çıktı. Halk oyunları gös-
terilerinin ardından Kelkitli sa-
natçılar Mustafa Özer ve Yunus
Emre Mansız sahne alırken, daha
sonra Gümüşhaneli sanatçı Halil
Soydaş bağlama eşliğinde birbi-
rinden güzel türküler  seslendirdi.
Gecenin finalinde ise bir televiz-
yon kanalında yayınlanan “Sen
Türkülerini Söyle” adlı yarış-
mada finale kalan Onur Akgül
sahne aldı. Eski ve yeni albü-

münden parçalar seslendiren Ak-
gül, söylediği Gümüşhane türkü-
leri ile salonda bulunan
izleyicilere coşkulu anlar yaşatır-
ken, hüzünlü parçalarda da duygu
dolu anların yaşanmasına neden
oldu. Programa Garnizon Komu-
tanı Albay Şerafettin Yılmaz, Be-
lediye Başkanı Mustafa Canlı,
CHP İl Başkanı Erkan Pelit,
kamu kurum müdürleri ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı.

Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıldö-
nümü nedeni ile Onur Akgül halk konseri düzenlendi. 

Haber: Ercan Karabuga

Gümüşperde Sinema Kulübü çay sohbetinde buluştu
Gümüşperde Sinema Kulübü yönetimi çay sohbe-

tinde buluştu. Kulübün Halkla İlişkiler sorumlusu
Alican Seviyurt tarafından organize edilen prog-

rama kulüp yönetim kurulu üyeleri katıldı.Kulüp Akade-
mik Danışmanı Arş. Gör. Ersin Diker, Kulüp Başkanı Ercan
Karabuga, ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kulüp üye-
lerinden öğrencilerin katıldığı programda birinci yarıyılda
yapılan faaliyetler değerlendirilirken ikinci yarıyılda yapı-
lacak faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Sohbet havasında geçen toplantıda semaver çayı ve ir-
mik helvası ikram edildi. Sohbette, Gümüşperde Sinema
Kulübü’nün, takipçilerine ödül almış kaliteli Türk ve ya-
bancı filmlerle keyifli saatler yaşatmaya devam edeceği
de sohbette konuşulan konular arasında yer aldı.  

Alican Seviyurt tarafından organize edilen programa
kulüp yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Kutup ışınlarının oluşmasıyla
ilgili bilgi veren Yrd. Doç.
Dr. Nafiz Maden, “Güneşte

meydana gelen manyetik fırtınaların
dünyaya ulaşması sonucu elektrik
yüklü parçacıkların yerin atmosfe-
riyle çarpışması sonucu oluşmakta-
dır. Bu ışınlar ağırlıklı olarak
iyonosfer tabakasında meydana gel-
mektedir” dedi. Kutup aurorası kutup
ışıkları veya kuzey ışıkları olarak da
anılan bu doğa olayının daha çoğun-
lukla 60 ve 72 derece Kuzey ve Gü-
ney enlemleri arasında görüldüğünü
ifade eden Maden, bunun da arktik ve
antarktik kutup dairelerinin içine düş-
tüğünü ve kuzey enlemlerde oluşan-
lara kuzey ışıkları, güney enlemlerde
oluşanlara ise, güney kutup ışıkları
denildiğini söyledi. Kuzey ışıklarının
görünme olasılığının kuzey manye-
tik kutbuna yaklaştıkça artığını kay-
deden Maden, “Manyetik kutbun
yakınlarında oluşan auroralar tam 90
derece, fakat uzaktan kuzey ufkunu

yeşilimsi bir parlaklıkla, bazen de gü-
neş alışılmamış bir yönden doğuyor-
muş gibi soluk bir kırmızıyla
aydınlatırlar. Aurora borealis sıklıkla
gündönümlerinde oluşur” dedi. 

“HER ÇARPIŞMADA 
FARKLI BİR RENK”
Bu ışınların oluşumuyla ilgili de

bilgi veren Maden şunları kaydetti:
“Auroralar dünyanın üst atmosferle-
rinde, iyonosfer tabakasında, bir elek-
tron kazanarak uyarılmış yani iyonize
olmuş oksijen ve azot atomlarının
yüksek enerjili seviyeden temel enerji
düzeyine dönmesi sonucu oluşmak-
tadır. Güneş rüzgârları ile yer atmos-
ferine kadar ulaşabilen yüksek

enerjili proton ve elektronların yer-
yüzünü doğrudan bombardıman yap-
malarına izin verilmez. Bu
parçacıklar Yer’in manyetik alan çiz-
gileri etrafında yörüngeye oturtularak
çizgilerin yerküreyi kestiği noktalara
doğru spiraller çizdirilerek hızla indi-
rilir. Zıt manyetik kutupların birbirle-
rini çektiğinden, gelen yüksek enerjili
elektronlar kuzey manyetik kutba,
protonlar ise güney manyetik kutba
indirilirler.” Bu yüksek enerjili par-
çacıklar atmosfere girdiklerinde ener-
jilerini bazı parçacıklara ileterek
onları uyarılmış bir hale getirdiklerini
kaydeden Maden, “Uyarılmış parça-

cıklar bu kararsız durumdan kurtula-
bilmek için soğurdukları enerji ile
aynı miktarda enerjiyi ışınım yaparak
salarlar. İşte yaptıkları bu ışınım ku-
tup ışınımlarını veya auroraları oluş-
turmaktadır.” ifadelerini kullandı. 

Maden, çarpışma sebebiyle gözle
görülen renkli ve hareketli ışımaların
oluşacağını belirterek, “Fotonların
oksijen atomları ile çarpışması so-
nucu yeşil veya kahverengimsi kır-
mızı; Azot atomları ile çarpışması
sonucu mavi veya kırmızı renkli ışı-
malar meydana gelir. Yeşil tüm au-
roralarda en yaygın renktir. Daha
sonra pembe, kırmızı, sarı aurora-
larda görülen diğer renklerdir” dedi.
“Auroralar formalarına göre farklı
isimler alırlar. Bunların bazıları: Işın
formu, Band formu, Homojen yay
formu, Alacakaranlık görünüm,
Perde formu gibi” şeklinde konuşan
Maden, auroranın sadece ışınımdan
ibaret olmadığını söyleyerek şöyle
devam etti: “Bazen insan kulağının
duyabileceği dalga boylarında ses de
çıkarabilir. Yeryüzünde kısa dalga ha-
berleşmede iyonosfer yansıtıcı olarak
kullanılır. Güneş Sistemi’nde Jüpiter,
Satürn ve Uranüs aurora yapıları göz-
lenen gezegenlerdir.”

19. yüzyılda, karalardaki zenginlik kay-
naklarının milletlerarası pazarlara
sevk edilmesi için, demir yolları yay-

gınlaşmaya başladı. 19. yüzyılın ortalarından iti-
baren Avrupa ve Amerika'da büyük bir gelişme
gösteren demiryolları, bütün dünyada en hızlı ve
en güvenilir ulaşım aracı oldu. Bizim için bir kal-
kınma ve gelişme sorunu olan demiryolu mese-

lesi, büyük sermaye
gerektirmesinin yanı sıra,
güçlü devletlerin de çıkar
çatışmalarını ilgilendiren,
milletlerarası problemlerle
birlikte anılmaktaydı. Os-
manlı topraklarının bazı
bölgelerine, Avrupalı güç-
lerce demiryolları yapılır-
ken, Karadeniz
limanlarından Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu, Mezo-
potamya, Basra Körfezi ve
Hazar ötesi pazarlara tren

hatlarıyla ulaşabilmek için projeler geliştirildi.
Karadeniz bölgesine demiryolları meselesi,  yerli
devlet adamları ve yazarlarca defalarca ele alı-
nıp yazıldı. Fakat çeşitli plan ve tasarımlara rağ-
men, Karadeniz bölgesi 150 yıldır, özlenen
demiryollarına kavuşamadı. Ancak son yıllarda
‘Karadeniz Demiryolu Projesi’yle bu sorun or-
tadan kaldırılmaya çalışılıyor.  

“DEMİRYOLU SİYASİ 
İRADENİN KARARI”
Bölgeye yapılması planlanan demiryolu pro-

jesi Gümüşhane için her yönüyle büyük bir
öneme sahip. Demiryolunun önemiyle ile ilgili
bilgi veren Sanayi ve Ticaret Odası Genel Se-
kreteri Lütfi Kılıç şunları söyledi: “Demiryolu

sistemi tüm dünyada en ucuz ulaşım modelidir.
Taşımacılığın en ucuz ve en fazla yapıldığı sis-
tem demiryolu sistemidir. Yıllardır ilimizde de-
miryolunun diğer bölgelerle bağlantısını mutlak
süratle yapılması gerektiğinin üzerinde duruyo-
ruz, söylüyoruz, yazıyoruz. Ancak demiryolu
projeleri siyasi iradenin karalarıyla yapılmakta-
dır. Yerel yönetimlerle böyle projelere girişmek,
böyle projeleri yapmak mümkün değildir. Şuan
da bildiğimiz kadarıyla Ulaştırma Bakanlığı İç
Anadolu’nun Erzincan’dan Gümüşhane üzerin-
den Karadeniz’e bir demiryolu ağı projesi ile
bağlanmasını gündeme taşımış ve bu noktada ba-
kanlığımız ihale yaparak bir firmaya demiryolu
projesini hangi güzergâhlardan geçirileceğine
ilişkin ön çalışma yaptırtmıştır. Bu firma, geçti-
ğimiz ay ilimizde bir bilgilendirme toplantısı ya-
parak üç yıllık bir çalışma sonucunda
Karadeniz’in İç Anadolu’ya demiryolu ile bağ-
lanması, güzergâhının Tirebolu, Trabzon, Gü-
müşhane, Erzincan güzergâhı olarak
bağlanmasının uygun olacağı ile ilgili bir etüt ça-
lışması gerçekleştirmiştir. Firma bu çalışmaya
Gümüşhane ve Trabzon kamuoyu ile paylaşmış-
tır. Yapılacak demiryolu projesinin şuan itiba-
riyle ihale çalışmaları devam etmektedir. Bizde

Sanayi ve Ticaret Odası olarak bunu takip edi-
yoruz” dedi. Demiryolu yapmanın devletin sos-
yal görevi olduğunu söyleyen Kılıç,
“Gümüşhane’deki maden rezervlerinin yüksek
miktarda sanayi bölgelerine taşınması gerekiyor.
Karayolu taşımacılığının pahalı olması maliye-
tini artırıyor. Bu nedenle demiryolu projesi ula-
şımımızda ciddi anlamda çok büyük bir rahatlık
ve ucuzluk getirecektir"  şeklinde konuştu. 

“DEMİRYOLU MALİYETLİ BİR İŞ”
Demiryolu yapımının çok maliyetli olduğunu

söyleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa
Canlı ise, “Demiryolu yapmak maliyetli ve zor
bir iştir. Demiryolu tünellerden, viyadüklerden ve
köprülerden geçen bir yoldur. Şuan da yapılan iş-
lemler neticesinde de yapılacak olan demiryolu
güzergâhının buradan geçeceği söyleniyor. Bu
yol eğer buradan geçerse Karadeniz’in İç Ana-
dolu’ya ve Doğu Anadolu’ya açılan kapısı duru-
munda olacaktır” dedi. Bölgedeki arazi şekilleri
ova ile karşılaştırıldığında yöre için eksi bir puan
olduğunu, yapım maliyetlerini üç-dört kat daha
pahalı hale getirdiğini dile getiren Canlı, ancak
gelişen teknoloji ile birlikte arazi koşullarının de-
miryolu yapımı için önemli bir sorun teşkil et-
mediğini, önemli olan topluma ve bölgeye
katkısının ne olduğunun olduğunu söyledi. Canlı,
“İldeki bütün sivil toplum örgütleri, siyasi parti
temsilcileri demiryolunu buradan geçmesi için
mücadele ediyor. Demeç veriyor, kamuoyu oluş-
turuyor. Demiryolu projesini sosyal, siyasal, eko-
nomik gibi çok boyutlu düşünmemiz
gerekmektedir. Demiryolunun çevreye katacağı
katkıları da hesaplamak gerekir. Bazen bir proje-
nin ekonomik olmasına bakmaksızın projenin
uzun vade ne getireceğine bakmak” şeklinde
konuştu.
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GÜMÜŞHANE Üniversitesi’nde
‘Atık Kâğıtların Ekonomiye Ka-

zandırılması Projesi’ başlatıldı. ‘Kâ-
ğıt çöp değildir’ sloganı ile yola
çıkılan projeyle, gerek öğrenciler
gerekse üniversite personelinde
çevre bilincinin uyandırılarak atık
kâğıtların yeniden ekonomiye ka-
zandırılmasının hedefleniyor. Gü-
müşhane Üniversitesi Kurumsal
İletişim Koordinatörlüğü tarafından
yapılan açıklamaya göre, proje
kapsamında elde edilen geri dönü-
şümle, kâğıt sektöründeki ham-
madde maliyetinin uzun vadede
düşürülmesine katkı sağlanmak is-
teniyor. Açıklamada, başlatılan pro-
jeyle, toplumda sosyal sorumluluk
bilincinin geliştirilmesi, doğa den-
gesine duyarlı öğrencilerin yetişti-
rilmesi ve geri dönüşüm ile ilgili
benzer projelere öncülük etmesinin
de amaçlandığı ifade edildi. Proje-
nin üniversiteyle sınırlı kalmayıp di-
ğer resmi kurum ve kuruluşlar,
esnaf ve vatandaşlar tarafından da
desteklenerek sahip çıkılması ge-
rekliliğinin altı çizildiği açıklamada
şunlar kaydedildi: “Bir ton atık kâ-
ğıdın yeniden değerlendirilmesi 17
ağacın yok olmaktan kurtarılması
anlamına geliyor. Atık kâğıdın geri
dönüşüm yüzdesini artırmak,
yüzde 50 daha az enerji tüketmek,
yüzde 35 ekonomik kazanç sağla-
mak ve yüzde 35 daha düşük hava
kirliliği için ilgili tüm öğrenci ve per-
sonelimizin bu konuda duyarlı ol-
masını bekliyoruz.”

Demiryolu hayali 
gerçek mi oluyor?

Kutup Işıklarının oluşumundaki gizem!

Ticari açıdan üstünlük sağlamanın ve kaynak transferini gerçekleştirmenin en kolay
yolu taşımacılık işini hızlı ve modern bir hale getirmektir. İşte o yol belli: demiryolu…
Demiryolunun Gümüşhane’den geçip geçmeyeceği sorusu özellikle son bir yılın
önemli soruları arasında yer alıyor. Sorunun cevabını Gifhaber araştırdı. 

Haber: Ahmet Öksüz

Haber: Ercan Karabuga- Nıştıman Dora

Gümüşhane Bele-
diye Başkanı 
Mustafa Canlı 

Sanayi ve Ticaret
Odası Genel 
Sekreteri Lütfi Kılıç 

İnsanın tüylerini ürperten ve merak uyandıran Aurora ya da kutup ışıkları, 
genellikle kutup bölgelerinde görülen hareketli doğal ışık görüntüleridir.

Haber : Hayriye Altınışık

KADIN hakları öncelikle sosyal,
siyasi ve ekonomik yasaların

tanımlamasında ayrımcılığın orta-
dan kaldırılarak, kadın-erkek eşitli-
ğini esas almaktadır. Dünyada son
yıllarda önem kazanmıştır. Gümüş-
hane-Bayburt Barosu Kadın Komis-
yon Yüksek Kurulu Başkanı Avukat
Arzu Topuz, 8 Mart Dünya Kadın-
lar Gününü değerlendirdi. Türki-
ye’deki kadın sorunların çözümü

hakkında açıklama
yapan Topuz, “1926
yılında medeni ka-
nunun yürürlüğe
girmesiyle kadın
haklarında önemli
bir adım atılmıştır.
Özellikle de kadın-
erkek eşitliği adına.
1930 yılında bele-

diye seçimlerinde seçme, 1933 yı-
lında da muhtar seçimlerine
katılma, akabinde 1934’te de ana-
yasada yapılan bir değişiklikle
seçme ve seçilme hakkı tanınıyor.”
dedi.  Kadınlarımızın siyasi arenada
fazla görünemediklerinden yakınan
Topuz, şunları söyledi: “Aradan 76
yıl geçti ve son seçimlerde
TBMM’de kadın milletvekili sayısı
78’e çıktı. Bu oranda meclisin
yüzde 14.2’sine gelen bir rakam.
Tam anlamıyla kadınların özellikle
siyasi hayatta var olduklarını söyle-
memiz biraz zor. ”

“Kadının etkisi
artmalı!”

Atık kağıtlar
ekonomiye 
kazandırılıyor



“Mavi Kapak Engellilere Umut
Kampanyası” kapsamında kolları
sıvayan Gümüşhane Üniversitesi
İletişim Fakültesi öğrencileri  Mü-
hendislik Fakültesi kantinine
mavi kapak standı ve diğer fakülte
binalara mavi kapak ku-

tuları yerleştirdi. Bu kutularda bi-
riken kapakları 170 kiloya ulaştı-
ğında Kayseri Plastikçiler Odası
Başkanı  Yusuf Özkan’a teslim
edeceklerini belirten Çaylak Rek-

lam Kulubü öğrencilerinden Ab-
durrahman Selvi  stantlarda biri-
ken kapakları geçici bir yere
aktardıklarını, yeterli kiloya ulaş-
tıklarında kapakları Kayseri’ye

göndereceklerini ve kendilerine
oda başkanı tarafından tekerlekli
bir araba verileceğini söyledi.
Selvi  “Bu sayede okula gelmekte
zorlanan bir engelli öğrenci arka-
daşım da tekerlekli arabaya kavu-
şacak” dedi.  

Kayseri Plastikçiler Odası
Başkanı  Yusuf Özkan’da Gü-
müşhane Üniversitesi öğrencileri
tarafından başlatılan kampanya-
nın kendilerini çok mutlu ettiğini
belirterek “Doğanın plastikleri
100 yılda eritiyor bu şekilde çevre
kirlenmemiş oluyor.  Üstelik bu
plastiklerin hammaddesi  ithal
ediliyor. Ama böyle toplanan
plastikler geri dönüşüme  kavuşu-
yor ve milli servet zarar görmü-
yor. Gençlerin bu bilinçli
davranışına biz de sandalye ile
katkı sağlamaktan çok mutluyuz.”
diye konuştu.
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Haber: Alican Seviyurt

Mavi Kapak Projesine GÜ 
öğrencilerinden destek geldi

Türkiye Futbol 
Federasyonu’nda 
Demirören dönemi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu(TFF), Se-
çimli Genel Kurul Toplantısını 27 Şubat
tarihinde Ankara JW Marriott Otel'de
yaptı. 331 delegenin katıldığı seçimde
229 delege oy kullandı. Tek aday olarak
seçime katılan Yıldırım Demirören oyla-
rın 221’ini alarak 41’inci Türkiye Futbol
Federasyonu Başkanı oldu. TFF Başkanı
Demirören, sonuçların açıklanmasının ar-
dından yaptığı konuşmada, “Bana oy ve-
ren, vermeyen herkese
teşekkür ediyorum. Bu
gemide hep beraberiz.
Bu gemiyi de sizlerin
desteğiyle düzlüğe çı-
karacağız” dedi. Ne ka-
rar alınırsa paylaşı-
lacağına değinen Demi-
rören, “Allah mahcup
etmesin, bir yola çıktık. Zorluklar aşılmak
için vardır. Biz de bu zorlukların üstesin-
den geleceğiz” şeklinde sözlerini sür-
dürdü. Her seviyede sportif başarı ve
futbol ekonomisinin güçlendirilmesinin
yanı sıra; Türkiye'de futbola olan ilginin
yeniden canlandırılmasına önem verile-
ceğini belirten Demirören, “Rakibe saygı
ve sportmenlik anlayışının hakim kılın-
ması, toplumumuzda var olan futbol sev-
gisinin tekrar en üst düzeye çıkartılması
gibi hedeflere ulaşmak yolunda, katkı ve-
recek herkes ve her kesim ile olduğu
gibi, kıymetli yazılı ve görsel medyamız
ile de yakın ve içten bir ilişki içinde olu-
nacağına şüphe yoktur” diye konuştu.

Gümüşhane Üniversitesi yapımına 2009
yılında başladığı spor kompleksini 2013
yılında tamamlamayı planlıyor. Spor

Kompleksi’nin içerisinde bir basketbol sahası, iki
kapalı halı saha, suni çimden oluşan bir futbol sa-
hası, bunun yanında bir tenis kortu, bir voleybol
sahası ve kapalı spor salonu yer alıyor. Tesiste
şuan halı sahalar ve tenis kortu aktif olarak kul-
lanılabiliyor, diğer alanlarınsa en kısa sürede açıl-
ması bekleniyor. Bunların yanında tüm
öğrencilerin yararlanabileceği fitnees ve jimnas-
tik salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, futbol sa-
hasına bin kişilik tribün de spor kompleksinin
içerisinde yer alıyor. Yapılacak olan spor kom-

pleksi hakkında açıklama yapan Beden Eğitimi
ve Spor Bölüm Başkanı Ahmet Albayrak, spo-
run önemine vurgu yaparak, kompleksin öğren-
ciler için düzenli spor yapabilmelerine imkan
sağlayacağını söyledi. Bu kompleksin aynı za-
manda öğrenciler için sosyal bir alan olacağını

belirten Albayrak, “Gümüşhane, şehir olarak
sosyal bir yapıya sahip değil, ancak biz spor
kompleksiyle öğrencilerimizin severek vakit ge-
çirebilecekleri bir alan oluşturmayı planlıyoruz”
dedi. Kompleksten öğrencilerin yanında idari ve
akademik personelin de yararlanabileceğini söy-
leyen Albayrak, geçtiğimiz yıl bu sahalarda fut-
bol turnuvaları düzenlendiğini dereceye girenlere
ödüller verildiğini belirtti. Ayrıca turnuvalarda 38
takımın üç aşamalı bölümler arasında mücadele
ettiğini dile getiren Albayrak, tesisin tamamen
bitmesiyle üniversite olarak daha birçok turnu-
valara ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

KOMPLEKS BİRÇOK 
OLANAK SUNACAK
Albayrak “Bu tesisler, üniversite için spor

faaliyetlerini gerçekleştireceği sağlıklı yaşam
alanları olacaktır” şeklinde konuşarak , “Beden
Eğitimi dersleri Sema Doğan Parkı’nda yapılı-
yordu, hava şartları kötü olduğu zaman dersler
aksıyordu, ancak yapılacak olan bu tesisle hem
Beden Eğitimi derslerini işleyebileceğimiz ken-
dimize ait bir alan olacak hem de tüm öğrencile-
rimizin yanında idari ve akademik personelin de
yararlanabileceği bir tesis olacak” ifadelerini kul-
landı. 

Ahmet Albayrak, sahaların tam olarak ta-
mamlanmadığını, ancak halı saha ve tenis alanı-
nın şuan aktif durumda olduğunu hatırlattı. 

ÜNİVERSİTE

Gümüşhane Üniversitesinde yer alan ve 2013 yılında hizmete sokulması planlanan
spor kompleksiyle öğrencilere modern sportif alanlar sunulması hedefleniyor. 

Haber :Emel Karamanlı

Çeşminaz Kros 
Şampiyonasında 3. oldu

Adana Merkez Park koşu parkurunda
44 ilden 312 sporcunun katılımıyla
6 kategoride gerçekleştirilen yarış-

malarda Gümüşhaneli sporcu Çeşminaz
Yılmaz 3’üncü oldu.Genç Kızlar kategori-
sinde yarışan sporcular-
dan Emine Hatun Tuna
10.07’dereceyle birinci
Sevilay Eytemiş
10.20’lik dereceyle
ikinci ve Çeşminaz Yıl-
maz 10.27’lik dereceyle
üçüncü oldu. Yarışmayı
Türkiye Atletizm Fede-
rasyonu Başkanı Meh-
met Terzi, Adana Büyük Şehir Belediye
Başkan Vekili Zihni Aldırmaz ve Adana
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
Fazlı Bayram Hadi de izledi.  Dereceye gi-
renlere madalyalarını Türkiye Atletizm
Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi’den
aldılar.

Haber: Alican Seviyurt

İlk olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri Plastikçiler Odası’nın  başlattığı ‘Mavi
Kapak’ kampanyasına Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri  de destek verdi. 

Madencilik sektöründe kendinden ülke çapında çok söz ettiren ve yöreye
özellikle ekonomik anlamda önemli katkıları olan Koza Altın İşletmeleri
A.Ş. Mastra Altın Madeni çalışanları Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Toplanan kapaklarla bir öğ-
renciye tekerlekli sandalye
alınacak.

Kızılay Gümüşhane Kan
Merkezi tarafından başlatı-
lan kan bağışı kampanya-

sına Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
Mastra Altın Madeni çalışanları,
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu

yıl da destek verdi. İşletme çalı-
şanları tesislerde kurulan mobil is-
tasyonda kan verdi. 

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
Mastra Altın Madeni çalışanları
olarak yöreye yapılan ekonomik

katkı dışında, milli görev anla-
mında da üzerlerine düşen görevi
ellerinden geldiği kadar gönüllü
olarak yapmaya çalıştıklarını ifade
eden işletme yetkilileri, “Vermiş
olduğumuz kanın bir başkası için

hayat kanı olabileceğini düşünmek
bizlere en büyük manevi hazzı ver-
mektedir. Bu duruma vesile olan
Gümüşhane Kan Merkezi'ne de
yapmış oldukları bu hizmet için te-
şekkür ederiz” şeklinde konuştu. 

Gümüşhane Kan Merkezi tarafından başlatılan kan bağışı kam-
panyasına Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Mastra Altın Madeni çalı-
şanları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da destek verdi.

Koza’dan 
kan bağışı 
duyarlılığı!

Gümüşhane Üniversitesi’ne Spor Kompleksi
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Asurlular, Urartular,İskitler, Medler, Araplarve Rumlar gibi birçok me-deniyetin eline geçmiştirSüleymaniye. Geçmiştirdekimseye yar olmamıştır.

Dinler mozaiği Süleymaniye!

GENELİN içinde ötekiye hoşgö-
rüyle yaklaşmak her kişinin ya da
her milletin başarabileceği bir er-
dem değildir. Kendinden olma-
yanı yani ötekiyi de kucaklamıştır
Süleymaniye Mahallesi. Türkü, Er-
menisi, Rumu yıllarca kardeşçe,
hoşgörü içerisinde birlikte yaşa-
mıştır bu topraklarda. Bölgenin
hoşgörü kenti oluşunun adeta
simgesi olarak bölgede iki cami
arasına bir de kilise inşa ettirmiş-
tir. Cami, kilise, köprü kadar Sü-
leymaniye’de tarihe tanıklık
edebilecek diğer yapılar ise ev-
lerdir. İki katlıdır Süleymaniye’nin
evleri. Evlerin cephe düzenle-

rinde 19.yüzyıl konut mimarisinin
özellikleri görülür. Evlerin dış
cephe duvarları çamur sıva üze-
rine ak toprakla badanalanmış-
tır. Çıkmalarla odalar geniş-
letilmiş ve manzaraya yöneltil-
miştir. Odalar cephe şeklinde
çok az çıkma yaparlar. Etrafı taş
duvarlar veya ahşap
“taraba”larla çevrilmiş olan ev-
lerin bahçelerinin bir kenarında
helâ, ahır, samanlık, mutfak, ha-
mam, çamaşırhane bulunmakta
ve zemin katına ortadaki ana
kapı ile girilmektedir. Bu katta
taşlığın etrafında kış odaları, kiler,
mutfak helâ, ahır bulunur. Kiler

ve mutfağın tavanı kaplamasız
“mertekleme” tavandır. Birinci
katta zemin kattan ahşap bir
merdivenle çıkılır. Ayrıca arazi
meyilli olduğu için evin dışında
ve arkadan bir merdivenle bi-
rinci kat sofrasına çıkılır. Ayrıca
bölgedeki evlerin dış süslemele-
rinde kullanılan madeni süsleme-
ler kapı tokmakları da oldukça
dikkat çekici... Hoşgörünün kapı-
larını sonuna kadar açan veya
açmak isteyenler, tarihe nostaljik
bir geçiş yapmak isteyen merak-
lılar için Süleymaniye Mahallesi
görülmesi gereken yerlerin en
başında yer alıyor.

2002 yılında 
çıkan kanunla,

kentsel ve doğal
sit alanı ilan

edilen Süleyma-
niye Mahallesi

şahit olduğu
onca şeye rağ-
men sinesinde
barındırdığı altı
camiden yalnız
bir tanesini gü-
nümüze kadar
sağlam olarak 

taşıyabilmiş.

Köy havası almak isteyenler, geçmişten günümüze tarihini merak
edenler ve doğada keşif yapmak isteyenler için Gümüşhane’nin Süley-
maniye Mahallesi reddedilemez bir fırsat. Bugünkü yerleşimin 5 kilo-

metre güneybatısında yer alan Eski Gümüşhane ya da Süleymaniye
Mahallesi ziyaretçilerini bekliyor.

SKİ Gümüşhane olarak da
bilinen Süleymaniye Mahal-
lesi, hem kültürel hem de ta-
rihi bir doku olarak şehrin
önemli gezi merkezlerinden
biri. Kuruluşu M.Ö 3 binli yıl-
lara dayanan Süleymaniye

Mahallesi diğer yerler gibi tarihi süreç içe-

risinde Asurlular, Urartular, İskitler, Med-

ler, Persler, Pontuslar, Romalılar, Araplar

ve Rumlar gibi birçok medeniyetin eline

geçmiştir. Zamanında nüfusunun 60 bine

kadar çıktığı bilinmektedir. 

“ADINI MADENİNDEN 
ALAN ŞEHİR”
Süleymaniye Mahallesi bu medeni-

yetlerin egemenliği altında olduğu her dö-

nemde farklı farklı isimlerle anılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminin 1520-

1556 yılına kadar “Canca” bu yıllardan

sonra ise, “Gümüşhane” ve Birinci Dünya

Savaşı’ndan sonra Süleymaniye Mahal-

lesi diye anılmıştır. Gümüşhane ismiyle

anılması ise, gümüş madenlerinin bulun-

ması üzerine İskender zamanında kulla-

nıldığı söylenen rivayetler arasında yer

almaktadır. Gümüşhane, Osmanlı’ya ilk

olarak Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde

bağlanmıştır. 1503 yılında Kanuni Sultan

Süleyman’ın İran Seferi sırasında bu böl-

geye konaklanması ve Kanuni’nin gümüş

ocaklarını görmesi sonucunda, padişah

buraya bir cami ile ev inşa edilmesini em-

retmiştir. 1894 yılında hükümetin maden-

cilerin imtiyazlarını fethetmesiyle

bölgedeki maden ocakları kapanmış-

tır.1916’daki Rus işgaliyle meydana gelen

göçler sebebiyle nüfus gittikçe azalmış ve

yerleşim yavaş yavaş Harşit Çayı boyuna

kaymaya başlamıştır. 

“HER TARAFI TARİH 
KOKAN MAHALLE”
Tarihsel eserlere ve kültürel varlıklar

bakımından bölgede, Hagios Stephanos

Kilisesi, Köprü, Dükkan, Ulu Cami (Sü-

leymaniye Camii), Ulu Cami Çeşmesi,

Ulu Cami Haziresi, Bagios lonnes Kaya

Kilisesi, Hacı Tahir Efendi Türbesi, Bagios

lonnes Kaya Kilisesi, Hagios lonnes Kili-

sesi, Rum Erkek Lisesi, Cami-ı Sağir Ma-

hallesi Kilisesi, Camii Sağir Mescidi,

Camii Sağir Mahallesi Kaya Kilisesi, Sü-

leymaniye Hamamı, Dere Hamamı, Ka-

vaklık Hamamı, Paşa Hamamı, Güzeller

Mahallesi Çeşmesi ve Güzeller Mahallesi

Camii bulunmaktadır. 2002 yılında çıkan

kanunla, kentsel ve doğal sit alanı ilan

edilen Süleymaniye Mahallesi şahit ol-

duğu onca seneye rağmen sinesinde ba-

rındırdığı altı camiden yalnız bir tanesini

günümüze kadar sağlam olarak taşıyabil-

miştir ve diğer beş cami ise yıkık ya da

harabe durumundadır. Günümüzde hala

ibadete açık olan bu sağlam cami, Kanuni

Sultan Süleyman’ın emriyle yaptırılan ve

günümüzde Cami-i Kebir olarak da bili-

nen Süleymaniye Camisi’dir. Eski Gü-

müşhane Camii, Sağır Mahallesi’nde

yuvarlak kemerli, tek gözlü moloz kesme

taştan yığma tekniğinde yapılmıştır. Kor-

kuluğu ve yazıtı yoktur, üzeri topraktır. Ke-

meri payanca ile desteklenmiştir. Camide

ceylan derisi üzerine yazılmış ayetler ve

Sakal-ı Şerif de bulunmaktadır. Caminin

motifleri görülmeye değer şekilde işlen-

miştir. Selçuklulardan kalma ibadete ka-

palı Selçuklu Camisi de bölgede

görülmesi gereken diğer bir tarihi değer-

dir. Günümüze kadar kalmayı tam olarak

başaramasa da dış cephesi hala ayakta

duran ve zamanında yurt olarak kullanı-

lan bina kalıntısı da tarihin tanıklığını yap-

ması açısından önemli bir mirastır.  

E
Haber: Nurhan Çoban- Halime Güllü

“DİNLERİN KAYNAŞTIĞI HOŞGÖRÜ YERİ”


