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Gümüşhane Valiliği 
yeni kimliğine kavuştu

Eskimeyen mesleğiyle
eskiyen koltuklara hayat veriyor

Gümüşhane Belediyesi’nden 
“Bisiklet ve Yürüyüş Yolu” projesi

Eskiyen koltukların tamirini yapan zanaatkâr 
Mustafa Kalaycı, koltuklara yeni bir hayat veriyor. 

Gümüşhane’de yaklaşık olarak 25 yıldır esnaflık yapan 
Trabzonlu zanaatkâr Mustafa Kalaycı, eskiyen koltukların 
ve ikinci el eşyaların tamir ve montajını yaparak eskiyen 
eşyalara yeniden hayat veriyor. Kalaycı, Gümüşhane’de 
bu sektörde tek olduğunu da dile getiriyor. 

İletişim Fakültesi geleneksel seminerlerinin sekizin-
ci haftasında Arş. Gör. Neva Boynukalın “Dil, Zihin 

ve İletişim” konulu seminer verdi. Geleneksel hale gelen se-
minerler, devam eden haftalarda Öğr. Gör. Serkan Durmuş 
“Simgeler ve Algılar” başlıklı semineri ile devam ederken, 
Yrd. Doç. Dr. Ali Özcan da, yazarlığını üstlendiği OsmanYük-
sel ve Serdengeçti Dergisi hakkında konuşma yaptı. 

Gümüşhane Belediyesi olarak geçen yıl 550 bisiklet 
dağıttıklarını belirten Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 

Müdürü Hayati Yalçın,  Gümüşhane’de bisiklet sürülecek bir 
alan olmadığını farkettikten sonra bu projeyi ürettiklerini vur-
guladı. Yalçın, Yenişehir Stadyumu’yla Gümüşhane-Trabzon 
Karayolu’nun kesiştiği yere kadar yapılacak olan projesinin 
uzunluğu yaklaşık 1 kilometre olacağını sözlerine ekledi.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi
YIL: 6 SAYI: 27 MART - NİSAN 2016

Cariyelikten sultanlığa…
Haseki Nurbanu Sultan

Haydi Seden, okula!

“Osmanlı’nın Güçlü Kadın Sultanları” yazı 
dizisinin bu ayki konuğu Haseki Afife Nur-
banu Valide Sultan. Osmanlı Padişahı II. 
Selim’in hasekisi ve Sultan III. Murat’ın 
annesi olan Nurbanu Sultan, Hürrem Sul-
tan’ın da gelini. İki soylu Venedik ailesinin 
kızı olan Nurbanu Sultan, 1525’te doğdu. 
Osmanlı kaynaklarına göre kökeni Yahudi 
olup, isminin Rachel veya Cecilia olduğu 
rivayet ediliyor.

“Kardelen Projesi” ile Gümüşhane Üni-
versitesi’ni kazanan Seden Elter, okuma 
azmiyle herkesi kendisine hayran bırakı-
yor. Başarısı sadece eğitimle sınırlı olma-
yan Elter, üniversiteye gideceği günlerin 
hayalini kurarken aynı zamanda bir çok 
el sanatını da öğreniyor ve bu sayede 
yurtdışına gitme imkanı kazanıyor. Çeşitli 
zorluklardan dolayı okumaya ara veren 
Elter’in, “Haydi Kızlar Okula” kampanya-
sıyla gerçekleştirebildiği okuma hayalini 
ve bu süreçte yaşadıklarını dinleyince 
kendisine hayran kalıyoruz.

SAYFA 12’DE SAYFA 2’DE SAYFA 5’TE

SAYFA 8’DE

SAYFA 12’DE

SAYFA  11’DE

SAYFA  3’TE

Rektör İhsan Günaydın 
öğrencilerle biraraya geldi

Gezi sayfamızın konuğu: Sinop
SAYFA 15’TE

Tarladan tezgâha: 
Gümüşhane organik halk pazarı

TUİK açıkladı:
Türkiye’de yaşlı 
nüfus artıyor!

Tarihten bir nefes: 
“İkizevler Etnografya Müzesi”

Düzgün, Doğu Karadeniz 
turizmini değerlendirdi

4

Gümüşhane Üniver-
sitesi Mühendislik 

Fakültesi Çok Amaçlı 
Salonu’nda Sağlık 

Yüksek Okulu Sağlık 
Yönetimi Bölümü 

bünyesinde 1. Kariyer 
Günleri adlı program 
gerçekleştirildi. Prog-

rama Prof. Dr. İhsan 
Günaydın, İletişim 

Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Celalettin Vatandaş, 
Sağlık Yönetimi Bölüm 

Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Taşkın Kılıç’ın yanı sıra 

pek çok akademisyenle 
birlikte öğrenci de yer 

aldı. Konuşmasında 
özgüvenin önemini 
vurgulayan Rektör 

Günaydın: “Özgüven 
öyle bir duygudur ki, 
bu duygu sayesinde 

her şeye ulaşabilirsiniz. 
Bu duygu, anlamlı, 

dolu bir hayat sürme-
nin olmazsa olmazıdır”   

vurgusunda bulundu.
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Gümüşhane Valiliği    yeni kimliğine kavuştu
Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Üniversitesi işbirliğiyle dokuz aylık bir sürede profesyonel bir ekiple hazırlanan yeni Gü-
müşhane Valiliği logosunu, Gümüşhane şehri logosunu, Valilik kurumsal kimlik çalışmasını, iki şehir tanıtım filmi ve beş rek-
lam filmini 29 Şubat’ta Gümüşhane Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bir organizasyonla tanıttı. 

Gümüşhane Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen etkinliğe Vali Yücel Yavuz, Garnizon 

Komutanı Albay Cezayir Danışan, Belediye Baş-
kanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Vali Yar-
dımcıları İsmail Özkan, Şenol Turan, İlçe Kayma-
kamları, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, 
Kültür ve Turizm Müdürü Engin Doğru, AK Parti 
İl Başkanı Celalettin Köse, ilçe ve belde belediye 
başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü 
temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açı-
lış konuşmasını yapan Gümüşhane Vali Yardımcısı 
Şenol Turan, Gümüşhane ekonomisini maden ve 
tarım sektörüne dayalı bir ekonomi olarak görüldü-
ğünü belirterek, “Bizler, Gümüşhane ekonomisini 
daha da geliştirmek istiyoruz. Bu nedenle turizmin 
şehrimizin lokomotifi olacağı tespitini yaptık. Biz, 
bu başlangıcı doğum sancıları olarak görmekteyiz. 
Güzel günlerin arifesindeyiz.  Gümüşhane yeni bir 
değişime hazırlanıyor. Buna bizzat şahit oluyoruz. 
Bizler de kamu adına üzerimize düşen vazifenin 
gereği olarak bu çerçevede hayata geçireceğimiz 
projeleri sizlerle paylaşmak için buradayız” dedi. 
Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür eden Turan, 
“Her birine ayrı ayrı teşekkür etmeye zamanımız el-
vermez. Düşündüğünüz projeleri hayata geçirmek 
için ciddi gereksinimlere ihtiyaç duyuyorsunuz. Ya-
pılan çalışmamızı dokuz aylık süreçte, profesyonel 
bir çalışma ile hazırladık. Beğeneceğinizi ümit edi-
yorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
ASLAN: “DOKUZ AYLIK BİR ÇALIŞMA”
Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerinden Yrd. 

Doç. Emre Ş. Aslan ve Öğr. Gör. Burak Türten ta-
rafından hazırlanan tanıtım filmi, Valilik tarafından 
düzenlenen lansman ile seyircilere izletildi. Filmin 
yanı sıra valiliğin yeni logosu, kurumsal kimlik ve 
imaj kataloğu tanıtıldı. Aynı zamanda Gümüşha-
ne Valiliği’nin Proje Koordinatör Danışmanlığı’nı 
yapan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Ş. Aslan, “Mart 
2015’de Vali Yücel Yavuz’un ricasıyla başlattığımız 
çalışma sürecinin son aşamasına gelmiş bulunmak-
tayız” diye konuştu. Aslan, şu anda valilik üzerinde 
Gümüşhane’de önemli bir değişim gerçekleştir-
diklerini belirtti. Aslan, dört mevsim ve yaklaşık 
dokuz ay süren bir çalışma sonrası tanıtım filmleri 
ve fotoğraf çekimleri, imaj kataloğu, Valilik logosu 
gibi çalışmaları kapsayan sürecin ilk kez görücüye 
çıktığını ifade etti. 

ASLAN: “TÜM KÜLTÜREL DEĞERLER LO-
GOYA YANSITILDI”
İlk olarak Gümüşhane Valiliği’nin yeni logosunu 
sunan Aslan, logo ile ilgili detaylı bilgiler payla-
şarak şöyle devam etti: “Valilik logomuz ile ilgili 
olarak öncelikle hilalle başlamak istiyorum. Logoda 
yer alan hilal, kimyanın atası kabul edilen simya-
cılıkta gümüşün simgesi olarak kullanılıyor ve biz 
Türkler için ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz.  
Gümüşhane isminden hareketle gümüşün simgesini 
kullanmanın anlamlı olacağın düşündük. Bunun-
la da yetinmedik aynı zamanda ülkesini, vatanını 
seven evlatlar olarak bizim değerlerimizle örtüşe-
ceğini düşündüğümüz için hilali burada kullandık.  
Gümüşhanemizin tarihini simgeleyen konakları da 
logomuzda kullandık. Böylece Gümüşhane ismine 

logomuzda yer vermiş olduk. Yaptığımız araştırma-
da da özellikle Süleymaniye Mahallesi’nde yer alan 
camiisiz minarelerimizi de logomuza katmak iste-
dik. Böylece tüm kültürel değerlerimizi logomuza 
yansıtmış olduk.”  Diğer bir çalışmanın ‘şehir imaj 
kataloğu’ olduğunu, çeşitli fotoğrafların özel olarak 
çekildiğini kaydeden Aslan,  “Dört mevsimi kap-
samak üzere dokuz ay süren bir çalışma ile 5 da-
kikalık tanıtım filmini hazırladık. Çok sayıda doğal 
güzelliği ve tarihi değerleri olan Gümüşhane’yi 5 
dakikalık tanıtım filmine sığdırmak mümkün değil-
di. Çok uzun olacağı ve sıkıcı geleceği düşüncesiyle 
biz özellikle daha üst düzeyde bulunan doğal ve ta-
rihi güzelliklerimizi tanıtım filmimizde yer verdik. 
Diğer bir çalışmamız ise 30 saniye süreli beş adet 
Gümüşhane’nin reklam filmleri oldu” ifadelerini 
kullandı. 

YAVUZ: “2016 YILINI GÜMÜŞHANE TURİZM 
YILI İLAN ETTİK”
Hazırlanan çalışmalara sponsor olan Gümüşhane 
Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı (GÜSEV) başkanı 
Vahit Olgun ve emeği geçenlere teşekkür belgele-
rini takdim eden Vali Yavuz,  yaptığı konuşmada 
2016 yılını Gümüşhane için turizm yılı ilan ettik-
lerini söyledi. Gümüşhane’nin yeterince tanıtılma-
dığına değinen Vali Yavuz, geldiği yıllardaki Gü-
müşhane’den de bahsetti. Gümüşhane’nin tanıtım 
materyallerinin çağa uygun olması gerektiğini belir-
ten Vali Yavuz, hedeflerinin dünya literetüründe ya-
bancı turist çekmek ve ülke ekonomisini geliştirmek 
olduğuna da değindi. Hedeflerinin bir diğerinin de 
Gümüşhane’nin yöresel ürünlerini tanıtmak oldu-
ğunu söyleyen Yavuz, Gümüşhane’nin yaşam stan-
dardını ve konforunu arttırmaya gayret ettiklerinin 
dile getirdi. Bugün yapılmak istenen şeyin Gümüş-
hane hakkında olumlu algı oluşturmak olduğunu 

söyleyen Vali Yavuz, 2016 yılını Gümüşhane tu-
rizm yılı olarak ilan etti. Bundan sonraki önceliğinin 
turizmi canlandırmak olduğunu sözlerine ekleyen 
Yavuz, Gümüşhane’nin sahip olduğu zenginlikleri 
tanıtmak için çaba gösterdiklerini belitti. Yol çalış-
malarına da değinen Yavuz, bu çalışmaların daha da 
artacağını söyledi.
 
“BİZİM DERDİMİZ İLİMİZİN FARKEDİLME-
Sİ”
Gümüşhane’ye sahip çıkmamız gerektiğini hatır-
latan Yavuz, “Karaca Mağarası’na geçen yıl 75 bin 
kişi geldi. Aslında insanlar ilimize geliyor ama kim 
fark ediyor. Artık biz bunun farkında olalım istiyo-
ruz. Şehirlerde bunalan insanlar bizim yöremizdeki 
tarihi ve doğal güzellikleri bir nimet olarak görüyor. 
Karaca Mağarası ile birlikte şehrimize gelen misa-
firler, Tomara Şelalesi, Örümcek Ormanları ile bir-
likte Torul ve Kürtün Barajı, Torul Kalesi ve benzeri 
yerleri görme imkânı bulacak. Bizim derdimiz gelen 
misafirlerin ilimizi görmesidir, derdimiz budur. Biz, 
bunu Gümüşhane olarak sahiplenmezsek adım ata-
mayız. Bin 251 rakımda zaman geçirmek isteyenler 
var. Onlar gelecekler, satın alacaklar, kiralayacaklar 
ve tesislerini kuracaklar. Şu anda tanıtımına sundu-
ğumuz filmimizin tamamı Gümüşhaneli yetenekler 
tarafından yapıldı. Katalog, logo, tanıtım filmi ve 
reklam filmi tamamen Gümüşhaneli yeteneklerimi-
zin. Dışarıda yaptırmadık, Gümüşhaneli yetenekle-
re yaptırdık. Çok daha güzel çalışmalarımız da kısa 
zaman içerisinde ilan edilecek. Gümüşhane olarak 
biz bu sene çok değişik faaliyetler içerisinde bulu-
nacağız. Belediyelerimizin düzenlediği festivaller, 
Ankara’da, İstanbul’da düzenlenen tanıtım günleri 
çok önemli. İşte biz oralara giderken elimizde çok 
modern materyallerle gideceğiz” şeklinde konuştu. 
Program, verilen kokteyl ile sona erdi.

HABER: Songül Torun-Tuğçe Cankurt                                                                                                                             

GŞÜ’de Su Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı yapıldı

Su sağlığı ve güvenliğinin dünya çapında risk sırala-
masında birinci durumda olduğunun dile getirildiği 

çalıştayda, 2030 yılına kadar kullanılabilir su miktarının 
yüzde 40 düşeceğinin ve 2050 yılında dünya nüfusunun 9 
milyara ulaşmasıyla su tüketiminde yüzde 15’lik bir artış 
olacağının öngörüldüğü belirtildi. 
Gümüşhane’nin artan su ihtiyacı ile birlikte mevcut su 
kaynaklarının korunması ve bu yönde yapılan çalışmaların 
sunumlar halinde verildiği Su Sağlığı ve Güvenliği Çalış-
tayı’nda, hem Gümüşhane Üniversitesi akademisyenleri 
ve hem de Gümüşhane’deki yetkililer ortak sunumlar 
yaptı. Çalıştayda konuşan akademisyenler, Gümüşhane’de 
kullanılan suyun bazı değerlerinin yeterlilik ve temizlik 
açısından hem bakanlığın ve hem de kendilerinin yaptığı 
analizler sonucunda ortalama standartlarının üstünde oldu-
ğunun gözlendiğini belirttiler. Çalıştayda aynı zamanda, su 
taşkınları ve toprak kaymalarının çoğunlukla yaşandığı yer 
olan Gümüşhane’de bu gibi durumların önüne geçebilmek 

için yapılması gerekenler sıralandı. Mevcut su durumunun 
korunmasının yanı sıra suyun sağlıklı olması gerektiğinin 
altını çizen Gümüşhane İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü’nden Mustafa Çubukçu, yaptığı sunumda Gü-
müşhane’nin geniş bir tarım alanı olmadığından nitrat kir-
liliği ile ilgili ciddi bir risk içermediğini buna rağmen hem 
bakanlığın ve özelde de kendilerinin sürekli takip halinde 
incelemelerde bulunduklarını söyledi. 

ÇIKAN SONUÇLAR KİTAPLAŞTIRILACAK
Yapılan sunumların ardından, Gümüşhane Üniversitesi 
Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Bostan, ça-
lıştayda su sağlığı ve güvenliği ile ilgili hem Gümüşhane 
ilinden gelen yetkililerin ve hem de üniversitenin toplamda 
8 sunum yaptıklarını belirterek, bu çalıştayın tüm çalışma-
larını çıkan sonuçlarla birlikte kitapçıklar halinde basılıp 
kamuoyuna dağıtılacağını söyledi. Çalıştaya katılan herke-
se teşekkür belgesi verilerek toplantı sonlandırıldı. 

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu tarafından Su Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı düzenlendi. Gümüşhane Üniversitesi Sağ-
lık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Bostan başkanlığında düzenlenen çalıştaya, Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürü Harun 
Şeker, Gümüşhane İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden Mustafa Çubukçu, Gümüşhane İl Özel İdaresi ve Gümüşhane 
Meteoroloji Müdürlüğü’nden yetkililer katıldı.

HABER: Dudu Yazıcı                                                                                                                
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Rektör Günaydın, öğrencilerle bir araya geldi
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen “Kariyer Planlaması” programı 
çerçevesinde Rektör Prof. Dr. İhsan Günaydın öğrencilerle bir araya geldi. 

“Başarılı olmayı düşünün. Kazanmak ve başarılı olmak için dünya-
ya geldiğinizi unutmayın. Düşündüğünüz ve hissettiğiniz her şey 
bilincinizde doğru kabul edilir, bilinçaltında yer edinir ve gerçekle-
şir.  En çok ihtiyacınız olan kendinize inanmanızdır. Ben kelimesi-
ne ne eklerseniz o olursunuz. Ben başarırım derseniz başarır, ben 
başaramam derseniz başaramazsınız.” 

Rektör Prof. Dr. İhsan Günaydın, 1. Kariyer 
Günleri programında öğrenciler ile buluştu.

24 Mart Perşembe günü Prof. Dr. İhsan Günaydın 
ile Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Çok Amaçlı Salonu’nda Sağlık Yüksek Okulu Sağ-
lık Yönetimi Bölümü bünyesinde 1. Kariyer Günle-
ri adlı program gerçekleştirildi. Programa Prof. Dr. 
İhsan Günaydın, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Celalettin Vatandaş, Sağlık Yönetimi Bölüm Baş-
kanı Yrd. Doç. Dr. Taşkın Kılıç’ın yanı sıra pek çok 
akademisyenle birlikte öğrenci de yer aldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından konuşan Sağlık Yönetimi 
Bölüm Başkanı Kılıç, Sağlık Yüksekokulu’nun 
kurulumundan bu güne kadar geçen süreden bah-
sederek öğrencileri bilgilendirdi. Daha sonra ise 
konuşmasını yapmak üzere Rektör Prof. Dr. İhsan 
Günaydın’a sözü bıraktı. Günaydın konuşmasına 
başlamadan önce katılanlara ve programı düzen-
leyenlere teşekkürlerini sundu. Rektör Günaydın, 
programa katılan öğrencilerin özellikle sağlık yöne-
timi bölümünden oluştuğunu bu nedenle de öğrenci-
lerin hem işletmeci, hem iktisatçı hem de girişimcilik 
konularını aldıklarını belirtti. Bir yöneticinin ekono-
minin temel esaslarını anlayabilmesi gerektiğini vur-
gulayan Günaydın, bir yöneticinin ekonomiyle ilgili 
bilmesi gereken 3 şeyin makro, mikro ve uluslararası 
alanlar olduğunu açıkladı. Günaydın, sözlerini şu şe-
kilde devam ettirdi: “Bu eğitim döneminiz boyunca 
bir otomobil tamircisini düşünün, otomobil tamircisi 
önce motoru indiriyor. Parçalarını ayırıyor, her bir 
parçayı tarıyor, sonra tekrar yerine monte ediyor, 
motoru çalıştırıyor. Motor çalışmadığı müddetçe 
yaptığı işin bir anlamı olmuyor. O nedenle sizlerin 
de öğrendiğiniz bilgilerin tek tek ne işe yaradığını 
öğrenip ama sistemin içerisinde topyekûn nasıl kul-
lanacağınızı dikkate almanız ve onları işler hale ge-
tirmeniz gerekiyor” dedi.  
Rektör Günaydın, muhasebeciler ve iktisatçılar ara-
sındaki kâra bakış farklılığının maliyetten kaynak-
landığının altını çizerek yöneticinin karar verirken 
sadece görünür maliyetleri değil, görünmez maliyet-
leri de dikkate alarak karar vermesi gerektiğini dile 
getirdi. Alternatif maliyetin ne olduğuna da değinen 
Rektör Günaydın, alternatif maliyeti şu örnekle açı-
ğa kavuşturdu: “Hapishanedeki bir kişinin kendisi-
ne herhangi bir maliyeti yoktur; yemek, televizyon, 
oyun gibi ihtiyaçlarına bir bedel ödemez ama buna 

rağmen orada olanların maliyetsiz gibi görünse de 
istedikleri her şeyi yapamayacaklarını görüyoruz. 
Bu nedenle de mahkûmlar, alternatif maliyetin mağ-
durudurlar.” 

“İYİ BİR YÖNETİCİNİN, YOKLUĞUNDA BİLE 
ETKİSİNİN HİSSEDİLMESİ GEREKİR” 
Rektör Günaydın, iyi bir yöneticinin kim olduğunu 
ve nasıl olması gerektiğini açıklayarak iyi bir yöne-
ticinin yönetici olmadığı ortamda bile onun etkisinin 
çalışanlar tarafından hissedildiğini, iyi bir takıma sa-
hip olunmasının gerektiğini belirtti. Rektör Günay-
dın, bir kişinin iyi bir yönetici olup olmadığını iş or-
tamında huzurun olup olmamasına ve işten ayrılma 
oranı ile şikâyet oranlarından anlaşılabileceğini dile 
getirdi. Rektör Günaydın,  çalışanlara karamsarlığı 
aksettirmemek gerektiğini ve çözüm olarak başarı-
ya ulaşılabilmesi için ördek misali suyun yüzeyinde 
sakin, soğukkanlı ama suyun altında suyun etkisine 
ayak çırpılması gerektiğini belirtti. İyi bir yönetici 
olunabilmesi için alternatif maliyetlerin dikkate alı-
narak en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini 
söyleyen Günaydın, değerlendirilmelerin bu sıralar-
dan geçtiğini, öğrencilerin bir sınavdan başarısız olsa 
bile bunun telafisinin olabileceğini, önemli olanın ne 
öğrendiğimiz ile öğrendiklerimizi kullanabiliyor ola-
bilmemizin farkına varmak olduğunu açıkladı. 

“ÖZGÜVENLİYSENİZ BAŞARILI OLURSUNUZ”
Konuşmasında özgüvenin önemini vurgulayan Rektör 
Günaydın sözlerini şöyle tamamladı: “Özgüven öyle 
bir duygudur ki, bu duygu sayesinde her şeye ulaşabi-
lirsiniz. Bu duygu, anlamlı, dolu bir hayat sürmenin ol-
mazsa olmazıdır. Kendinizi başarısız olarak düşünüyor 
ve gözünüze başarısız biri geliyorsa başarısız olmanız 
kaçınılmazdır. Başarılı olmayı düşünün, kazanmak ve 
başarılı olmak için dünyaya geldiğinizi unutmayın. Dü-
şündüğünüz ve hissettiğiniz her şey bilincinizde doğru 
kabul edilir, bilinçaltında yer edinir ve gerçekleşir. En 
çok ihtiyacınız olan kendinize inanmanızdır. “Ben” 
kelimesine ne eklerseniz o olursunuz. Ben başarırım 
derseniz başarır, ben başaramam derseniz başaramazsı-
nız.”  Rektör Günaydın son olarak konuşmasını şu söz-
lerle bitirdi: “Dünü unutun çünkü geri çeviremezsiniz, 
bugünü yaşayın çünkü bugüne müdahale edebilirsiniz, 
yarını da planlayın.” Program sonunda ise Rektör Prof. 
Dr. İhsan Günaydın katılımcıların sorularını cevaplaya-
rak konuşmasını sonlandırdı.   

HABER: Dudu Yazıcı - Fatma Ünsal- Büşra Usta                                                                               

Genç Atılım Kulübü’nden Hocalı katliamı konferansı 
Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çok Amaçlı Salonu’nda Genç Atılım Kulübü’nün düzenlemiş olduğu 26 Şubat 
Hocalı Soykırımı konferansı gerçekleştirildi. Konferansa, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Uğur Üçüncü katıldı.

Konferans İstiklal Marşı ve akabinde Azer-
baycan Milli Marşı ile başladı. Ardın-

dan Hocalı katliamıyla ilgili sinevizyon 
gösterisi sergilendi. Sinevizyon gösteri-
sinin ardından kürsüye Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Uğur Üçüncü çıktı. Konuşmasına 
Karabağ, Dağlıkkarabağ ve Ermenistan’ın 
coğrafi konumu ve tarihi hakkında bilgilerle 
başlayan Üçüncü, Hocalı katliamının tarih-
te büyük bir leke olduğunu belirtti. Hocalı 
katliamın içerisinde Ermenilerden ziyade 
Rusların da olduğunu ve bunun planlandı-
ğını iddia eden Üçüncü, 25 Şubat gecesinde 
Karabağ içerisinde yer alan Hocalı kasaba-
sına saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. 

“HOCALI KATLİAMINDA TOPLAM 
613 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ”
Üçüncü, Hocalı katliamında Azeri resmî 
kaynaklarına göre 83 çocuk, 106 kadın ve 

70’lerinde eli silah tutamayacak kadar yaşlı 
dâhil olmak üzere toplam 613 kişinin öldü-
rüldüğünü, toplam 487 kişinin ağır yaralan-
dığını, 1275 kişinin ise rehin alındığını ve 
150 kişinin ise kaybolduğunu vurguladı. 
Ölümlerin 33’ünün vahşi bir şekilde uzuv-
larının ve bedenlerinin parçalanarak, işken-
ce edilerek öldürüldüğünü belirten Üçüncü, 
bu kişilerin Türk oldukları için katledildiği-
ni iddia etti. Hocalı’dan Ağdam’a ulaşmak 
için yola çıkan kişilerin ise yolda planlı bir 
şekilde öldürüldüğünü söyleyen Üçüncü, 
aralarından kurtulup Ağdam’a ulaşanların 
sayesinde Hocali katliamının duyulduğunu 
ifade etti. 1992’den beri Karabağ meselesi-
nin tartışıldığını belirten Üçüncü, 1994’de 
Azerbaycan’ın bu durumu soykırım olarak 
kabul ettiğini söyledi. 

“HOCALI KATLİAMI, TÜRKLERİN DE 
SORUNU”

Üçüncü, Azerbaycan’ın 2007’de bunu bü-
tün dünya parlamentolarının tanımasını 
istediğini belirterek Pakistan, Meksika, 
Kolombiya, Peru, Honduras, Sudan, Bosna 
Hersek ve Çekoslavakya’nın soykırımı tanı-
dığını belirtti. Hocalı’nın bir soykırım oldu-
ğunun sürekli altını çizen Üçüncü, “Hocalı 
soykırımı sadece Azerbaycanlıların sorunu 
değil, Türklerin de sorunu, sadece Türklerin 
değil, tüm Müslümanların sorunu, sadece 
Müslümanların değil, bütün insanlığın soru-
nudur” ifadesine yer verdi. 

“HOCALI’YI UNUTMAMALIYIZ”
Azerbaycan’da sürekli şehitliği ziyaret et-
tiğini belirten Üçüncü, “Hocalı’yı unutma-
malıyız, unutturmamalıyız” diyerek konuş-
masına son verdi. Programın sonunda Genç 
Atılım Kulübü tarafından Uğur Üçüncü’ye 
plaket verilmesinin ardından toplu fotoğraf 
çekimi gerçekleştirildi.

HABER: Emine Çavuş                                                                        
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Prof. Dr. Vatandaş, Ali Fuat Başgil’i anlattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Me-
deniyet Köprüsü Örnek Kişilikler” projesi 

kapsamında konferans düzenlendi. Dördüncüsü dü-
zenlenen etkinlikte Gümüşhane Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Ali 
Fuat Başgil hakkında konferans verdi.
Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bi-
limleri Fakültesi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleş-
tirilen etkinlikte katılımcılara “Medeniyet Köprüsü 
Örnek Kişilikler” projesi kapsamında tanıtım fil-
miyle birlikte Ali Fuat Başgil’in hayatı sinevizyon 
olarak gösterildi.
Vatandaş, Ali Fuad Başgil’in biyografisi hakkında 
“Ali Fuat Başgil kimdir” sorusuyla sözlerine başladı.  
Başgil’in hayat hikayesini ise şöyle özetledi: “1893 
yılında Samsun Çarşamba’da doğmuş. Lise öğreni-
mi için İstanbul’a gitmiş ama lise öğrenimi sırasında 
1. Dünya Savaşı patlak verdiği için lise öğrenimini 
yarıda bırakmış ve Kafkasya Cephesi’ne gidip 4 yıl 
orada savaşmış. Savaş sonrasında İstanbul’a tekrar 
dönmüş. Liseyi bitirmeden Paris’e geçmiş ve liseyi 
Paris’te bitirmiş. Sonra Paris’te kaldığı süre içeri-
sinde Felsefe, Hukuk ve Siyaset alanlarında lisans 
eğitimi almış. 3 fakülte mezunu kendisi. Sonra Tür-
kiye’ye dönmüş. Hatay Cumhuriyeti kurulduğunda 
1937 yılında Hatay Cumhuriyeti’nin anayasasını 
yazmış.  Önemli hukukçu kimliği nedeniyle, mec-
lisin takdim ettiği  “ordinaryüs” unvanı almış. 1938 
yılından sonra 1961 yılında Cumhuriyet Senatörü 
olmuş. 1965 yılında milletvekili olmuş. 1967 yılın-
da da hakkın rahmetine kavuşmuş olan Başgil, aynı 
zamanda siyasetçi, hukukçu ve eğitimci bir şahsiyet 
ve düşünürdür”.
Vatandaş, “Ali Fuat Başgil’in ismi, Kültür Bakanlığı 
tarafından neden ön plana çıkarıldı?” sorusuna ise, 
“Bazı şahsiyetler vardır ki kendi hayatları, kişisel ha-
yatları çok dolu ve çok çeşitlidir. Onlar sadece kendi 
şahıslarında büyük işlere imza atmamış, bazıları ya-
şantılarıyla da tarihe şahitlik yapmışlardır. Ali Fuat 
Başgil bunlardan birisidir. Onun hayat hikâyesinden 

sadece bir şahsın neler yaşadığını veya başardığını 
değil Türkiye’nin yakın tarihteki hikâyesini de öğre-
niyoruz. 1950 ve 60’ların Türkiye’sini doğru öğren-
mek için Ali Fuat Başgil’in hayat hikayesi önemli-
dir”  şeklinde yanıt verdi.

“MASASINA TABANCA KONMUŞTUR”
Başgil şahsında yaşanan ve Türkiye’nin demokrasi 
tarihinde önemli bir yeri olan özel bir olayı Vatandaş 
şöyle anlattı:  “Ali Fuat Başgil’le 26 Ekim 1961 tari-
hinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine gir-
meye karar vermiştir. Çünkü kendisini 120 milletvekili 
aday olarak desteklemiştir. Böylesine dünya çapında 
önemli bir hukukçunun Cumhurbaşkanı olması önem-
li görülmüştür. Ancak ne var ki bazıları onun bu aday-
lığından hiç memnun olmadılar. İki gün önce otelde 
kendisini ziyaret eden üç subay masaya koydukları 
tabanca eşliğinde Başgil’den adaylığını geri çekmesini 
istediler. Muhtemel olaylara engel olamayacakları teh-
didini savurdular. Başgil ise Türkiye’nin huzur ve gü-
venliği için adaylığını geri çekti. Darbeciler ise Cemal 
Gürsel’i cumhurbaşkanı seçtirerek otoriter, hukuksuz 

yönetimlerini bir süre daha devam ettirdiler”. 
Vatandaş, Falih Rıfkı Atay’ın Çankaya isimli kitabın-
dan alıntılar yaparak bu alıntıların Ali Fuat Başgil’le 
bağlantısını kurdu. Vatandaş “Otoriter bir sistem olma-
sı nedeniyle kişi egemenliğine dayanan padişahlığın 

bu ülkede 1923 yılında kaldırılmış olması elbette ki 
önemli bir başarıdır.  Ancak ne var ki sistemin isim de-
ğiştirmesi ile her şey halloldu gibi bir algı inşa edilmiş-
tir. Hatta yakın zamana kadar cumhuriyet ve demok-
rasi aynı şey gibi anlatıla gelmiştir. Hâlbuki önemli 
olan cumhuriyet değil demokrasidir. Zira cumhuriyet 
sisteminde yöneticiyi halk seçer ama yöneticinin ne 
zaman gideceğine halk karar veremez. Yönetici eğer 
isterse gider. Demokrasi de ise yöneticiyi seçen halk 
aynı zamanda yöneticiyi denetler. Türkiye’de 1950 
yılına kadar demokrasi istenmemiş ve engellenmiştir” 
dedi. Fakat zihniyetler değişmediği için demokrasinin 
de tam işlevsel kılınamadığını, çünkü siyasal kültürü-
müzün demokrasiye göre şekillenmediğini de sözleri-
ne ekledi.  
ALİ FUAD BAŞGİL’İN LAİKLİK ANLAYIŞI

Ali Fuat Başgil’in laiklik algısının dönemindeki bü-
rokratlar tarafından kabullenilmeyeceğine dikkat çe-
ken Vatandaş, “Ali Fuat Başgil’in Din ve Laiklik adlı 
bir kitabı var. Ali Fuat Başgil, din ve laiklik kitabında 
ısrarla şunu söylüyor: “Laiklik önemli bir değerdir. 
Yani devletin dini olmamalıdır. Devlet bütün dinlere 
eşit mesafede olmalıdır. Çünkü bir ülkede farklı dinlere 
mensup insanlar yaşarlar. Türkiye de, bunun örnekle-
rinden bir tanesidir”.  Ama aynı Başgil ısrarla şunun 
altını çiziyor: “Türkiye laiklik ilkesini benimsemiş bir 
ülke. Laiklik ilkesi gereği devletin dinin işine, dininde 
devletin işine karışmaması gerekiyor. Bu devlet, dini 
kendiişlerine karıştırmıyor ama sürekli dinin işine ka-
rışıyor. Eğer biz laikliği uygulayacaksak bunu batıdaki 
anlamında uygulamalıyız”. İşte Başgil’in bu düşünce-
leri, Türkiye’ye laiklik getirmekle övünenlerin hoşuna 
gitmemiştir. Çünkü onlar laikliği toplumun huzur ve 
gelişmesi için değil, laiklik aracılığıyla dini ve toplumu 
kontrol altında tutmak istiyorlardı. 
“YAŞADIKLARI DÖNEMLERİN ANLAŞILMA-
SI İÇİN ÖNEMLİDİR”
Vatandaş, hukuk kurallarının toplumun yazılı olma-
yan hukuk kurallarıyla uygunluk taşıması gerektiğini 
bildirerek, “Hukuk kuralları toplumun yazılı olmayan 
kurallarıyla örtüşmüyorsa kurallar çatışır. O devlet ve o 
millet düze çıkamaz. Ali Fuat Başgil diyor ki hukuku-
muzu milletimizle barışık hale getirmemiz gerekiyor. 
Milletle barışık hale getirmezsek biz devletle millet 
olarak sıkıntı yaşamaya çok devam ederiz. Adam as-
keri bürokrasiyi eleştiriyor, sivil bürokrasiyi eleştiriyor, 
hukuk sistemini eleştiriyor. Mevcut olan sistemi aslın-
da sadece yöneticinin seçilen bir sisteme dönüştüğünü; 
hala toplumun iradesinin tam geçerli olmadığını, toplu-
mun iradesinin geçerli olmasını savunuyor. Bu bakım-
dan Ali Fuat Başgil gibi önemli şahsiyetler yaşadıkları 
dönemin anlaşılması bakımından önemlidir.” şeklinde 
konuştu. Vatandaş, son olarak Ali Fuad Başgil‘in ki-
tabından alıntı yaparak “Kişinin kıymeti kaleminin 
altında, dilinin ucundadır.” sözünü vurgulayarak 
konuşmasını sonlandırdı.

HABER: Murat Altundağ-Zeynep Gülcan                                                                                 
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Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Medeniyet Köprüsü Örnek Kişilikler” projesi 
kapsamında konferans düzenlendi. Konferansta Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, 
Ali Fuat Başgil hakkında konuşma yaptı.

Düzgün, Doğu Karadeniz 
turizmini değerlendirdi
Son zamanlarda gelişen turizmiyle dikkat çeken Doğu Kara-
deniz Bölgesi, var olan turizm potansiyeline rağmen hala hak 
ettiği yerde değil. Eşsiz bir doğa ve tarihi bir doku barındıran 
Doğu Karadeniz’in turizm potansiyelinin ortaya çıkması için 
projeler geliştirmek gerektiğini söyleyen Gümüşhane Üni-
versitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Ertuğrul Düz-
gün ile Doğu Karadeniz Bölgesi iç ve dış turizmini konuştuk. 

Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Bayburt   
ve Artvin şehirlerinin Doğu Karadeniz Turizm 

bölgesinde yer aldığını belirten Düzgün, bu şehirlerin 
iç-dış turizm faaliyetlerini yakından takip ederek gelen 
yerli veya yabancı uyruklu turist sayılarını inceledikle-
rini vurguladı.
Trabzon’un bu şehirlerin içerisinde geçmişten bu yana 
önemli bir yeri olduğunu belirten Düzgün, gelen turist 
sayısı bakımından da ön sırada yer aldığını hatırlattı. 
Düzgün, ”Trabzon’da Sümela manastırı, Osmanlı eser-
leri (2.Ayasofya) gibi birçok tarihi güzelliklerinin yanı 
sıra havaalanının da olması gelen turist sayısını arttırı-
yor” dedi. Düzgün sözlerine şöyle devam etti: “Yeşile 
hasret Arap turistlerin en sık geldiği yer doğal güzelli-
ğiyle Uzungöl’dür. Temiz havası, doğal güzellikleri ve 
yemyeşil bitki örtüsüyle dinlenmek için tercih edilen 
yerdir. Rize, Ayder yaylasında “Laz board” kayak ya-
rışlarının yapıldığını vurgulayan Düzgün, iç turizmin 
yoğun olarak katıldığı yarışa dış turizm olarak da 
Arapların katıldığını açıkladı.
GEÇİŞ SIRTI OLARAK GÜMÜŞHANE
Düzgün, “Süleymaniye cami, Canca kalesi, Eski Gü-
müşhane gibi tarihi eserlerin bol olduğu bu şehirde 
ayrıca Osmanlı devleti, Pontus Rum, Roma gibi dev-
letler tarafından yapılan turistik mimari eserler çok 
sayıda yer almaktadır ve Gümüşhane’de bu devletler 
arasında geçiş sırtıdır” dedi. 
Düzgün, 2010 yılından bu yana Arap turizminde sü-
rekli bir artış olduğunu söyleyerek 2010’da 697 bin 
olan Arap turist sayısının 2015’te 2 milyon 535 bin 
324 kişiye yükseldiğinin altını çizdi. Düzgün, “Ya-
bancı turist sayısında biraz düşüş yaşandı bunun bir-
çok sebebi var özellikle Rusya ile yaşadığımız siyasi, 
ekonomik, sosyal sebepler hem doğu turizmini hem 
de diğer turizm bölgelerini büyük ölçüde etkiledi; 
Rusların azalması sonucunda da 2016 yılında iç tu-
rizme yöneldik” dedi.
“DOĞU KARADENİZ’İN  EN BÜYÜK SORU-
NU: TANITIM”
Özel ve kamudan yerel takviyelerin biran önce ya-

pılmasını söyleyen Düzgün, gerekli bütçenin ayrılma-
dığını ve şehirlerarası ulaşım acenteliğinin fazlalaştırılıp 
rahat ulaşımın sağlanması gerektiğini kaydetti. Düzgün, 
”Türkiye’deki eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerinin yeni 
projelerle, tanıtımlarla halka gösterilmesi gerekir. Kara-
deniz’deki mimari eserler hakkında tam olarak bir bilgi-
miz yok. Arkeologlar getirilip incelemeler yapmalı, biz 
eğitimciler de makaleler yayınlayıp yeni stratejilerle yol 
gösterelim” dedi.
DOKAP: SÜRDÜREBİLİRLİK (YEŞİL YOL) PROJESİ 
Doğu Karadeniz turizminin geliştirilmesi amacıyla 
ortaya çıkan DOKAP projesiyle ilgili de bilgi veren 
Düzgün, ”Doğu Karadeniz Bölgesi’nde uygulanan bu 
projenin amacı yaylalara çıkarak doğal dengenin korun-
masını sağlamak; yani çarpık kentleşmeden, tahribattan 
ve çevre kirliliğinden korumak gelecek nesillere aktar-
maktır. Doğayı nasıl gördüysek öyle bırakmaktır” diye-
rek sözlerini noktaladı.

HABER: Mehmet Ağca                                                 
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“Kültür ve Turizm Yolu” projesi

Gümüşhane’ye “Bisiklet ve Yürüyüş Yolu”

Gümüşhane Belediyesi’nin başlatmış olduğu Kültür ve Turizm Yolu Projesi 2016 yılında başlayıp yine 2016 
yılında bitmesi hedefleniyor. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)’nın da destek verdiği projede, 
vatandaşların rahatlıkla yürüyüş yapabilecekleri ve bisiklet kullanabilecekleri bir yol; ayrıca vatandaşların 
dinlenebilecekleri, sosyal alanlar oluşturabilecekleri ve spor yapabilecekleri park alanları yer alıyor.

Gümüşhane Belediyesi’nin projeleri arasında yer alan “Bisiklet ve Yürüyüş Yolu”nun yapımı için görüşme-
ler sürüyor. Yaklaşık bir kilometre uzunluğunda olacak olan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nun tamamlanmasıyla 
vatandaşlar, trafikten arındırılmış bir alanda bisiklet sürebilecekleri bir alana kavuşacaklar. 

HABER: Saliha Çolak

Bağlarbaşı Mahallesi Sarı köprü 
mevkiinden başlayarak Ahmed Ziyaüd-

din Gümüşhanevi camisine kadar olan çevre 
yolu hattı boyunca düzenlenecek olan ‘Kültür 
ve Turizm Yolu Projesi’nin, Gümüşhane 
Belediyesi tarafından bu yıl içerisinde 
yapımına başlanması planlanıyor. Yaklaşık 1 
buçuk kilometre uzunluğunda tbir güzergâhı 
bulunan proje, Doğu Karadeniz Kalkınma 
Ajansı (DOKA) ile ortaklaşa yapılıyor. Yak-
laşık maliyeti ise 1 milyon liranın üzerinde 
olacağı düşünülen projede, vatandaşların 
rahatlıkla yürüyüş yapabilecekleri, bisiklet 
kullanabilecekleri bir yol; dinlenebilecekleri, 
sosyal alanlar oluşturabilecekleri ve spor 
yapabilecekleri park alanları yer alıyor. Pro-
je ile vatandaşlara şehir hayatından tamamen 
uzaklaşarak rahat bir ortam sunulması hede-
fleniyor. Proje ile ilgili konuşan Gümüşhane 

Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürü Hayati Yalçın, “Kültür ve Turizm 
Yolu projesi ile şehrimizde olmayan yeni bir 
uygulamayı da yapmak istiyoruz. Yolun iki 
uç tarafına bisiklet istasyonları kurarak bir 
taraftan gelen vatandaşımızın bisiklete binip 
diğer tarafta bırakabileceği bir sistem geliştir-
erek bisiklet kullanımının önünü açmak isti-
yoruz. Ayrıca proje güzergâhında kır kafe-
teryası veya lokantası açarak vatandaşların 
yeme-içme olanaklarını da genişletmeyi 
düşünüyoruz. Proje yolu üzerinde çeşitli yer-
lere kamelyalar koymayı planlıyoruz, insan-
ların nezih bir ortamda oturup aynı zamanda 
dinlenmelerini de sağlamak istiyoruz” dedi.  
Bu proje ile şehrin artan nüfusu karşısında 
sadece insanlara fiziki alan oluşturmanın 
ve şehri betonlaştırmanın dışında insanların 
sosyal ihtiyaçlarını da giderebilmeyi hedefle-

diklerini söyleyen Yalçın, üniversite alanında 
bulunmasında dolayı yoğun bir genç nüfusu 
barındıran Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki gençler-
in de sosyal aktivitelerine alternatif oluşturmayı 
planladıklarını söyledi.

“PROJE ONAYLANDI”
Yalçın, son olarak “Projeyi geçen yıllar 
hazırladık. DOKA’ya sorduk ve onay aldık. 
Çünkü finansman işini hibeleriyle kendi bele-
diyemizin katkısının yanında ajanstan ala-
cağımız destekle beraber büyüteceğiz. Proje, 
geçen yılın sonu ile bu yılın başı arasında 
onaylandı. Yakın zamanlarda da Belediye 
Başkanımız Ercan Çimen’in sözleşmeleri 
imzalamasından sonra da yapım aşamasına 
geçilecek. Projeye bu yıl içerisinde başlayıp 
yine bu yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Gümüşhane Belediyesi 
olarak geçen yıl 550 bisiklet 

dağıttıklarını belirten Basın Yayın 
ve Halkla İlişkiler Müdürü Hayati 
Yalçın,  bisikletleri dağıttıklarını fakat 
nerede kullanacaklarını düşündükten 
sonra bu projenin akıllarına geldiği-
ni vurguladı. Yenişehir Stadyumu’yla 
Gümüşhane-Trabzon Karayolu’nun 
kesiştiği yere kadar yapılacak olan 
Bisiklet ve Yürüyüş Yolu projesinin 
uzunluğu yaklaşık 1 kilometre ola-
cağını sözlerine ekledi.
Hayati Yalçın sözlerine şöyle devam 
etti: “Bu projeyle yeşillendirilm-
iş nezih ve rahat bir ortamda insan-
ların hem bisikletini sürmesini hem 
de trafikten uzak arındırılmış bu yol-
da daha huzurlu bir biçimde spor ve 
yürüyüşünü yapmasını sağlayacağız.” 
Bu alanda bisiklet istasyonları kurmayı 
düşündüklerine değinen Yalçın, vatan-
daşlardan gelecek arz-talep doğrul-
tusunda istasyonların nasıl işleti-
leceğinin önümüzdeki günlerde belli 
olacağını ifade etti. Proje bittiği zaman 

yeni alanların oluşacağını, bu alanları 
mümkün mertebe yeşillendirerek nezih 
bir ortam oluşturmak istediklerine vur-
gu yaptı. Aynı zamanda da bu projenin 
maliyetinin 1 milyon olacağının altını 
çizdi.

“PROJENİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN 
ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR”
Yalçın: “Bu proje geçen yıl ortaya çık-
tı. Projeyi düşündükten hemen sonra 
uygulamaya geçmemiz için belli bir 
süre olması lazım. Çünkü yapacağımız 
yerdeki imar durumu projeyi etkileye-
ceği için süreç uzuyor. Kendimize ait 
olmayan arazi, hazine arazisi oluyor. 
Projeyi gerçekleştirebilmemiz için 
kamulaştırmamız gerekiyor. Bun-
lar hep süreci uzatıyor.” dedi. Haya-
ti Yalçın son olarak “Yaptığımız ve 
hayata geçireceğimiz yeni projelerle 
Gümüşhane’de yaşayan tüm hemşer-
ilerimizin ve burada olan öğrenci 
kardeşlerimizin rahat,  huzurlu bir or-
tamda yaşamalarını sağlayacağımızı 
düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

GŞÜ’de yeni bir bölüm:
İnsan Kaynakları 

Yönetimi

Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi bünyesinde “İnsan Kaynak-

ları Yönetimi” adında yeni bir bölüm açıldı. 
Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi’nde 2015-2016 eğitim döneminde 
açılan ve geleceğin bölümü olarak nitelendirilen 
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, organizas-
yonların üretim, hizmet verme ve kâr etme hedef-
lerine ulaşmak için kullanmak zorunda oldukları 
kaynak olan insanı yetiştirmeyi hedefliyor. Başta 
Rektör Prof. Dr. İhsan Günaydın olmak üzere 
Doç. Dr. Mehmet Ferhat Özbek, Yrd. Doç. Dr 
Ahmet Mutlu Akyüz ve Yrd. Doç. Dr. Emel Yıl-
dız önderliğinde üniversiteye kazandırılmış olan 
bölümde, aynı zamanda çeşitli aktiviteler düzen-
lenerek öğrencilerin başarılı olması amaçlanıyor. 
Öğrencilerin birbirini tanıması ve iyi arkadaşlık-
lar kurabilmesi için çeşitli aktivitelerin düzen-
lendiği bölümde, öğrencilerin geleceğe yönelik 
doğru atılımlar yapabilmesi ve öğrencilerin bi-
linçlendirilmesi adına iş yeri gezileri gerçekleş-
tirildi. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nün 
dört yıllık eğitim sürecinde daha verimli olması 
adına Kariyer Kulübü kuruldu. Belirli zaman ara-
lıklarında yapılan bölüm toplantılarında ise öğ-
rencilerin bölüm hakkındaki düşünceleri alındı. 

“ÖĞRENCİLER, KTÜ’DEKİ GİRİŞİMCİLİK 
ZİRVESİ SEMİNERİ’NE KATILDI
Bölüm kapsamında, çevre illerde bulunan üni-
versitelere eğitim gezisi de düzenleniyor. Bu ge-
zilerden ilki 16-17 Mart ayında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nde yapılan Girişimcilik Zirvesi Se-
mineri’ne insan kaynakları yönetimi öğrencileri 
de katıldı. İki gün süren seminere katılan öğren-
ciler, seminerin çok faydalı olduğu değerlendir-
mesinde bulundu. Konuşmacılar arasında Ata-
man Özbay ve Mehmet Çıkıncı da vardı. Ataman 
Özbay, girişimci insanın özelliklerinden bahsetti 
ve sözlerine şunları da ekledi: “İş adamlarımızın 
yaratmış olduğu bu ülkede çok iyi duruma gel-
diğimizi belirtmek mecburiyetindeyim. Eskiden 
bizim müteahhitlerimiz yabancıların yanında 
taşerondu, şimdi yabancılar bizim müteahhitleri-
mizin yanında taşeron oldu.” dedi.  Aynı zaman-
da Bender Abbasi limanına da değindi. Trabzon 
limanına demir yolu ile bağlanması amaçlanan 
Bender Abbasi limanının Türkiye için önemli bir 
proje olacağından söz etti. Özbay, son olarak gi-
rişimcinin en önemli özelliklerinden hayalperest 
olmanın önemini vurgulayarak sözlerini bitirdi.
Mehmet Çıkıncı ise yaşamından örnekler vere-
rek başarının püf noktalarını söyle anlattı: “Ben 
hayatımın birçok alanında başarısız oldum fakat 
yılmadım ve asla vazgeçmedim farklı şeyler de-
nedim, başaracağıma inanarak çalıştım.” dedi. 
Çıkıncı son olarak reklamcılıkla ilgili düşünce-
lerini “Reklamcılık sektöründe yaratıcı ve aktif 
olmalısınız. Hayal etmekten korkmayın ve hayal 
ettiklerinizi uygulamaya çalışın.” şeklinde ifade 
etti. 

HABER: Elif Yıldırım 

HABER: Hilal Toker



Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi 
geleneksel seminerlerinin onbirinci haftasında 

Arş. Gör. Elif Türten “Medya ve Mizah” konulu 
seminer verdi.
Arş. Gör. Elif Türten tarafından verilen seminerde 
mizahın günümüze kadar nasıl gelişim gösterdiği 
ve medya üzerinde nasıl işlev gördüğü konusu 
anlatıldı. Mizahın eski bir tarihe sahip olduğu üze-
rinde duran Türten, her güldürü unsurunun mizah 
olarak nitelendirildiğinden bahsetti. Türten, “Bazı 
batılı görüşler mizahın 4. ve 5. yüzyıllara kadar git-
tiğini söylüyor. Bu durumda da mizahın kökeninin 
Yunanistan’a kadar gittiğini söyleyebiliriz” dedi. 
Türten, “Mizah, 18. yüzyıl sonlarında sempatinin 
ve acımanın kaynaşması halini almış, 20. yüzyıl 
da ise özelikle kişilerarasındaki iletişimi ve ilişkiyi 
güçlendirmek amacıyla kullanmıştır” dedi.
Mizahın, Türkiye’ de sözlü olarak doğduğunu 
ifade eden Türten, çocukluktan bu yana bildiğimiz 
mizah ögelerinin olduğunu aktararak, Nasrettin 
Hoca, Hacivat ve Karagöz, Keloğlan masalları, 
Dede korkut hikâyeleri hatta Noel Baba’nın bile 
bir mizah ürünü olarak değerlendirildiğini belirtti. 
“Matbaanın kullanılmaya başlanmasıyla birlikte 
mizah basını ortaya çıkıyor. Gazete ve dergilerde 

yayınlanmaya başlıyor. 19. yüzyılla birlikte bunun 
gerçekleştiğini söyleyebiliriz” şeklinde konuşan 
Türten, 2000’li yıllara geldiğimizde ise mizahın 
televizyonla hayatımıza girdiğini söyledi. Karikatür 
kavramına da değinen Türten, “Karikatür, insan ve 
toplumla ilgili her türlü konuyu ele alarak abartılı 
bir biçimde veren düşündürücü ve güldürücü 
resimdir “ diyerek aynı zamanda karikatürün dil, 
din, ırk ve mesajı ileten bir sanat dalı olduğunu 
ifade etti. 
Türten, teknolojik olarak karikatürün basın evinin 
kullanılmasıyla birlikte gazete ve dergilerde yer 
almaya başladığını belirterek şunları söyledi: 
“Türk karikatürü ilk kez 1867 yılında Arif Ali Kani 
tarafından çıkartılan İstanbul adlı gazetede hayat 
buluyor. “ 24 Temmuz’un Basım Bayramı olduğunu 
ifade eden Türten, Leylak adlı kadına yönelik ilk 
karikatür dergisinin çıkartıldığını, Fatma Zehra 
Hanım’ın da basın tarihindeki ilk karikatürcümüz 
olarak tarih sayfasında yerini aldığını söyledi. 
Son olarak Türten, “1923 ve 1928 yılları arasında 
iki aykırı ve ayrı tarzın sergilendiği dönemdir. 
Biri alabildiğine özgür ve canlı diğeri sıkı ve tek 
düze bir yapıdadır “ şeklinde konuşarak semineri 
sonlandırdı.

 Ars. Gör. Elif Türten:
“Medya ve Mizah”

.
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Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi gele-
neksel seminerlerinin onuncu haftasında Doç. 

Dr. Hasan Güllüpunar “Seçim Sistemleri” konulu 
seminer verdi.
Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Hasan Güllüpunar 
tarafından verilen seminerde seçim sistemine neden  
gerek duyulduğu  konusu anlatıldı. Güllüpunar, 
yapmış olduğu sunumda demokraside vatandaşların 
doğrudan yer alması, nüfusların artması ve idari 
yapıların geniş alanlara yayılmasının temsili sistem 
denen olgunun ortaya çıkmasına sebep olduğunu 
söyledi. Demokratik bir ülke için demokratik bir 
seçimin nasıl olması gerektiği üzerinde duran Gül-
lüpunar, “Demokrasinin temel kriterlerinden birisi 
seçimin varlığıdır ama seçimin olması da o ülkede 
demokrasinin olduğu anlamına gelmemektedir” 
dedi. Güllüpunar, eski dönemdeki seçim sistemleri-
ne vurgu yaparak iki dereceli seçim sistemi ile ilgili 
şöyle konuştu: “İki dereceli seçim sistemi, seçmenle-
rin önce delegeleri seçmesi ve bu delegelerin asıl tem-
silcileri seçmesidir. Demokratik olmayan bir seçim 
sistemi kullanılmıştır. Ve bu seçim sistemi 1946 yılına 
kadar kullanılmıştır.” Seçim sistemleriyle ilgili yapmış 

olduğu araştırmalarda çoğunluk seçim sitemi, nispi 
seçim sistemi ve karma seçim sistemini ele alan Gül-
lüpunar, seçim sistemleriyle ilgili şu sözleri kaydetti: 
“Çoğunluk sistemi, seçimin uygulanması açısından 
basit bir sistemdir. Ama genel olarak bakıldığında 
temsil ve adalet açısından biraz problemli bir sistem-
dir. Çoğunluk sistemi bir seçim çevresinde en fazla 
oy alan partinin bütün milletvekillerini çıkarmasıdır. 
Nispi temsil sistemi ise her partinin aldığı oy oranıyla 
mecliste temsil edilmesini sağlamaktır. Her seçim 
bölgesinde birçok aday seçilebilmektedir. Küçük 
partilerin de bu şekilde mecliste temsil hakkı elde 
edilme imkanı vardır.” Artık oyların nasıl belirlenece-
ğiyle ilgili birçok yöntemin olduğunu ve bu yöntem-
leri “en büyük artık oy yöntemi, en yüksek ortalama 
yöntemi, milli artık yöntemi ve milli bakiye yöntemi 
olarak sıralayan Güllüpunar, “En büyük artık oy 
yöntemi, belirli bir kota var ve bir partinin aldığı oyla 
o kotanın kaç katını sağlıyorsa o kadar milletvekili 
çıkartılır. Bütün partiler hesaplandıktan sonra açıkta 
kalan milletvekili varsa partilerin artık oylarına bakı-
lır en yüksek artık oy alan parti diğer milletvekillerini 
çıkarmış olur” dedi.

Doç. Dr. 
Hasan Güllüpunar:                                      
                                       “Seçim Sistemleri”

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından her hafta çarşamba günü düzenlenen seminerler devam ediyor. Üniversite 
öğrencileri, akademik ve idari personelin katıldığı seminerlerin onuncu haftasıında Doç. Dr. Hasan Güllüpunar “Seçim Sistemleri”, 
onbirinci haftasında Arş. Gör. Elif Türten “Medya ve Mizah”, onikinci haftasında Arş. Gör. Said Tuğcu “Senaryo Yazımının Temelle-
ri”, onüçüncü haftasında ise Öğr. Gör. Salih Zaman “Türk Sinemasında Kadının Sunumu/Atıf Yılmaz Filmleri” başlıklı çalışmalarını 
sundular.

lletisim Fakültesi seminerleri devam ediyor...
.

.

. Ars. Gör. Said Tugcu:            “Senaryo 
       Yazımının 
Temelleri”

. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi 
geleneksel seminerlerinin onikinci haftasın-

da Arş. Gör. M. Said Tuğcu, “Senaryo Yazımının 
Temelleri” konulu seminer verdi.
Tuğcu, öykünün kurallarla değil ilkelerle ilgili ol-
duğunu belirterek öykünün piyasaya yönelik tak-
litler üretmek değil, sanata hâkim olmak olduğu-
nun altını çizdi. Orman Pamuk’un yazarlıkla ilgili 
“Benim için yazarlığın sırrı, nereden geleceği hiç 
belli olmayan ilhamda değil, inat ve sabırdadır” 
sözünü hatırlatan Tuğcu, “Öykünün gerileyişinin 
sebepleri derinlerde aranabilir. Toplum içindeki 
değerler, yaşamın getirdiği pozitif/negatif yükler 
sanatımızın ruhundadır. Yazar öyküyü ne için 
yaşamaya değer, ne için ölmeye değer, neyin pe-
şinden koşmak aptalcadır gibi sorular ile adaletin 
anlamı, hakikat gibi temel değerlerin etrafında 
şekillendirir. Geçmiş yıllarda yazar ve toplum bu 
sorular üzerinde az ya da çok hemfikirdi ancak 
bizim dönemimizde bu uzlaşma yerini büyük bir 
değer karmaşasına, ahlaki sinikliğe, göreceliğe ve 
öznelliğe bıraktı” dedi. 
Yaratmak için yalnızca duyusallık ve hayal gücü 
yeterli olmadığını, yazmanın aynı zamanda iki 

benzersiz ve temel yeteneğe bağlı olduğunun 
altını çizen Tuğcu sözlerine şöyle devam etti: “Bu 
iki yeteneğin ilişkili olması zorunlu değildir. Bi-
rincisi, edebi yetenektir; sıradan dili daha yüksek, 
daha etkileyici bir biçime, yaratacılığı da kulla-
narak dönüştürme. İkincisi ise öykü yeteneğidir; 
yaşamın kendisini daha güçlü, daha net ve daha 
anlamlı bir deneyime yaratıcı bir şekilde dönüş-
türme. İçgüdüsel deha bir eserin niteliğini hemen 
yükseltebilir, ancak mükemmellik ve üretkenlik, 
kendiliğindenlik ve cehaletten kaynaklanmaz.” 
Güzel anlatılmış bir öyküyü, içinde yapı, ortam, 
karakter ve fikrin kusursuzca birleştiği senfonik 
bir bütünlüğe benzeten Tuğcu, genel olarak bir 
öykü için bellek, hayal gücü ve bilgi araştırmalara 
gerek duyulduğunu belirtti. Tuğcu, konuşmasın-
da “Öykünün başında karakterin yaşamındaki 
değer yüklü duruma baktığınız ve bunu öykünün 
sonundaki değer değişimiyle karşılaştırdığınız 
zaman, yaşamı baştaki bir durumdan alıp sondaki 
değişik bir duruma doğru götüren film eğrisini 
(arc of the film) görürsünüz. Bu son durum, bu 
son değişim mutlak ve değiştirilemez olmalıdır” 
vurgusunda bulundu.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi 
geleneksel seminerlerinin onüçüncü hafta-

sında Öğr. Gör. Salih Zaman, “Türk Sinemasında 
Kadın Sunumu/Atıf Yılmaz Filmleri” başlıklı 
seminer verdi. 
Zaman; yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncular 
ve hatta set işçilerinin büyük çoğunluğu erkek 
olan Türk sinema sektöründe, kadın-erkek 
ilişkilerini değerlendirme konusunda, ataerkil 
kuralların geçerli olduğu dünyanın olağanlığını 
ve doğallığını kanıtlamaya çalışan filmlerin üre-
tildiğini belirtti. Türk sinemasının kadınlar ko-
nusunda oldukça fazla klişelere sahip olduğunu 
söyleyen Zaman, “Kadın, fedakâr eştir, her şeye 
katlanır, evlilikten sonra oturup evinin kadını 
olur. ‘İstifanı ver artık çalışmayacaksın’ diyen 
koca adayına tebessümle ‘evet’ der”. En basit 
iftiraya inanan erkek, kadını evden kovar. Kadın 
masum olduğunu anlatana kadar ya verem olur 
ya ölür. Kadın evden kovulunca eli ekmek tutup 
çalışamaz. Kendi ayakları üzerine duramayan 
kadın pavyona düşer. Kadın ya evdedir ya pav-
yonda. Türk sinemasında kadınlar ya iyidir ya da 
kötüdür. Bütün hassasiyet, masumiyet ve bekâret 
üzerine kurulur. Kadınlar her zaman bir erkeğin 
korunmasına muhtaçtır” dedi.
Zaman, Türk sinemasında bu klişelerden farklı 
olarak Atıf Yılmaz’ın, filmlerinde güçlü kadın 

imgesini kullandığını söyledi. Zaman, sözleri-
ni şöyle sürdürdü: “Filmlerinin pek çoğunda 
konunun merkezinde kadın ve onun geleneksel 
Türk toplumunda verdiği birey olma mücade-
lesi bulunan Atıf Yılmaz, Türkiye’ de bir kadın 
sorununun olduğuna inandığını söylemiştir. Bu 
nedenle Atıf Yılmaz filmlerindeki kadınlar, ço-
ğunlukla bir kimlik arayışında olan kadınlardır” 
dedi. Zaman, çalışma kapsamında Atıf Yılmaz 
filmlerinde kadın imgesini araştırmak amacıyla 
“Deli Kan”, “Mine”, “Dağınık Yatak”, “Bir Yudum 
Sevgi”, “Adı Vasfiye”, “Dul Bir Kadın”, “Aaah 
Belinda”, “Asiye Nasıl Kurtulur?”, “Hayallerim, 
Aşkım ve Sen”, “Kadının Adı Yok”, “Arkadaşım 
Şeytan” ve “Ölü Bir Deniz” filmlerini incelediği-
ni söyledi. 
Zaman, çalışmasında Atıf Yılmaz’ın yönetmen-
liğini yaptığı filmlerde toplumsal yapı ve sosyal 
koşullardan etkilendiği sonucuna ulaştığını 
belirtti. Yılmaz’ın 80’li yıllarda çektiği filmlerde 
kadın konusuna ağırlık verdiğini vurgulayan 
Zaman, “Türk toplumda farklı ortam ve sınıflar-
dan kadınlar için farklı kuralların geçerli olduğu 
gerçeğinden yola çıkan Yılmaz’ın, kırsal kesim 
kadınından kentli kadına, varoş mahallesi kadı-
nından burjuva kadınına, fabrika işçisi eğitimsiz 
kadından kültürlü iş kadınına kadar her kesim-
den kadın karakterlere yer vermiştir” dedi. 

Haber: Hamide Kayak

Haber: Elif Yıldırım

Haber: Demet Kolancı

Haber: Demet Kolancı

.

“Türk Sinemasında Kadının Sunumu       
                                   Atıf Yılmaz Filmleri”

Ögr. Gör. Salih Zaman: 
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Gümüşperde’den çocuklara 
sinema gösterimi
Gümüşperde Sinema Kulübü, sosyal sorumluluk kapsamında yetiştirme yurdunda kalan çocuklara si-
nevizyon gösterimi düzenledi.
Haber: Emine Çavuş

Haber: Elif Güveli-Canan Kara

Gümüşhane Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi’nin aktif kulüple-

rinden biri olan Gümüşperde Sinema 
Kulübü tarafından İletişim Fakültesi 
Amfi Salonu’nda, yetiştirme yurdunda 
kalan çocuklara film gösterimi yapıldı.
Gümüşperde Sinema Kulübü tarafın-
dan gerçekleştirilen sinevizyon göste-
rimine, 7 ila 16 yaş arası 40’a yakın ço-
cuk katılım sağladı. Etkinlikte, kulüp 
üyeleri tarafından titizlikle seçilen ani-
masyon filmi “Yukarı Bak”, minik se-
yirciler tarafından ilgiyle izlendi. 2009 

Amerikan yapımı olan film, hayatı bo-
yunca yaşamak istediği macera hayali-
ni gerçekleştirmek için evine binlerce 
balon bağlayıp Güney Amerika’nın 
vahşi doğasına doğru yolculuğa çıkan 
78 yaşındaki baloncu Carl Fredrick-
sen’ın hikâyesini anlatıyor. Komedi ve 
dram içeren filmi ilgiyle izlediklerini 
belirten yetiştirme yurdu görevlileri ve 
çocuklar tekrar böyle bir programda 
buluşmak istediklerini belirterek bu 
etkinlikte emeği geçen herkese teşek-
kür ettiler. 

Gümüşhane Üniversitesi’ne 
anlamlı bağış
Gümüşhane Üniversitesi Kütüphanesi’ne, Aysın–

Rafet Ataç Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından 
kitap bağışı yapıldı. Ülkemizde eğitim ve kültüre hiz-
met vermek amacıyla kurulan Aysın-Rafet Ataç Kültür 
ve Eğitim Vakfı, Gümüşhane Üniversitesi Kütüphane-
si’ne kitap bağışında bulundu. 
Gümüşhane Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantas-
yon Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 
içerisinde, 300 adet yabancı dil eğitim seti, 693 adet 
İş Bankası Kültür Yayınları ile çok sayıda güncel hu-
kuk kitaplarının bulunduğu toplam bin 621 adet kitap 
Gümüşhane Üniversitesi Kütüphanesi’ne bağış olarak 
verildi. Vakıf tarafından kitaplarla birlikte gönderilen 
yazıda, “Yönetim Kurulumuz 16.02.2016 tarih ve 193 
sayılı toplantısında kütüphanemizin arşivde bekleti-
len nüshalı kitaplar ile hukuk ve genel içerikli muhtelif 
kitapların satın alınarak üniversitenize bağışlanması 
kararı alınmıştır. Üniversitenize bağışlanan kitapların 
öğrencilerinize hayırlı olmasını dileriz” denildi.
Kitaplar, Gümüşhane Üniversitesi Kütüphane arşivine 
kayıtları yapıldıktan sonra öğrenci ve akademisyenle-
rin erişimine açıldı.

“Sözler Köşkü” ekibi Gümüşhane’de
Sözler Köşkü İlim ve Kültür Derneği ekibinden Fatih Yağcı ve Ceyhun Hamit Yılmaz’ın konuşmacı olarak 
katıldığı ‘Cennete Gidemezsek Yandık’ adlı program gerçekleşti.

Gümüşhane Belediyesi Gençlik ve Üni-
versite Biriminin organizatörlüğünde 

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Cen-
nete Gidemezsek Yandık’ adlı program yoğun 
bir katılımla gerçekleşti.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program-
da konuşan Gümüşhane Belediye Başkanı Er-

can Çimen, “İnsanın yaratılış gayesi-
nin yalnızca yemek, içmek, gezmek, 
değildir. İnsan boş yere yaratılmamış 
ve başıboş bırakılmamıştır. Allah’a 
ibadet için yaratılan insan, bu kullu-
ğunun karşılığını hem dünyada hem 
ahirette olacaktır. Allah emirlerine 
itaat, dünya ve ahiret mutluluğuna se-
beptir” şeklinde konuştu. 

“MÜSLÜMAN VE DİNDAR NE-
SİLLERE İHTİYACIMIZ VAR”
Türkiye üzerinde oynanmak istenilen 
büyük oyunlar olduğunu dile getiren 

Çimen, “Dünyanın her yerinde Müslü-
manlara ve ülkelerine akıl almaz saldırılar var. 
Bunu aşmamızın tek yolu ise Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği 
gibi dindar bir nesil yetiştirmektir. Ülkemizin 
ve dünyamızın geleceği için Müslüman ve din-
dar nesillere ihtiyacımız var.  Bizler bu nesil-
lerin yetişmesi için çaba sarf etmeliyiz” dedi.

“ANNE BABADAN KORKTUĞU KADAR 
ALLAH’TAN KORKMAYAN BİR NESİL 
VAR”
Sözler Köşkü tanıtım filminin izlettirilmesi-
nin ardından sahneyi Ceyhun Hamit Yılmaz 
aldı. “Bir derdimiz vardı geldik” diyerek baş-
ladığı konuşmasında iman hastalığı ve iman 
zafiyetinden bahseden Yılmaz, “Ehli küfür 
televizyonları evlerimizin başköşesine koy-
du. Sonra da sapığı, tecavüzcüyü evinizin 
başköşesine yerleştirdiniz. Sonra da bu ço-
cuk kime benzedi diyorsunuz. Adamlar hak 
olmayan davaları için deli gibi çalışıyorlar. 
Biz bir şey yapmıyoruz. Uyuyan bir ümmet 
var. Anne babadan korktuğu kadar Allah’tan 
korkmayan bir nesil var” dedi. 
Fatih Yağcı’nın da sunumunu yapmasının 
ardından bu kez her iki konuşmacı birlikte 
sahneye çıkarak salonu dolduran gençlerin 
sorularını cevaplandırdı. Program Belediye 
Başkanı Ercan Çimen’in konuşmacılar Yıl-
maz ve Yağcı’ya plaket takdimi ile son buldu.

Haber: Sinan Uçar

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri tara-
fından düzenlenen kariyer sohbetleri kapsamında 

“Bekir Develi ile Ünlü Mamuller” adlı stand-up göste-
risi düzenledi. Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı Salon’da 
gerçekleştirilen etkinlikte Gümüşhane Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, İstiklal Mar-
şının Kabulünün 95. Yılında Mehmet Akif Ersoy’u 
saygıyla andığını belirterek, “Salonu doldurduğunuz 
için hepinize teşekkür ederim. Birazdan bu 
kürsüyü sahibine bırakacağız. Marka olmuş bir ismi 
Gümüşhane’de ağırlamanın onurunu yaşıyoruz. Bize 
yeni ufuklar açıyorlar. Yeni ufuklar açarken yeni 
pencerelerden farklı bakmamızı sağlıyorlar. Farklı 
mercilerde nasıl davranacağımızın bir nevi kursunu 
veriyorlar. Onu dinlemekten büyük gurur duyaca-
ğımızı ifade etmek istiyorum” dedi. Program, De-
veli’nin yapmış olduğu televizyon programlarından 
kesitler alınarak oluşturulan tanıtım filminin izlen-
mesiyle başladı. 
Develi, stand-up gösterisinde anılarını günümüze 
uyarlayarak gençlerle paylaştı. Katılımcılar stand-up 
gösterisinde zaman zaman gülerken, Develi’nin ya-
kın tarihte yaşanmış üzücü olayları anlatması üze-
rine hüzünlendiler. Develi’nin stand-up gösterisinde 
küfür ve argo kelimeler kullanmaması katılımcıların 
takdirini kazandı. Develi, gösteride hayallerin peşin-
den gitmenin önemini kendi hayatından örneklerle 
katılımcılara aktardı. Üniversite öğrencilerinin ço-
ğunlukta bulunduğu bir ortamda gösterisini gerçek-
leştirdiği için duyduğu memnuniyeti dile getiren De-
veli, gençlerin ilim öğrenmenin yanında irfan sahibi 
de olması gerektiğini ifade etti.
Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdü-
rü İsrafil Aslan, Develiye, Gümüş işlemeli porselen 
kahve takımı hediye etti. Programa İl Milli Eğitim 
Müdürü Muhammet Şahinkaya, Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, Yurt-Kur İl Müdürü 
Mücahit Atalay, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Me-
sut Bayrak, Gençlik Merkezi Müdürü Selman Eroğlu 
ve öğrenciler katıldı. Program hatıra fotoğrafı çekil-
mesiyle son buldu.

Haber: Talha Karakurt-Mert Zımba

Bekir Develi 
gençlerle buluştu

Eski tip sürücü belgeleri, 1 Ocak tarihi 
itibariyle yeni tip sürücü belgeleri ile de-

ğiştirilmeye başlandı. 2016 Ocak ayı itibariyle 
yürürlüğe konulan ilgili kanunla birlikte sürü-
cü belgeleri uluslararası standartlara kavuştu-
ruldu. Beş yıl değiştirilme süresi bulunan yeni 
ehliyet belgeleri, daha sistemli hale getirilerek 
Avrupa standartlarına kavuşturuldu. 

YENİ EHLİYET BELGELERİNİN KUL-
LANIM SÜRESİ 5 YIL
Eski ve yeni ehliyetler arasında bir takım 
farklılıklar bulunuyor. Eski kanuna göre eh-
liyet çeşidi A1, A2, B, C, D, E, F, G, H iken, 
yeni kanuna göre ehliyet çeşitleri M ve A1, 
A2, A, B1, B, D1, F, C1, C, BE, C1E, CE, D1E, 
DE, D ve G olmak üzere 17 sınıf oldu. Eski tip 
ehliyet belgesi olan vatandaşlar ehliyet belge-
lerini 31 Aralık 2020 tarihine kadar değiştire-
biliyor, eğer değiştirilmezse eski tip ehliyetle-
re el konuluyor. Yeni tip ehliyet belgesi alan 
vatandaşlar ise bu belgelerini beş yılda bir 
değiştirmek zorunda. Ehliyetlerini değiştir-
mek isteyen vatandaşlar Emniyet Genel Mü-
dürlüğü’ne ait www.surucurandevu.egm.gov.
tr internet adresinden online randevu aldıktan 
sonra, il/ilçe trafik tescil birimlerinde yeni tip 
sürücü belgesi işlemlerini gerçekleştirebile-

cek. Değişim için gerekli belgeler ise şunlar: 
Eski sürücü belgeniz, aile hekimi tarafından 
verilen sağlık raporu, nüfus cüzdanı veya 
pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf, sürücü 
belgesi değerli kağıt bedeli (13 TL) ve hizmet 
bedelinin ödendiğine dair banka dekontu (2 
TL). Ehliyetlerini değiştirmek için başvuruda 
bulunan vatandaşlar belgelerini il/ilçe emni-
yet genel müdürlüklerine teslim ettikten son-
ra, yeni ehliyet belgesinin tek merkezde bası-
mı yapılarak 15 gün içinde de kişinin adresine 
gönderiliyor. PTT tarafından adrese yollanan 
yeni sürücü belgeleri için herhangi bir kargo 
ücreti ödenmiyor. Ayrıca sürücü belgesini ki-
şinin kendisinin teslim alması gerekiyor. 

ADAY SÜRÜCÜLER, DİKKAT!
Yeni trafik kanunla gelen aday sürücülük 
kavramıyla birlikte sürücülerin daha dikkatli 
olması gerekiyor. 1 Ocak tarihinden ilk defa 
sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebep-
le sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeni-
den sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı 
tarihten itibaren iki yıl süreyle aday sürücü 
olarak kabul ediliyor. Yeni kanun kapsamın-
da emniyet kemeri veya kask gibi koruyucu 
tertibatın kullanılması ile ilgili ihlallerde, araç 
cinsine bakılmaksızın yüzde 20 promilin üze-

rinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit 
edilmesi veya toplam yüzde 75 ceza puanının 
aşılması durumunda aday sürücülerin sürücü 
belgeleri trafik görevlilerince iptal ediliyor.

Sürücü belgelerinde yeni dönem başlıyor
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü belgeleri uluslararası standartlara kavuşturuluyor. Bu 
kanunla birlikte 17 çeşit olan yeni ehliyet belgeleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar değiştirilebiliyor. 
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Cariyelikten Sultanlığa…
Haseki Nurbanu Sultan

“Osmanlı’nın Güçlü Kadın Sultanları” yazı dizisinin bu ayki konuğu Haseki Afife Nurbanu Valide Sultan.  Osmanlı 
Padişahı II. Selim'in hasekisi ve Sultan III. Murat’ın annesi olan Nurbanu Sultan, Hürrem Sultan’ın da gelini. İki soylu 

Venedik ailesinin kızı olan Nurbanu Sultan, 1525’te doğdu. Osmanlı kaynaklarına göre kökeni Yahudi olup, isminin 
Rachel veya Cecilia olduğu rivayet ediliyor.  

Gümüşhane’deki tarihi konaklardan biri olan ve 2006 yılında ziyarete açılan Gümüşhane İkizevler Etnografya Müzesi, bölgenin kültürel mirasını ziyaretçilerine sergili-
yor. Kültürel zenginliği ile göz kamaştıran müze ziyaretçilerini bekliyor. Birbirinden değerli eserlerin sergilendiği bu müzeyi gelin birlikte gezelim...

“Osmanlı’nın Güçlü Kadın Sultanları” yazı 
dizisinin bu ayki konuğu Haseki Afife Nurbanu 

Valide Sultan.  Osmanlı Padişahı II. Selim’in 
hasekisi ve Sultan III. Murat’ın annesi olan 

Nurbanu Sultan, Hürrem Sultan’ın da gelini. İki 
soylu Venedik ailesinin kızı olan Nurbanu Sul-
tan, 1525’te doğdu. Osmanlı kaynaklarına göre 

kökeni Yahudi olup, isminin Rachel veya Cecilia 
olduğu rivayet ediliyor.  

1537 yılında, henüz on iki yaşındayken Osman-
lı kaptan-ı deryası Barboros Hayreddin Paşa 

tarafından esir edilen Nurbanu Sultan, padişah 
sarayına esir olarak girdi. Zekâsıyla Hürrem 

Sultan’ın ilgisini çekti ve onun tarafından Manisa 
sancağına eğitime yollandı. Döndüğünde ise 
güzelliğiyle de Hürrem Sultan’ın beğenisini 

kazanmayı başardı ve Şehzade Selim’e takdim 
edildi. Şehzade Selim’in Nurbanu’nun aşkıyla 

yazdığı şiirler Divan Edebiyatı’nın en güzel 
örnekleri arasında yer alır.

Şehzade Selim’den ünlü bir beyit:
“Biz bülbül-i muhrik-dem-i şekva-yı firâkız. Ateş 

kesilir geçse sabâ gülşenimizden.” (Ayrılığın 
şikâyetinin yakıcı demlerinin adamlarıyız biz. Sa-

bah rüzgârı ateş kesilir, gülistanımızdan geçse.)

Şehzade Selim Manisa sancağında iken 1546’da 
III. Murad’ın dünyaya gelişi Nurbanu’nun itiba-
rını daha da artırdı. Selim’in şehzade sancağına 

gidişinden tahta çıkışına kadar geçen 23 yıllık 
süre zarfında Nurbanu’dan Şah, Gevherhan ve 
İsmihan adında üç kızı ile oğlu Murad doğdu. 

Sarı Selim’in hayatına ilerleyen yıllarda pek 
çok kadın girse de hiç biri Nurbanu’nun Selim 

üzerindeki etkisini kıramadı. 
1553’te Şehzade Mustafa’nın idamı, ardından Şeh-

zade Cihangir’in hastalanarak ölmesi ve 1561’de 
kardeşi Bayezid’in idam edilip çocuklarının da 

öldürülmesiyle Selim, yaşamı boyunca tahta geçme 
savaşı korkusundan korunmuş oldu. 6 Eylül 1566 
Zigetvar’da Kanuni’nin vefatıyla birlikte Şehzade 

Selime taht yolu göründü ve böylece Nurbanu 
padişah eşi oldu. 

Selim tahta çıktığında oğlu Murad yirmi yaşında idi 
ve sekiz yıldır sancak beyliği yapıyordu. Osmanlı 
hanedanının varoluşu bu iki yetişkin erkek bir de 

bebeğe indirgenmiş oluyordu (Selim, oğlu Murad 
ve Murad’ın bebeği). Selim tehlikenin farkındaydı 

ve başka erkek çocuklarının olması gerektiğini bili-
yordu. Saltanatının ilk altı yılında altı erkek çocuğu 

daha oldu. Bunlardan biri kendisinden önce öldü 
beşi ise Murad tahta geçer geçmez öldürüldü.  

“NURBANU SULTAN’A ‘VALİDE-İ  ATİK  
SULTAN “ UNVANI VERİLİYOR

21 Aralık 1574 tarihinde II. Selim’in ölmesiyle 
oğlu III. Murat tahta çıktı. Böylece Nûr-Banû 

Sultan, “Valide-i Atik Sultan” unvanını aldı. 
“Atik” eski anlamına gelir, ilk ve en büyük 

valideyi kasteder. Bazı tarihçilere göre cariye-
likten gelerek “Valide Sultan” unvanını alan 

ilk kişidir Nurbanu Sultan. 
III. Murad’ın eşi Safiye Sultan, onun için 

“Nurbanu’yu ilk defa kırklı yaşlarının ortasın-
da görmüştüm ama ilerlemiş yaşına rağmen 
benim o ana ve bugüne kadar gördüğüm en 

güzel kadındı” ifadesini kullanıyor. Nurbanu 
Sultan, gelini Safiye Sultan ile haremde girdiği 

hâkimiyet mücadelesiyle de adından söz 
ettiriyor. 

Hayır sahibi olan Nurbanu Sultan’ın en önemli 
eseri Üsküdar’da Mimar Sinan tarafından 

yapılan Nurbanu Sultan Valide-i Atik Camii ve 
Külliyesi’dir. 

Nurbanu Sultan 7 Aralık 1583 yılında aniden 
hastalanarak 58 yaşında iken dünyaya veda 

ediyor. Cenazesi İstanbul Ayasofya Camii’nde 
II. Selim Türbesine gömülüyor.

Gümüşhane’deki iki tarihi konağın restore edilme-
siyle adını alan İkizevler Etnografya Müzesi’nin İlk 
katında tarihi kalıntılar, Lahit mezar taşları, Osmanlı 
dönemine ait paralar ve kaideler bulunuyor. Müze-
nin ikinci ve üçüncü katında ise Gümüşhane yöresi-
ne ait kültürel öğeler yer alıyor.
Müzenin ilk katında giriş kısmında ziyaretçilerini 
karşılayan Osmanlı döneminde II. Selimoğlu III. 
Murat’a ait sikkeler oluyor. Gümüşhane Süleyma-
niye Mahallesinde bulunan eski darphanelerde ba-
sıldığı tahmin edilen sikkeler dönemlere ayrılmış bir 
şekilde ziyaretçilere sergileniyor.

Biraz ilerlediğimizde ise yerli Müslüman yapımı 
ocak başlıkları, Doğu Roma dönemine ait Tapınak 
ve mabed maketleri, Kiril alfabesi ile yazılmış Me-
zar taşları, Heykel kaideleri müzedeki yerini alıyor. 

İkinci ve üçüncü kata çıkıldığında ise Gümüşhane 
kültürüne ait arkeolojik ve etnografik eserler yer alı-
yor. Gümüşhane giyimleri, kullanılan eşyalar, takılar, 
eski halı ve kilim motifleri, gelin-damat odası, kiler, 
mutfak, salon, çocuk yatak odası, kayınvalide odası, 
misafir odası, eski silahlardan ve kapı tokmaklarına 
kadar en eski kültürel öğeler bize eşlik ediyor.

Sergilenen parçalar arasında antik göz yaşı şişe-
si, gülabdan ve müzenin en eski parçalarından 
olan Öğütme taşı dikkat çekiyor.
Girişi ücretsiz 
olan toplam 1066 
eserin bulunduğu 
Gümüşhane 
İkizevler Et-
nografya müzesi 
pazartesi günleri 
hariç haftanın her 
günü 08.00-17.00 
saatleri arasında 
ziyaretçilerine 
açık bulunuyor.

Kayınvalide odası

Kübra Demirhan
Haseki Afife Nurbanu Sultan

Nûr-Banû Sultan’ın 1583 yılındaki cenaze törenini tasvir 
eden bir minyatür

Tarihten bir nefes… “Gümüşhane İkizevler Etnografya Müzesi”

II. Selimoğlu III. Murat Dönemi, Ön yüz: Sultan 
Murat Bin Selim Han Arka yüz: Azze Nasnühü 

Duribe Canca (H.982)

Kandilan (mumluk) 
Doğu Roma dönemine ait

Türk yapımı ocak başlığı

Kilise maketi (Doğu Roma

Antik göz yaşı şişesi ve gülabdan

Çocuk heykel kaidesi 

Kiril alfabesi ile yazılmış Mezar taşı

Gelin odası

Çocuk odası

Kübra Demirhan

Haber: Emine Çavuş
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Müslüman’ın hayatında oldukça geniş yeri olan ve pek çok manayı içine alan “selam”ın 
günümüzde bu değerini kaybetmeye başladığı görülüyor. Peygaber efendimizin Müs-
lümanlığın özü olarak gördüğü, ancak günümüzde bireyselliğin ön plana çıkıp insani 
ilişkilerin ve paylaşımların giderek azalmasıyla birlikte toplumsal hayatta işlevsiz bir 
hal alan selamlaşmanın öneminin tekrar hatırlanması gerekiyor.  

İslam’da selam kuru bir iletişimin ötesinde, 
insanlar arasında yaygın çeşitli selamlama 
sözlerinde ifade edilen bütün iyi dilekle-
ri içine alan, oldukça kapsamlı bir kavram. 
Müslümanlar bir araya geldiklerinde söze 
ilk selamla başlarlar. Bu adab, İslam kültü-
ründe de, es-Selam, kable’l-kelam.” (Selam, 
kelamdan öncedir.) şeklinde ifade edilir. 
Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi 
ifade etmiş oluruz? Selam, emniyet, huzur, 
selamet, sağlık, barış, rahatlık, iyi netice, 
kurtuluş gibi manalara gelir. Selam vermek, 
bir kimseye yapılacak en güzel duadır aynı 
zamanda.  Karşılaştığı kimseye “selamün 
aleyküm” diyen kişi,  ona kendisiyle dost 
olduğunu bildirir, kendisinden ona bir zarar 
gelmeyeceğini beyan eder. Dolayısıyla Re-
sulullah’ın elinden ve dilinden başkalarının 
güvende olduğu kimse olarak tanımladı-
ğı Müslümanın, konuşmaya selam vererek 
başlaması oldukça manidardır. Selam Müs-
lümanların parolasıdır. Allah’ın selamıy-
la selam veren kişi Müslümanlığını beyan 
eder. Ebu Hureyre’nin naklettiğine göre, 
Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “İman 
etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi 
sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size, 
yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir 
iş göstereyim mi? Aranızda selamı yayın.”  
(Müslim, İman, 93). 
Peygamber efendimiz selam vermeyi sada-

ka olarak nitelendirmiştir. Sadece yaşayan 
kimselere değil, mezarda yatan kimselere de 
selam vermeye özen göstermiştir. Örneğin 
zaman zaman Medine’nin kabristanı Baki’e 
gidip, ”Selam size ey müminler diyarı! Size 
yarın verileceği vaat olunan şey verilmiştir. 
Sizler bekletilmedesiniz, inşallah biz de size 
katılacağız. Allah’ım Baki’de yatanlara mağ-
firet et.” diyen Allah Resulü, ahirete göçmüş 
olan müminlere de selam vermeyi Müslü-
manlar arasında sünnet haline getirmiştir. 
Abdullah b. Amr’dan (ra) rivayet edildiğine 
göre, bir adam Resulullah’a: “İslam’da hangi 
davranış daha hayırlıdır?” diye sorunca Hz. 
Peygamber şöyle cevap vermiştir: (Başkala-
rına) yemek yedirmen tanıdığına ve tanıma-
dığına selam vermendir.” (Buhari, İman, 6). 
Bu anlamda Hz. Peygamber’e bağlılığıyla 
meşhur sahabi Abdullah b. Ömer’in alışve-
rişi sevmediği halde yalnızca gördüğü kim-
selere selam vermek için çarşıya çıktığı nak-
ledilmiştir. 

SELAMLAŞMAK, MUHABBETİ ARTTIRIR
Müslüman’ın hayatında oldukça geniş yeri 
olan ve pek çok manayı içine alan “selam”ın 
günümüzde bu değerini kaybetmeye başla-
dığı görülüyor. Bireyselliğin ön plana çıkıp 
insani ilişkilerin ve paylaşımların giderek 
azalmasıyla selamlaşma âdeti de toplumsal 
hayatta işlevsiz bir hal alıyor. Mahallelerin 

tek bir ev sıcaklığını yaşadığı günler geri-
de kaldı, artık insanlar bırakın tanımadığı 
kimselere selam vermeyi tanıdıklarını bile 
görmezden geliyor. Böylece birbirlerine gi-
derek yabancılaşan insanların ilişkilerine de 
samimiyetsizlik ve güvensizlik hâkim olu-
yor. Hâlbuki sevgi, saygı, kardeşlik teme-
line dayalı, refah ve medeni bir toplumun 
oluşturulması, bireyler arasındaki güvene ve 
samimi iletişime bağlı. Bunun içinde iletişi-
min ilk basamağı olan selamlaşmanın, ister 
birtakım güzel sözlerle olsun ister bedensel 
hareketlerle olsun, mutlaka yaygınlaştırıl-
ması gerekiyor. Kişinin tanıdığı insanları 
hoş sözlerle karşılaması, iki tarafın da birbiri 
için iyi temennilerde bulunması, aralarındaki 
muhabbeti artırıyor. Bütün iyi dilekleri içine 
alan ve dua vesilesi olan “selam” lafzının 
kullanılması ise ilişkilere ayrı bir rahmet ve 
bereket kazandırıyor. Tanımadığı kimselere 
selam veren kişi de, karşı tarafa güven ver-
miş ve samimiyetini ifade etmiş oluyor ve 
böylelikle sağlıklı ve dostane ilişkilerin te-
meli atılıyor. Sokağa çıktığında kendisini iyi 
dileklerle karşılayan, gülümseyen birilerini 
görmek bireye rahatlık ve huzur veriyor; onu 
yalnızlıktan kurtararak kendisiyle barışık ol-
masına katkıda bulunuyor. Ancak bu şekilde 
bireylerden oluşan toplumun ilerlemeye ve 
gelişime açık, sağlıklı bir toplum olması ko-
laylaşır.                  

elamlaSmak....
Nuran Bıçakcı                                 
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Bir sorun olarak “kadınlık”Her yıl anılan hatta büyük bir kesim tarafından kutlanan 8 Mart Dünya           Kadınlar Günü, 
kadınların tarih boyunca vermek zorunda kaldıkları mücadelenin simgelendiği bir gündür. 
Ancak kadına atfedilen 365 günden sadece 1’i olan bu gün, kadınların dile gelmeyen so-
runlarını ifade etmesine yetiyor mu? Kadının en çok da Müslümanlık dininde korunmaya 
alındığı düşünüldüğünde bu 8 Mart’ta neyi değiştirebildik toplumumuzdaki kadınlar adı-
na? 

“Kadın erkek bütün Müslümanlar kar-
deştirler. Bir kimsenin diğer bir kimse üze-

rinde takvadan başka hiçbir üstünlüğü yoktur” 
(Taberani, Ebu Nuaym). 
İslam’da yaşam ilk insanlar Âdem ve Hav-
va’nın yaradılışı ile başlar. Bu yaradılış ayet 
ve hadislerde, “Biz insanı pişmiş çamurdan, 
değişmiş cıvık balçıktan yarattık” (Hicr suresi, 
26), “And olsun biz insanı çamurdan (süzülüp 
çıkarılmış) bir özden yarattık” (Müminin sure-
si, 19) burulur.” İslam dininde kadın, ayakları-
nın altından değil erkeğin kaburgasından yara-
tıldı göğsünden yaratıldı eşit olsun diye. Kolun 
biraz altından yaratıldı korunsun diye ve kalp 
hizasında yaratıldı sevilsin diye.
Toplumumuzda kadının ezilmesi, hor görül-
mesi İslamiyetten önceye dayanır. Cahiliye 
döneminde kadın, çocuk doğurduktan sonra 
aileye dahil edilir ve çocuk doğurmadan ölen 
kadının kocasına taziyeye gidilmezdi. Erkek 
dilediği kadın veya kadınlarla rızası olmadan 
evlenebilirdi. Cahiliye döneminde kız çocukla-
rının diri diri toprağa gömme âdeti vardı. Kız 
çocuklarını diri diri toprağa gömme âdeti ka-
dının küçük görmenin göstergesiydi. Cahiliye 
döneminde bir adamın erkek çocuğu dünyaya 
gelirse sevinir şenlik yapar kız çocuğu dünyaya 
gelirse utanır ve bir suç işlemiş konumuna dü-

şerdi bütün bunlar İslamiyet öncesinde kadına 
değer verilmediğini gösteriyor. İslamiyet, ön-
cesinde kadın diri diri toprağa gömülürken onu 
oradan çıkarıp, ayaklarının altına cenneti seren 
dinin adıdır. 

Dinimizde kadın, aile ocağında temel eğitimi 
veren ilk öğretmen ve mükemmel bir eğitimci-
dir. İslamda kadın annedir, kadın ailedir, kadın 
kız çocuğudur, kadın iffettir, kadın cennettir, 
kadın cehennemin kilididir, kadın sırat köprü-
sünde yol arkadaşıdır ve kadın sığınılan liman-
dır. İslam öyle bir dindir ki, kadına bir gün değil 
her gün değer verilmesini emretmiştir. “Cennet 
annelerin ayakları altındadır” diyerek çocukları 
anneye iyiliğe teşvik etmiştir. Müslümanlıkta 
kadın sultan ve paha biçilmez bir hazinedir. 
Dinimiz kadına çok değer verir, erkeğe de ay-
rıca çok mesuliyet yükler. İslamiyette kadın 
ev içinde ve dışında çalışmak, para kazanmak 
zorunda değildir. Evli ise erkeği, evli değilse 
babası, babası da yoksa en yakın akrabası çalı-
şıp onun her ihtiyacını karşılamaya mecburdur. 
Her kadın bir erkeğin ya kızıdır, ya kardeşi ya-
hut hanımı veya annesidir. Kadınlara kötü şey-
ler reva görülmemeli onlara layık olduğu değer 
verilmelidir. Bu gün istisnasız her toplumda 
kadınlar eziliyor, hor görülüyor ve bir şehvet 

aracı gibi algılanıyor. Müslüman toplumlar-
da İslamiyet’in kadına verdiği değerin kadına 
verilmediği görülüyor. İstenmeyen, mirastan 
mahrum edilen, okula gönderilmeyen, rızası 
olmadan ondan yaşça büyük erkekle evlendiri-
len kız çocuğu her yerde ikinci sınıf muamelesi 
görüyor. 
Maalesef günümüz cahiliyesi her yeri yıkıp 
kirlettiği gibi kadının fıtratını da kirletti. Bugün 
ataerkil düzenin elinde etkinsizleşen kadın, asıl 
yerinin kendi küçük cenneti olduğunu unuttu. 
Kadın öyle bir hale geldi ki kendi fıtratını arar 
oldu. Şüphesiz kadın kendiliğinde bu hale gel-
medi. Günümüzde hakim olan ataerkil anlayış 
yüzünden erkeğin kadın karşısındaki üstünlüğü 
olumlanırken kadın da, bu hakimiyetin “doğal” 
olduğu kabulü içinde yaşamını sürdürmeye ça-
lışmakta. Bugün görülen başka bir zihniyet de 
“Erkek değil mi döver de sever de.” Bu man-
tığın ne İslamda nede insanlıkta yeri yoktur. 
Erkek kadının başında zorba değil, kadında 
erkeğin kölesi ya da hizmetçisi değildir. İsla-
miyet’te her gün kadına iyi davranılması em-
redilirken bu gün sadece kadına iyilik bir güne 
sığdırıldı. 8 Mart kadınlar gününü kutluyoruz, 
neyi kutlayacağız? Kadına yapılan eziyetleri, 
tacizleri, tecavüzleri mi? Yoksa haince işlenen 
kadın cinayetlerini mi? 

Sözdanur Batur

“Haydi Seden! Okula…”
“Kardelen Projesi” ile Gümüşhane Üniversitesi’ni kazanan 
Seden Elter, okuma azmiyle herkesi kendisine hayran bıra-
kıyor. Başarısı sadece eğitimle sınırlı olmayan Elter, üniver-
siteye gideceği günlerin hayalini kurarken aynı zamanda 
bir çok el sanatını da öğreniyor ve bu sayede yurtdışına 
gitme imkanı kazanıyor. Çeşitli zorluklardan dolayı oku-
maya ara veren Elter’in, “Haydi Kızlar Okula” kampanyasıy-
la gerçekleştirebildiği okuma hayalini ve bu süreçte yaşa-
dıklarını dinleyince kendisine hayran kalıyoruz.

Seden… Hem bir kız çocuğu olmanın hem 
de Doğu coğrafyasında yaşamanın zorluğuna 

rağmen okuma isteğini hiçbir zaman yitirmemek 
gerektiğini hatırlatan hayat hikayesiyle örnek oluyor. 
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan El-
ter, hayat hikayesi ve edindiği tecrübesiyle kendisine 
hayran bırakıyor. Hiçbir zaman umudunu kesmeyen 
ve hayallerinin ardından koşan genç kız bu süreçte 
hayatın ona çok şey kazandırdığını ifade ediyor. 5 ya-
şına kadar ilçede yaşadığını ve ilkokulu ilçede bitir-
diğini belirten Elter, kan davası sebebiyle bütün mal 
ve mülklerini memleketinde bırakarak Van Merkeze 
kaçtıklarını anlatıyor. 11 kardeş olmaları ve maddi 
olumsuzluklar sebebiyle okuyamadığını söyleyen El-
ter,  “Babam okumamı çok istedi ama çoğumuz oku-
la gidemedi.  Ben daha sonra 12 yaşımda el sanatları 
atölyesine girdim. Kilim, halı yapımını öğrendim ve 
9 yıl boyunca orada çalıştım. Çalışırken de kitap oku-
yordum, kitap okumaya hep hevesim vardı.” diyor.  
Okuma hevesinin hep içinde olduğunu yineleyen 
Elter, ortaokulu bitirmek için o dönemde uygulan-
maya başlayan “Haydi Kızlar Okula” kampanyasını 
duyuyor ve bu kampanyaya bir umutla katılıyor. Bu 
kampanya kapsamında yaşı büyük olan kızların 1 yıl 
eğitim alarak mezun olduktan sonra lisans eğitimine 
başvurabildiklerini söyleyen Elter, eğitim sürecini şu 
şekilde anlatıyor: “Ben de denemek istedim girdim. 
Yaşımdan dolayı da biraz abes görünüyorduk. Yine 
de hiç bir şey beni eğitim alma hevesimden alıkoy-
madı. Bu kampanyadan destek alan üç kızdık ve 

üçümüz de bir yılda ortaokulu bitirdik. Okulu başarı 
belgesi ve taktir ile bitirmiştim; bu benim için büyük 
bir şeydi.”

“HAYATIMDA EN ÇOK YAPMAK İSTEDİĞİM 
ŞEY LİSE FORMASI GİYMEKTİ”
Umudunu hiç kesmeyerek ortaokulu bitirdikten sonra 
sınavlara girip Sağlık Meslek Lisesi’ni kazandığını ve 
yine maddi olumsuzlukların isteklerine sınır çektiğini 
söyleyen genç kız,  çalışmak zorunda olduğundan do-
layı liseye gidemediğini ve yine açık öğretim lisesine 
gittiğini anlatıyor. Hayatında en çok yapmak istediği 
şeyin lise forması giymek olduğunu söyleyen genç 
kız, “Bu istek benim hep içimde kaldı.” diyor. Liseyi 
açık öğretimden bitirdikten sonra üniversite şansını 
denemek istiyor ve hiç bilgisi olamadan sınavı ka-
zandığını söyleyen Elter, “Ellerim dirseklerime kadar 
boya içesindeyken ben kitap okumaya çalışıyordum. 
Sadece bir şansımı denemek için üniversite sınavları-
na girdim ve Bankacılık Sigortacılık Bölümü’nü tut-
turdum ve okudum ama istediğim meslek bu değildi. 
Tekrar sınava girdim, o sıra yine çalışıyordum; o sı-
navın sonucunda da Gümüşhane Üniversitesi Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü kazandım.” diye an-
latıyor. Bu süreçte babasının da desteğini gördüğünü 
vurgulayan Elter, bu noktaya gelene kadar hep kendi 
emekleriyle, çalışmasıyla geldiğini yineliyor.  Bütün 
masrafların altından tek başına kalktığını ve ailesinden 
hiç bir para talebinde bulunmadığını ifade eden Elter, 
çalıştığı yerdeki derneğin, azmimi takdir ederek ken-
disine burs verdiğini söylüyor. Diğer kardeşlerinin 

de üni-
versite ve lise 
okuduğunu belirten Elter, 
“Okuyamadığımız yılları bir nevi telafi et-
tik, benden sonrakiler için ben okutacağım.” diyor. 

“ÇALIŞTIĞIM YERDE 500 KIZ ÇALIŞIYOR-
DU. HEPSİ, OKULA GİDEMEYEN KIZLARDI” 
Çalıştığı yerde Türkçeyi ve okuma yazmayı bilme-
yen birçok kızın olduğunu ve okuma yazma bilmedi-
ği için kendinden utanan insanlar gördüğünü belirten 
Elter,“Çalıştığım zamanların son yıllarında okuma 
yazma bilmeyen kızlara, benden büyük insanlara 
Türkçe öğrettim, onlara eğitim verdim, açık öğreti-
me gitmelerini sağladım. Dört yıl yine el sanatların-
da hocalık yaptım. Bu sırada hem okumaya çalıştım 
hem öğretmenlik yaptım; yeri geldi onlara ablalık 
yaptım, elimden geldiği kadar yardım etmeye çalış-
tım. Okuma yazma öğrettiğim için gelip elimi öpen 
kızlar vardı. Bunlar benim için çok güzel anılar. Bun-
ları yaparken çok güzel tecrübeler kazandım.” diyor. 
İleride meslekten ziyade bir dernek kurmak istediğini 
söyleyen Elter, “Benim durumumda olan, bir yerler-
de çabalayan ve eğitim alma imkanı bulamayan kız-
lara destek olmak istiyorum.” ifadesinde bulunuyor. 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü okurken aynı 
zamanda ikinci bir üniversite okuduğunu belirten El-

ter, dernek açma 
adına kendisine bilgi 

olması için Sosyal Hiz-
metler Bölümü’nü okuduğunu 

belirtiyor.

“ÇOK FAZLA HAYAT TECRÜBEM OLDU”
Çalıştığı zaman dilimi içerisinde çok fazla tecrübeye 
sahip olduğunu ifade eden Elter, İran ipek halısını 
Türkiye’de yapan ilk kişi olduğunu hatırlatarak yanı 
sıra Van- Hakkâri kilimi, Türkiye Hereke halısı, Kü-
tahya porselen boyama işlerini de yaptığını söylüyor. 
Yaptığı çalışmalar sayesinde ilk yurtdışı deneyimini 
de yaşadığını belirten Elter, “Türkiye’nin her yerine 
seminerlere gittim, çok fazla hayat tecrübem oldu. 
“Fark Yaratanlar” adlı yarışma programında “5N1K 
Fark Yaratanlar”da Türkiye’de farklı bir insan seçil-
dim.” diyor.
Üniversitede okuyan öğrencilere tavsiyelerde bu-
lunan genç kız “Çoğu insana bakıyorum gerçekten 
kimse hiçbir şeyin değerini ve kıymetini bilmiyor. 
Şuan onların yerinde olmak isteyen çok insan var.” 
ifadesine yer veriyor. İnsanların dış görünüşleriyle 
yargılanmaması gerektiğini vurgulayan Elter, ya-
şadıklarımdan olumlu yönler çıkartıyorum, bunları 
yaşamasaydım şuan okumanın kıymetini belki de bi-
lemeyecektim. Siz siz olun hayatın kıymetini bilin ve 
hayalleriniz için umut edip savaşın.” diyerek sözlerini 
noktalıyor. 

 özel haber
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Türkiye’nin yaşlı nüfusu             
artıyor!

TUİK’in 2015 yılı araştırmasına göre, Türkiye’de 65 ve daha 
yukarı yaşlı nüfus oranı 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 
kişiye yükseldi. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il ise 

yüzde 18,1 ile Sinop oldu. Araştırmada yaşlı obez oranının 
artmasının yanı sıra, kadın yaşlıların erkek yaşlılardan 

daha obez olduğu sonucu çıktı. Araştırmada ayrıca, 
yaşlıların en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından 
hayatlarını kaybettikleri bulgusuna ulaşılırken, alz-
heimer hastalığından ölen yaşlıların oranın da yüz-

de 4 olduğu ortaya çıktı. TUİK, araştırmasında inter-
net kullanan yaşlı bireylerin sayısının arttığı bulgusuna ulaştı.    

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre, 

Türkiye’de 65 ve daha yukarı yaş 
yaşlı nüfus 2015 yılında 6 milyon 
495 bin 239 kişi olarak belirlendi. 
Yaşlı nüfusun toplam nüfus için-
deki oranı 2014 yılında yüzde 8 
iken 2015 yılında yüzde 8,2’ye 
yükseldi. Araştırmaya göre, yaşlı 
nüfusun yüzde 43,8’ini erkek nü-
fus, yüzde 56,2’sini kadın nüfus 
oluşturuyor. Yaşlı nüfus oranının 
en yüksek olduğu il ise yüzde 
18,1 ile Sinop oldu. 

TÜRKİYE’DE 100 YAŞ VE 
ÜZERİNDE 5 BİN 293 YAŞLI 
OLDUĞU GÖRÜLDÜ
Yaşlı nüfusun yüzde 0,1’ini oluş-
turan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı 
kişi sayısı 2015 yılında 5 bin 293 
oldu. Türkiye’de 100 yaşın üze-
rinde en fazla yaşlıya sahip ilk 
üç il sırasıyla İstanbul (675 kişi), 
İzmir (236 kişi) ve Ankara (234 
kişi) iken en az yaşlıya sahip ilk 
üç il sırasıyla Ardahan (3 kişi), 
Bayburt (6 kişi) ve Bilecik (7 kişi) 
oldu. Eğitim durumuna göre yaşlı 
nüfus incelendiğinde, 2013 yılın-
da yaşlı nüfusun yüzde 41,2’si 
ilkokul mezunu, yüzde 4,1’i or-
taokul veya dengi okul mezunu, 
yüzde 4,9’u lise veya dengi okul 
mezunu, yüzde 4,7’si yüksekokul 
veya fakülte mezunu iken 2014 
yılında ilkokul mezunu olanların 
oranı yüzde 42,1’e, ortaokul veya 
dengi okul mezunu olanların 
oranı yüzde 4,3’e, lise veya den-
gi okul mezunu olanların oranı 
yüzde 5,2’ye, yüksekokul veya 
fakülte mezunu olanların oranı 
ise yüzde 5,1’e yükseldi. Yaşlı 
nüfusun eğitim durumu cinsiyete 
göre incelendiğinde, cinsiyetler 
arasında önemli farklılıklar oldu-
ğu gözlendi. Tüm eğitim düzey-
lerinde yaşlı erkek nüfus oranının 
yaşlı kadın nüfus oranından daha 
yüksek olduğu görüldü.
Gelir ve yaşam koşulları araştır-
ması sonuçlarına göre 2014 yılın-
da tek kişilik yaşlı hane halklarının 
toplam tek kişilik hane halkları 
içindeki oranı %45,8 oldu. Tek ba-
şına yaşayan yaşlıların %76,5’ini 
kadınlar, %23,5’ini ise erkekler 
oluşturdu.

OBEZ YAŞLILARIN ORANI 
ARTTI, KADINLAR DAHA 
OBEZ ÇIKTI
Türkiye sağlık araştırması sonuç-
larına göre 2008 yılında obez yaş-
lıların oranı %23,1 iken bu oran 
2014 yılında %26,2’ye yükseldi. 
Yaşlılardaki obezlik cinsiyete 
göre incelendiğinde, kadınların 
erkeklerden daha obez olduğu 
görüldü. Obez olan yaşlı erkekle-
rin oranı 2014 yılında %17,7 iken 
yaşlı kadınların oranı %32,8 oldu.

YAŞLILAR EN FAZLA DO-
LAŞIM SİSTEMİ HASTALIK-
LARINDAN HAYATINI KAY-
BETTİ
Ölüm nedeni istatistiklerine 
göre 2014 yılında ölen yaşlıların 
%46,7’si dolaşım sistemi hasta-
lıklarından hayatını kaybetti. Bu 
hastalığı ikinci sırada %16,9 ile 
iyi huylu ve kötü huylu tümörler, 
üçüncü sırada ise %12,8 ile solu-
num sistemi hastalıkları takip etti.
  
ALZHEİMER HASTALIĞIN-
DAN ÖLEN YAŞLILARIN 
ORANI 2014 YILINDA %4 
OLDU
Ölüm nedeni istatistiklerine göre 
2010 yılında Alzheimer hastalı-
ğından hayatını kaybeden yaşlıla-
rın oranı %2,7 iken bu oran 2014 
yılında %4’e yükseldi. Alzheimer 
hastalığından ölen yaşlıların oranı 
cinsiyet bazında incelendiğinde, 
her iki cinsiyette de artış olduğu 
görüldü. Alzheimer hastalığından 
ölen yaşlıların oranı 2010 yılın-
da erkeklerde %2,2, kadınlarda 
%3,3 iken bu oranlar 2014 yılın-
da erkeklerde %3,2, kadınlarda 
%4,7’ye yükseldi.

YAŞLI NÜFUSUN İŞGÜCÜ-
NE KATILMA ORANI YÜZDE 
11,5 OLDU
15 ve daha yukarı yaşta işgücüne 
katılma oranı 2014 yılında yüzde 
50,5 iken yaşlı nüfusun işgücüne 
katılma oranı yüzde 11,5 olarak 
gerçekleşti. Yaşlı erkek nüfusta 
bu oran yüzde 19,3 iken yaşlı ka-
dın nüfusta yüzde 5,4 oldu. Yaş-
lı nüfustaki işsizlik oranının ise 
yüzde 2,1 olduğu görüldü. İstih-
dam edilen yaşlı nüfusun 

sektör el dağılımı incelendiğinde, 
2014 yılında yaşlı nüfusun yüzde 
74,1’inin tarım sektöründe, yüzde 
18,9’unun ise hizmet sektöründe 
yer aldığı görüldü. 

YAŞAMINDAN MEMNUN 
OLAN YAŞLI SAYISI AZALDI
Yaşam memnuniyeti araştırması 
sonuçlarına göre mutlu olduğunu 
beyan eden yaşlı bireylerin oranı 
2014 yılında yüzde 62,8 iken bu 
oran 2015 yılında yüzde 56,8’e 
düştü. Genel mutluluk düzeyi 
cinsiyet bazında incelendiğin-
de, 2015 yılında yaşlı erkeklerin 
yüzde 53,4’ü, yaşlı kadınların 
ise yüzde 59,5’i mutlu olduğunu 
beyan etti. Yaşam memnuniyeti 
araştırması sonuçlarına göre yaşlı 
bireylerin 2015 yılında en önemli 
mutluluk kaynağı yüzde 66,8 ile 
aileleri oldu. İkinci sırada gelen 
mutluluk kaynağı ise yüzde 16,5 
ile çocukları oldu. Yaşam mem-
nuniyeti araştırması sonuçlarına 
göre 2014 yılında genel sağlık 
durumundan memnun olduğunu 
beyan eden yaşlı bireylerin oranı 
yüzde 47,5 iken bu oran 2015 yı-
lında yüzde 45,6’ya düştü. Hane 
halkı bilişim teknolojileri kulla-
nım araştırması sonuçlarına göre 
internet kullanan yaşlı bireylerin 
oranı 2014 yılında yüzde 5 iken 
2015 yılında yüzde 5,6’ya yüksel-
di. İnternet kullanan yaşlı bireyler 
cinsiyet bazında incelendiğinde, 
erkeklerin kadınlardan daha fazla 
internet kullandığı görüldü. İnter-
net kullanan yaşlı erkeklerin oranı 
2015 yılında yüzde 8,8 iken yaşlı 
kadınların oranı yüzde 2,8 oldu.

İNTERNET KULLANAN 
YAŞLI BİREYLERİN ORA-
NI ARTTI
Hane halkı bilişim teknolojileri 
kullanım araştırması sonuçlarına 
göre İnternet kullanan yaşlı birey-
lerin oranı 2014 yılında %5 iken 
2015 yılında %5,6’ya yükseldi. 
İnternet kullanan yaşlı bireyler 
cinsiyet bazında incelendiğinde, 
erkeklerin kadınlardan daha fazla 
İnternet kullandığı görüldü. İnter-
net kullanan yaşlı erkeklerin oranı 
2015 yılında %8,8 iken yaşlı ka-
dınların oranı %2,8 oldu.
 

HABER: Dudu Yazıcı                                              
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Gümüşhane’de Salı günleri kurulan 
halk pazarının içerisinde aslında bir 

organik pazar yer alıyor. Kendi yerli tohum-
larıyla, kendi organik gübreleriyle ve en 
önemlisi kendi emekleriyle ürettikleri ürün-
lerinin başında gün boyu müşterisini bekle-
yen köylüler, Salı pazarının hemen girişinde 
bulunuyorlar. Bu pazarda süt ürünlerinden 
meyve kurularına, un mamullerinden mey-
velere, reçellerden pekmezlere, ağaç fide-

lerinden meyve-sebze tohumlarına kadar 
her şey köylülerin kendi ürettikleri ürün-
leri kendi deneyimlerine göre işlemesine 
dayanıyor. Halk pazarında hemen hemen 
her tezgâhta benzer ürünler bulunuyor. 
Mevsiminde yetişen ürünlerin satıldığı bu 
tezgâhlarda ürün çeşitliliği de haliyle sınır-
lanıyor. Bu pazarda, Gümüşhane mutfak 
kültürüne ait ürünler bulmak mümkün. 
Pestil, köme, mantı, siron, köy çileği reçe-
li, dut pekmezi ve bal bunlardan bazıları. 
Gümüşhane’de oldukça meşhur olan elma 
ve patatesi ise bu pazarda birkaç çeşidiyle 
birlikte satılıyor. Köylülerin kendi adlan-

dırmalarıyla Rus patatesi, golden elması, 
limon elması, misket elması, İngiliz elması   
ve starking elması en doğal halleriyle tez-
gâhlarda yerini alıyor.
Gümüşhane halk pazarında tezgâhını incele-
diğimiz A. T. (53), sattığı tüm ürünleri kendi 
el emeğinin ürünü olduğunu söylüyor. Yazın 
köyünde, kışın da şehirde yaşadığını belirten 
A. T., “Sekiz yıldır bu pazarda kendi ürün-
lerimi satıyorum. Tarlaya ektiklerimle hem 
kendi evimin ihtiyacını karşılıyorum hem 
de fazlasını gelip burada satıyorum. Böylece 

bir kadın olarak evime ekonomik anlamda 
da destek oluyorum.” dedi. 
“ÇİKOLATA YERİNE MEYVE KURUSU”
Gümüşhane’de mevsiminde oldukça faz-
la yetişen elma, armut, kuşburnu, ahlat ve 
kayısı gibi bazı meyveler kurutularak tüke-
tiliyor. Bu pazarda da mevsiminde güneşte 
kurutulan bu meyvelerin kurusunu bulmak 
mümkün. Meyve kuruları satan köylülerden 
H. G (64), “Artık herkes bilinçli. Ben her 
Salı günü gelip burada ürünlerimi satarken, 
çoğunluğun doğal ürünler almaktan yana ol-
duğunu gözlemledim. Çocuğuna çikolata ya 
da şeker almak yerine gelip benden meyve 
kurusu alan insanlar var. Ben de hem kendi 
ürünlerimi sattığım için hem de insanlar do-
ğal gıdalara yöneldiği için mutlu oluyorum” 
şeklinde konuştu.
Gümüşhane halk pazarında oldukça rağbet 
gören bir başka ürün de Kürtün köy ekme-
ği. Sadece Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde 
üretilen bu ekmek hem yapılış olarak hem 
de lezzet olarak diğer ekmeklerden farklı. 
Samsun’da özel olarak üretilen saf bir un-
dan yapılan bu ekmek, hiçbir katkı maddesi 
içermediği için oldukça sağlıklı. Eski kara fı-
rında ve odun ateşinde dört saatte pişen Kür-
tün köy ekmeği, bir hafta boyunca tazeliğini 
koruyabiliyor. Pazarda bir de bu ekmekten 
yapılan ve “kuru” olarak adlandırılan başka 
bir ürün bulunuyor. Bu ekmeğin dilimler 
halinde fırınlanmasıyla yapılan “kuru”nun, 
özellikle tansiyon ve şeker hastaları tarafın-
dan ıslatılarak tüketildiğini öğreniyoruz. Gü-
müşhane’ye özgü her ürünü bulabileceğiniz 
bu pazara geliniz, görünüz.

Hibrit tohumlar, GDO’lu ürünler derken artık herkes yediği ürünlere şüpheyle yaklaşı-
yor. Gıda sektörü üzerindeki oyunlar karşısında kafa karışıklığı yaşanmasının yanında 
aslında tüketiciler de bilinçlenmeye başlıyor ve artık hemen hemen herkes sofralarında 
doğal ürünler tercih etmeye çalışıyor. Ancak organik pazarlardaki ‘organik’ gıdalar va-
tandaşların alım gücünü zorlayacak fiyatlarda satılıyor. Gümüşhane’de ise marketlere 
ve manavlara alternatif olarak bir organik pazar kuruluyor. Biz de, Gümüşhane’de Salı 
günleri kurulan halk pazarında satılan hem ucuz hem de doğal ürünleri yakından ince-
ledik.

Koltuklara hayat veriyor

Eskiyen koltukların tamirini yapan zanaatkâr Mus-
tafa Kalaycı, koltuklara yeni bir hayat veriyor. 

Gümüşhane’de yaklaşık olarak 25 yıldır esnaflık yapan 
Trabzonlu zanaatkâr Mustafa Kalaycı, eskiyen koltukla-
rın ve ikinci el eşyaların tamir ve montajını yaparak eski-
yen eşyalara yeniden hayat veriyor.
Gümüşhane Fuadiye Caddesi’nde yaklaşık 25 yıldır kol-
tuk tamiri ve döşeme sektörü üzerine faaliyet gösteren  iş 
yeri sahibi Mustafa Kalaycı, mobilya sektöründe sürekli 
yenilenen ve gelişen teknolojiye rağmen sanatını icra et-
meye çalışıyor. Teknolojiye rağmen sanatını icra etmeye 
çalışan zanaatkâr Mustafa Kalaycı, “Mesleğimin yorucu 
tarafları var ama ben işimi severek yapıyorum. Döşeme 
sayesinde maliyet yarı yarıya düşüyor.” dedi.
Son dönemlerde insanların yeni koltuklar almak yerine, 
kumaş ve süngerlerini değiştirmeyi tercih ettiğini dile ge-
tiren Kalaycı, “Ortalama 4 bin liralık oturma grubunun 
maliyeti bu uygulama ile bin liraya kadar düşüyor. Bu 
fiyat farkı, insanları yeni koltuk almak yerine yenileme-
ye itiyor.” diye konuştu. Gümüşhane’de bu sektörde tek 
olduğunu ve sektörde eleman bulmanın sıkıntısını dile 
getiren Kalaycı, “İşletmemizde koltuk, sandalye, kanepe, 
akla ne geliyorsa hepsinin tamiri ve değişimini yapabi-
liyoruz. Müşterilerimiz eskiyen eşyalarını getiriyorlar, 
yeni bir takım gibi alıp gidiyorlar. Aynı zamanda insanlar, 
eşyalarının kıymetini de biliyor ve israftan da kaçınmış 
oluyor. Devir artık kullan at değil tasarruf devri.” ifade-
lerini kullandı.

HABER: Fatma Ünsal

HABER: Sinan Uçar

Gümüşhane Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlı-
ğı, Kelkit, Köse, Kürtün, Torul ve Şiran ilçelerindeki 

meslek yüksekokullarını ziyaret ederek öğrencilerle bir 
araya geldi.
Ziyarete Öğrenci Konseyi Başkanı Serkan Yılmaz, Öğ-
renci Konseyi Saymanı Ahmet Kaya, İlahiyat Fakülte-
si Temsilcisi Enes Uzun ve Bio-Genetik Mühendisliği 
Temsilci Hasan Yetik katıldı.
Öğrenci Konseyi Başkanlığı ekibi öğrencilerin sorunları-
nı ve isteklerini tek tek dinledi. Konsey Başkanı Serkan 
Yılmaz yaptığı açıklamada, “Üniversitemizin eksiklikleri 
var ama zaman içerisinde çözülecektir. Öğrenci arkadaş-
larımızdan dinlediğimiz sorunları ve istekleri, tutacağı-
mız raporla birlikte üniversite yönetimi ile yapacağımız 
toplantıda dile getireceğiz ve bu sorunların takibini ya-
pacağız” dedi. 

“ÇÖZÜLMEYECEK SORUNLAR DEĞİL”
İlçelerimizdeki meslek yüksekokullarında okuyan öğ-
rencilerin genel sorunlarının ulaşım, barınma ve sosyal 
faaliyet alanlarında olduğunu ifade eden Yılmaz şunları 
kaydetti: “Bu sorunlar Gümüşhane merkezinde de olan 
sorunlardır. Üniversitemiz geliştikçe bu sorunlar azalı-
yor. İlçelerimizdeki yüksekokullarda bu gelişim ile bü-
yüdükçe bu sorunlar çözülemeyecek sorunlar değildir.”
Öğrenci arkadaşlara samimi davranışlarından dolayı te-
şekkür eden Yılmaz, tüm sorunların ve isteklerin hazırla-
nan raporda detaylı bir şekilde dile getireceğini söyledi.

Öğrenci Konseyi 
ilçeleri ziyaret etti 

HABER: Sinan Uçar

Tarladan tezgâha...
Gümüşhane’de organik halk pazarı



Gümüşhane 
Üniversitesi 
Mühendis-

lik Fakültesi 
Çok Amaçlı 

Salonu’n-
da öğren-
cilerin ve 

akademis-
yenlerin 

katılımıyla 
Psikolog Pınar 

Can tarafından 
‘Sınav Kaygısı Ve 
Stresle Baş Etme 
Yolları” semineri 

düzenlendi. 
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Baharın gelişiyle Atatürk Parkı renklendi
Gümüşhane Atatürk Parkı, insanlar tarafından yazın tercih edilen mekanlar içeri-
sinde ilk sıralarda yer alıyor. Baharın gelişini fırsat bilerek kendilerini parklara atan 
vatandaşlar ise Atatürk Parkı’nı renklendirmeye başladı.  

Bahar ayına girmemizle birlikte do-
lup taşan Atatürk Parkı vatandaşların ilk 
tercih ettiği yer haline geldi. Öğrencilerin de 
yoğun ilgi gösterdiği park, geçmiş günlere 
göre en kalabalık günlerini yaşıyor. Aslında 
Atatürk Parkı yaz-kış ziyaretçilerini ağırla-
yabiliyor şöyle ki, park, mevsim şartlarından 
dolayı daha çok yazın tercih edilirken, kışın 
ise parkın içinde bulunan konakta insanlar 
vakit geçirebiliyor. Mekanın büyüklüğü ve 
açık hava olması nedeniyle park, yazın çok 
fazla sayıda insana hizmet veriyor.
Atatürk Parkı’nın daha çok yazın kazançlı 
olduğunu belirten park esnaflarından Hü-

seyin Yıldız, “Gümüşhane, hava şartlarında 
dolayı kışın en durgun dönemini yaşar. Bu-
nun sebebi ise mevsim şartlarıdır. Turizm 
ve hizmet sektörü kışın bu konuda zorluk 
yaşıyor. Çünkü Gümüşhane ağır kış şartla-
rı olan bir şehirdir. Öğrencilerin kışın şehir 
merkezinde geçirdiği süre ile yazın geçirdiği 
süre eş değer değil tabi ki. Bu yüzden de en 
çok kazancı yaz aylarında burayı doldurup 
taşıran halkımızdan ve öğrencilermizden 
elde ediyoruz” şeklinde konuştu.,

“ÖĞRENCI BURADAN GITTIĞI ZA-
MAN ŞEHIR SESSIZ BIR HAL ALIYOR”
Yıldız, “Bu şehri ve Atatürk Parkı’nı var 

eden çoğunlukla öğrencilerdir. Öğrenciler, 
ekonomik ve sosyal anlamda şehri canlı tu-
tan kişilerdir. Çünkü burada nüfusun yakla-
şık üçte birini öğrenciler oluşturuyor. Halk, 
öğrencilerin yoğunlaşmasından, alt yapıdan 
şikâyetçi, öğrenci ise konaklama sorunu 
yaşadığından şikâyetçi. Umut ediyoruz ki 
bu sorunlar da düzelecek. Fakat şöyle de 
bir şey var. Öğrenci buradan gittiği zaman 
şehir sade ve sessiz bir hal alıyor” dedi. Yıl-
dız, son olarak şunları vurguladı: “Öğrenci 
bir işletmeden içeri giriyorsa o işletmeden 
içeri herkes girer. Öğrenci, müşterinin geri 
kalanını çeker. Tabi işletmeler de öğrenciyi 
yalnızca para unsuru olarak görmemelidir.”

HABER: Elif Yıldırım

Bu kez pedallar 
Yeşilay Haftası 
için çevrildi

Çay House Gümüşhane’de

Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası mü-
nasebetiyle Gümüş Pedal Bisiklet Grubu ve Türkiye Yeşilay Ce-

miyeti Gümüşhane Şubesi ortaklığında sağlıklı yaşam için bisiklet 
turu gerçekleştirildi.
Faaliyet, 6 Mart Pazar günü Gümüşhane Merkez Fatih Parkı önün-
den başlayarak Bağlarbaşı – Akçakale – Tekke – Yeniyol güzerga-
hında devam edilerek Arzular Beldesi yol ayrımında bulunan tarihi 
Tohumoğlu Köprüsü’nde son buldu.
Gidiş geliş 36 km’lik mesafede gerçekleştirilen faaliyete lisanslı 10 
sporcu katıldı. Amaçlarının Gümüşhane’de bisiklet kullanımını ve 
sporu teşvik etmek olduğunu söyleyen Gümüş Pedal Bisiklet Gru-
bu üyeleri, “Bu tür etkinliklerle sigara, içki, uyuşturucu vb. zararlı 
alışkanlıklardan uzak durulacağını ve sporla sağlıklı yaşamın elde 
edileceğini, ayrıca Gümüş Pedal Bisiklet Grubu olarak bu tür özel 
günlerde etkinlikleri artırarak her kesimi kötü alışkanlıklardan uzak 
tutup sağlıklı yaşama davet edeceklerini” belirttiler.
Faaliyet sonunda Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gümüşhane Şubesi ta-
rafından Gümüş Pedal Bisiklet Grubu üyelerine hediyeler verilerek 
yaptıkları farkındalık için teşekkür edildi. Ayrıca zararlı alışkanlıklar-
la mücadele konusunda bu gibi etkinliklerin arttırılması istendi. 

Gümüşhane Üniversite-
si Genç Dimağlar Kulü-

bü’nün düzenlediği “Gelin 
Kendimizi Okuyalım “adlı 
seminer 2 Mart Çarşamba 
günü Sağlık Hizmetleri Mes-
lek Yüksekokulu Çok Amaç-
lı Salonu’nda düzenlendi. 
Çay House’ın kurucusu Ha-
run Serkan Aktaş’ın katılımı 
ile gerçekleştirilen seminer 
büyük ilgi gördü.
Çay House’tan Serkan Ak-
taş’ın konuşmacı olduğu 
konferansta Risale-i Nur ve 

iman hakikatleri anlatıldı. Aktaş, Allah’ın varlığını, birliğini bilimsel 
verilerle anlatırken insanın neden namaz kılması gerektiği üzerine 
konuştu. Yer yer mizahi yaklaşımlarla konuyu anlatan Aktaş, insanın 
dünyalık meseleler karşısında ahiretini, sonsuz hayatını feda etme-
mesi gerektiği uyarısında bulundu. Insanda 100 trilyon hücrenin bu-
lunduğunu ve bu hücrelerden hiçbirinin kendi başına hareket etme-
diğini, saniyede 50 milyon hücrenin yenilendiğini dile getiren Aktaş, 
bunu bir yapanın olduğunu, tesadüf olmadığını kaydetti. Konferansın 
sonunda katılımcıların sorularını cevaplayan Aktaş, katılımcılarla ha-
tıra fotoğrafı çektirdi ve kitaplarını imzaladı. Birkaç gencin bir araya 
gelip kurmuş olduğu Ilim ve Irfan Derneği Çay House Derneği’nin 
Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, Islamiyet’in akıl, kalp ve günlük 
hayatımıza yerleşmesi ve insanların ahiret inancı konusunda daha da 
bilinçlenip, dünya ve dünya sonrası hayatta mutluluğu yakalayıp hiç 
kaybetmemesi emeli ile yola çıktıklarını ifade etti. Avcı, ”Birçok so-
rulara cevabın verileceği bir yuva sloganıyla ortaya çıkan derneğimiz 
“Çay House”da, iman eksikliği olan kardeşlerimize maddi manevi 
yardımcı oluyoruz” dedi. 
Gümüşhane Üniversitesi Genç Dimağlar Kulüp Başkanı Recep Bi-
rinci, kulüp olarak güzel çalışmalar yapmaya yeni başladık” açıkla-
masında bulundu. Gümüşhane Üniversitesi Genç Dimağlar Kulüp 
Başkanı Recep Birinci, kulüp olarak her ay düzenli etkinlik yapmaya 
çalıştıklarını, etkinlikte öğrencilerin katılımının yüksek olduğunu ve 
beğenildiğini söyledi. Çay House’ın kurucusu Harun Serkan Aktaş’ın 
katılımı ile gerçekleştirilen ”Gelin Kendimizi Okuyalım“ adlı konfe-
ransın öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandığını ve bundan ön-
ceki etkinliklerde de salonun dolup taştığını ifade eden Birinci, ”Kulüp 
arkadaşlarımın desteği ile daha güzel programlar yapacağız ”dedi.

Gümüşhane Üniversitesi’nde 
‘Sınav Kaygısı ve 
Stresle Baş Etme 
Yolları’ semineri

Sınav kaygısı ve stresle baş etme yolları baş-
lığı altında gerçekleştirilen eğitim semine-
rinde Psikolog Can şunları kaydetti: “Stresin 
evreleri alarm reaksiyonu, direnç dönemi ve 
tükenme dönemidir ve bunların aşılmasının 
zor değil sadece kronik seviyeye geçmeden 
önlenmesi gerekiyor.”
Stresin nedenlerinin çevresel faktörler, sos-
yal faktörler, fiziksel faktörler, kişisel faktör-
ler ve psikolojik faktörler olduğunu vurgu-
layan Can, “Stresin belirtileri çarpıntı, baş 
ağrısı, soğuk ve sıcak basması, nefes darlığı, 
bitkinlik, huzursuzluk, unutkanlık, kararsız-
lık ve ilgi azalmasıdır” dedi. 

“STRESLE BAŞA ÇIKMAK IÇIN TATI-
LE GIDIN, EGZERSIZ YAPIN”
Stresle başa çıkma yollarının iki yoldan 
oluştuğunu ifade eden Can, birinci yolun ak-
tif yani problem odaklı başa çıkma yöntemi, 
ikinci yolun ise pasif yani duygu odaklı başa 
çıkma yöntemi olduğunu belirtti. Birinci 
yolun stres öncesi ve sonrasında depresyon 
süresinin kısa olduğunu ve sorun çözmeye 
odaklı olduğunu vurgulayan Can, ikinci 
yolun ise depresyon süresinin uzun oldu-

ğunu, çözülecek problemleri bile çözümsüz 
bıraktığını söyledi. Stresle başa çıkma yol-
larının, fiziksel egzersiz yapma, tatil yapma, 
hobilerle ilgilenme, olayları nesnel bir şe-
kilde değerlendirme, olaylara bakış açısını 
değiştirme, danışmanlık hizmetinden yar-
dım alma, stres oluşturan durumların önünü 
baştan kesmek olduğunu bildiren Can, bun-
ların arasına beslenmenin de abartı bir öneri 
olarak ekleneceğini ifade etti. Kafein ve al-
kolün stresi fazlalaştırdığını söyleyen Can, 
bunun yanı sıra protein ve vitamin ağırlıklı 
yiyeceklerin stresi azalttığını ifade etti.

“AŞIRI KAYGI BAŞARIYI AZALTIR”
Stresten sonra sınav kaygısına da değinen 
Can, sınav kaygısının ilk defa 1960’larda 
Albert tarafından incelenmeye başlandığını 
aktardı. Can, kaygının hafif durumda oldu-
ğunda başarıyı arttıracağını ama kaygının 
aşırı olduğu zamanda da başarıyı azaltaca-
ğını vurguladı. Psikolog Can, sınavda kaygı 
yaşanmasının çok normal olduğunu belir-
terek kaygının kendini gösterme belirtileri 
olarak bitkinlik ve kararsızlık, bazı bilgilerin 

unutulması, baş dönmesi ve mide bulantısı-
nı işaret etti. Kaygıya neden olan başka fak-
törlerin de olduğunu belirten Can, bu faktör-
leri “çocukluk dönemi yaşantılar, cinsiyet, 
ebeveynlerin mesleği, sosyo-ekonomik 
durumu, kardeş sayısı, beklenti düzeyleri, 
görev ve sorumlulukları erteleme” olarak 
açıkladı. Can, seminerin sonunda nefes eg-
zersizi ve gevşeme egzersizleri yaptırdı.  

HABER: Filiz Karaman

HABER: Dudu Yazıcı
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Karadeniz’in incisi, kuzeyin cenneti:  S  n   p
Amazonların ve ünlü filozof Diojen’in şehri Sinop...  Ülkemizin en kuzey ucunda bulunan Sinop hem Karadeniz’in muhteşem 
doğasıyla hem de denizinin biçim verdiği eşsiz şekilleriyle ön plana çıkıyor. Eşsiz doğasının yanı sıra aynı zamanda iç kalede 
bulunan tarihi cezaevi ile Sinop, zengin bir tarihe de sahip. Burada Selçuklu zarafetini yansıtan Alâeddin camisini, çocuklara 
“Pisagor” teoreminin öğretildiği Pervane Medresesi’ni, acıklı bir tarihe tanıklık etmiş olan Paşa Tabyası’nı, soluk sarı  renkli 
duvarlarına mistik bir hava sinmiş Balatlar Kilisesi’ni ve Amazonların erkeklere karşı verdikleri amansız savaşlardan fırsat bul-
duklarında, yalnızca kadınların becerebildikleri ustalıkla süsledikleri Serapis mabedini göreceksiniz. 

Sinop’un tarihi antik dönemlere kadar uzanıyor. M.Ö. 
756’da Milet’ten ayrılan ve kendilerine yeni bir şehir 
kurmak isteyen göçmenler buraya gelerek bugünkü 

Sinop’un ilk temellerini atmışlar ve bu şehre “Sinope” 
adını vermişler. M.Ö. 4. yüzyıldan başlayarak Helenis-
tik dönemde Sinop başkent olmuş ve gelişmeye başla-
mış. Bu dönem Sinop’un en parlak dönemi olup kültüre 
büyük önem verilmiş. M.Ö. 70 yılında Roma İmpara-
torluğu bu toprakları işgal etmiş ve özellikle Sezar dö-
neminde şehre yardımlar gönderilmiş. Roma İmpara-
torluğu’nun doğu ve batı olarak ikiye ayrılmasından 
sonra Sinop, Doğu Roma denilen Bizans Devle-
ti’ne bağlı kalmış. Bizans döneminde de canlı bir 
ticaret merkezi olarak rol oynamaya devam eden 
Sinop, bu niteliğini daha sonraki dönemlerde, yani 
Bizans, Selçuklu, Candaroğlu ve Osmanlı yönetimle-
rinde de sürdürmüş. Ayrıca kale ve tersanesiyle bölge-
nin en önemli askeri üs alanlarından biri haline gelmiş. 
Ancak bu durumunu Ruslar tarafından, 1853 yılında 
yapılan baskından sonra, kaybetmeye başlamış.
Sinop’un köklü tarihi geçmişinden bahsettikten sonra, 
bu nadide şehri tanıyalım. Sinop’un, Karadeniz kıyı 
şeridinin kuzeye doğru en çok sivrilerek uzandığı 
Boztepe Burnu’nun üzerine kurulmuş olduğunu 
görüyoruz. Yağmur miktarının diğer Karadeniz 
illerine göre daha az olduğu Sinop’ta bu nedenle 
yurdun dört bir tarafından insanlar, tatil için bura-
yı tercih ediyorlar. Diğer Karadeniz illerinin aksine 
175 km uzunluğundaki kumsallara sahip Sinop’un, 70 
km’lik bölümündeki plajlarda denize girmek mümkün. 
Denizle bu kadar iç içe olan bu şehirde insanların büyük 
bölümü, geçimlerini balıkçılıktan sağlıyor. Bu bereketli 
denizde yöre halkı hem kendi balık ihtiyacını hem de 
ülkemizin balık üretiminin % 5-7’si gibi bir bölümünü 
karşılıyor. 

AMAZONLARIN ÜNLÜ DİYOJENİ’NİN 
ŞEHRİ: SİNOP
“Gölge etme, başka ihsan istemem…” Evet, Si-
noplu büyük filozof Diyojen, M.Ö. 413 yılında Si-
nop’ta doğmuş. Bu bilgi de şehir gezinize bir derinlik 
katabilir. Karadeniz dalgaları ne kadar hırçın ise, Sinop 
il merkezi de o kadar sessiz ve sakin. Merkez, iki cad-
deden oluşuyor. Kendi halinde, bir çarşısı var. Çarşısı 
sevimli  bir yer. Küçük ama temiz lokantalarında Sinop 
pidesi ve kulak denilen cevizli mantı yiyebilirsiniz. Ama 
dikkat, buranın mantısı yani cevizli mantı, bağımlılık 
yapabiliyor. Fazla yerseniz, akşam için balık ziyafetini 
yapamazsınız. Ziyaret etmeniz gereken bir başka yer ise 
sahil yolu. Bu sahil yolunda balıkçılar ve çay bahçeleri 
bulunuyor. Bu arada şehri tepeden izlemek isterseniz, 
kaleye çıkacaksınız. Kale demişken Sinop’un bir başka 
tarihi mirası olan Sinop Cezaevi’ne de çıkmanız gerek. 
Çünkü burası, gerek kuruluşu gerekse yapısı ve içinde 
bulunanlarla tarihe tanıklık eden bir cezaevi. Sinop’un 
en önemli simgelerinden biri olan Sinop Tarihi Cezaevi, 
yalnız, hüzünlü ama vakur haliyle sizi karşılıyor. Kapa-
tılışından yıllar sonra ziyaret etmenize rağmen bile hala 
duvar ve hücrelerinde çekilen sıkıntıların, rutubetin ve 
“dışarıdaki deli dalgaların gelip duvarları yaladığı sesle-
ri” hissedebiliyorsunuz. Yalnızlık ve hüzün cezaevinin 
her yerinde hissediliyor. Sinop Tarihi Cezaevi, öncele-
ri kale olarak inşa edilmiş olsa da 1882 yılından sonra 
cezaevine dönüşmüş. Başta Pontus, Roma, Bizans, 
Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere çok sayıda devletin 
kullandığı stratejik bir yer olmuş. Ayrı bir bina da çocuk 
cezaevi olarak kullanılmış. Cezaevi, 1999’da kapatıla-
rak müze olarak ziyarete açılıyor. Yüksek duvarları ve 
dar koridorları bulunan Sinop Tarihi Cezaevi’nin tarih-
sel önemi firar edilemeyen bir hapishane olması ve mi-
safir ettiği ünlüler nedeniyle artmış. En başta 1932-1933 
yıllarında cezaevinde kalan Sabahattin Ali, Refik Halit 
Karay, Mustafa Suphi, Ahmet Bedevi Kuran, Ruhi Su, 
Burhan Felek, Zekeriya Sertel ve Kerim Korcan da bu 
cezaevinde yatmışlar.
Sabahattin Ali, meşhur “Aldırma Gönül” şiirini Sinop 
Cezaevi’nde yazmış. Cezaevinde dolaşırken sanki bu 

şiirin dizeleri duvarların çatlaklarına 
sinmiş ve kulaklarımızda çınlıyormuş 
hissine kapılıyorsunuz. Ayrıca ceza-
evi, Zeki Demirkubuz’un “Ma-
sumiyet”, Ferhan Şensoy’un 

“Pardon” filmi ve “Eşkıya 
Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 
“Köpek”, “Parmaklıklar Ardında”, 
“Esir Şehrin Gözyaşları” ve “Tatar 
Ramazan” dizilerine ev sahipliği yap-
mış. Çocuk koğuşu, tek kişilik demir kapılı 
hücreler, volta atılan geniş avlular ve elbette Sabahattin 
Ali’nin koğuşu görülmesi gereken yerlerden. Şehirde 
görülmesi gereken yerlerden bir tanesi de Selçuklu za-
rafetini yansıtan Alâeddin Cami. 1214 yılında Selçuklu 
Sultanı Alâeddin Keykubat tarafından şehrin zaptından 
sonra yaptırılan cami, erken Türk dönemi cami tiplerine 
iyi bir örnek. Uzunluğu 66 metre, genişliği ise 22 metre 
olan caminin ortasında büyük bir kubbe ve yanlarda 
küçük birer kubbe bulunuyor. Ayrıca caminin ortasında 
bir şadırvan ve İsfendiyaroğullarına ait bir türbe var.

ÇOCUKLARA “PİSAGOR” TEOREMİNİN 
ÖĞRETİLDİĞİ PERVANE MEDRESESİ
Medrese, Alâeddin Cami avlusunun kuzey girişinin 
karşısında bulunuyor. Medrese, 1262 yılında şehrin 
ikinci defa alınışı anısına Selçuklu Veziri Muinüddin 
Süleyman Pervane tarafından yaptırılmış. Kuzey-gü-
ney konumlu ve dikdörtgen planlı olan yapı, iki eyvanlı, 
açık avlulu medrese tipinin güzel bir örneğini oluşturu-
yor. 1932 ile 1970 yılları arasında Müze olarak görev ya-
pan ve günümüzde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün malı 
olan medrese, 2002 yılında kültür ve turizm amaçlı kul-
lanılmak üzere Sinop Valiliği’ne tahsis edilmiş. Sinop 
Valiliği’nce Sinop’a özgü el sanatları ve mutfağı ile ilgili 
kişilere tahsis edilerek çarşı haline getirilmiş. Sinop’ta 
yer alan bir başka tarihi yapı da Paşa Tabyaları. Acıklı 

bir tarihe tanıklık etmiş olan ve Kara-
kum mevkiinde yer alan Paşa Tab-

yaları, 1877-1878 Osmanlı-Rus Sa-
vaşları sırasında denizden gelen 

tehlikeleri önlemek amacıyla 

yapılmış. Yarım ay şeklinde 
11 top bataryası, cephanelik ve 

mahzenlerden oluşan bu yapı, 
bugün artık bölgedeki yerleşim 

nedeniyle mahallelerin içinde kalmış. 
Şehri gezerken dikkati çeken başka bir 

yapı ise Balatlar Kilisesi. Soluk sarı renkli duvarlarına 
mistik bir hava sinmiş Balatlar Kilisesi, Sinop’un Ada 
mahallesinde Yusufoğlu aralığında Bizans döneminden 
kalma bir yapı. Günümüze kilisenin yalnızca kuzey ve 
güney duvarları kalmış. Tarihte bilinen en eski Serapis 
Tapınağı, Sinop Arkeoloji Müzesi bahçesinde bulunu-
yor. Anadolu’daki inanç zenginliğimizin temsili olan bu 
tapınak, önemli bir kültür mimarisi olarak öne çıkıyor. 
Sinop merkezde ziyaret edilecek yerlerin başında Si-
nop Kalesi geliyor. Kale milattan önce 700’lü yıllarda 
Gaskalılar tarafından yapılmış ve Grek, Pontus, Roma, 
Bizans, Selçuk ve Osmanlılar zamanında büyütülerek 
korunmuş. Bugünkü sınırlarına M.Ö. 72 yılında ka-
vuşmuş. Selçuklular döneminde limanı kontrol etmek 
amacıyla bir iç kale eklenmiş ve burç ve kulelerle güç-
lendirilmiş. Kalenin 4 kapısı olduğu söyleniyor. Sinop 
Kalesi’nin şehir meydanındaki kulesi ve surları günü-
müzde de hala sağlam ve iyi korunmuş durumda. Aynı 
zamanda limana bakan kulenin tepesinde bir cafe işlet-
mesi var. Buradan şehrin manzarasına bakarak çayınızı 
yudumlamak inanılmaz keyifli.

DOĞA HARİKALARI ERFELEK ŞELALELERİ
Sinop’un Erfelek ilçesi sınırları içinde yer alan bu doğa 
harikası şelaleler zinciri Sinop’a gelip de ziyaret edilmesi 
gereken yerlerin başında yer alıyor. Sinop’a yaklaşık 45 

km mesafede arabayla ulaşılan bu sit alanında irili ufak-
lı 28 şelale bulunuyor. Dar ve 2 km uzunluğundaki bir 
vadide yer alan bu şelaleler, dağ yürüyüşü, piknik, gezi 
ve fotoğraf meraklıları için paha biçilmez bir zenginlik 
sunuyor. Kimi yerde maceracılar için iple tırmanarak, 
kimi yerde ahşap ızgaralar üzerinde yürüyerek gezilen 
bu şelaleler bölgesi, zengin bitki faunasıyla da dikkati 
çekiyor. Şelalelerin tamamını gezmek için buraya uzun 

bir süre ayırmanız ve zorlu bir parkuru göz önüne 
almanız gerekiyor. Yanınızda fotoğraf makinanızı 

mutlaka bulundurun. 

SİNOP’UN DOĞAL LİMANI AK LİMAN 
KOYU

Sinop merkeze 12 km mesafedeki Akliman, bir 
mesire yeri. Karadeniz’in hırçın dalgalarından ko-

runmak isteyen tekneler için doğal bir liman olan Ak-
liman’da mangal ve piknik yapmak için birçok imkân 
mevcut. Aynı zamanda burada bir işletme de bulunuyor. 
Hazırlıksız gidenler için yiyecek ve içecek servisleri var. 
Akliman’dan biraz daha ilerleyerek Türkiye ve Karade-

niz’in tek fiyordu olan Hamsilos Koyu’na (Hamso-
ros) ulaşılıyor. Bir tepenin üstünde denizin karanın 

içine doğru girdiği bu fiyordu izleyebiliyorsunuz. 
İskandinav ülkelerinde bulunan fiyortlara ben-
zer bu yapı, aslında Deveci Deresi Vadisi’nin 

daha derin bölümlerinin denizin yükselmesi 
sonucu boğularak oluşmuş bir yer şekli. 

 DENİZ, ORMAN VE GÖL BİRARADA
Sinop’un görülmesi gereken yerleri arasında Mobil Ko-
rucuk Köyü mevki bulunuyor. İl merkezine 2 km uzak-
lıkta olan mevki, Sinop yarımadasını çevreleyen yol 

üzerinde. Sakin bir deniz ve tertemiz kumsalı bulunan 
mevkide ayrıca, turizm belgeli  tesisler, restoranlar, 

kamp ve karavan yerleri var. Sinop il turizminin 
en yoğun olduğu yer burası. Kumunun halk 
arasında, romatizma ve siyatik gibi hastalıklara 
iyi geldiği de söyleniyor. Dikkat çeken bir diğer 

mevki ise Karakum. Şehir merkezine uzaklığı 2 
km olan Karakum, Sinop yarımadasını çevreleyen 

yol üzerinde. Karakum denilmesinin sebebi ise, sahil-
deki ince ve simsiyah volkanik kum bulunması. Burada 
kamp alanları, otel, tatil köyü, kafe, restoran, bungalov 
tipi evler, karavan ve çadır yerleri de bulunuyor. Burası, 
sessiz ve sakin bir yerde tatil yapmak isteyenlerin tam 
aradığı yer. Görülmeye değer bir başka mevki ise Sarı-
kum. İl merkezine, 21 km. uzaklıkta olan yörede, deniz, 
orman ve göl bir arada. Çeşitli balık ve yabanı hayvan-
ların bulunduğu bölge, tabiat koruma alanı olarak ilan 
edilmiş. Deniz kıyısında, ince taneli kumların oluştur-
duğu, geniş ve uzun bir kumsal var. Adını da zaten bu 
kumun renginden alıyor olduğunu öğreniveriyorum 
hemen oradaki bölge halkından. 
Sinop’a özgü tatları birlikte keşfemeye ne dersiniz? 
Bunlardan bazıları mısır çorbası, içli tava, içi etli hamur 
(kulak hamuru) ve nokul.  Sinop’tan dönmeden önce 
almanız gereken yöreye özgü hediyelik eşyalar bulunu-
yor. Evet, Sinop’tan hediyelik olarak dünyaca ünlü kotra 
ve taka maketleri, turistik çelik bıçaklar ve keten işleme-
lerinden alabilirsiniz. Ayrıca il merkezinde gemi model-
leri yapımcılığı da yaygın. Bu yaygınlığı 1950 yılındaki 
aftan yararlanarak cezaevinden çıkan mahkûmların bir 
kısmının Sinop’a yerleşerek gemi modelleri yapmaları, 
yanlarında çalıştırdıkları çıraklara kotra yapımını öğre-
terek, bu sanatın il merkezinde yapılmasını sağlayarak 
yaygınlık gösterdiklerini görüyoruz. Gemi modelleri 
yapımında ise ceviz, gürgen, kavak, kiraz ve armut 
ağaçlarından yararlandıkları dikkatleri çekiyor. Sinop’ta 
almanızı tavsiye ettiğimiz bir başka eşya ise meşhur 
Sinop bıçağı. 1890 yılından günümüze kadar sürdürü-
len bıçakların yapımında yüksek karbonlu İsveç takım 
çeliği, saplarının yapımında ise manda, geyik boynuzu, 
gül ağacı kökü kullanılıyor. Korkuluk ve tepe malze-
mesi kaliteli pirinçten, kınları ise kaliteli sığır derisinden 
yapılan bıçaklar, dekoratif bıçak, mutfak bıçakları ve av 
bıçakları olarak raflardaki yerlerini aldığı görülüyor.

HABER: Fatma Ünsal                                                           
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7. Bahar ve Spor Şenlikleri başladı

Gümüşhane Belediyesi Spor Kulübü şampiyon oldu

Gümüşhane Üniversitesi 7. Bahar ve Spor Şenlikleri kapsamında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın 
düzenlediği turnuvalar başladı.

Türkiye Hentbol Erkekler 2. Lig B grubunda mücadele eden Gümüşhane Belediyesi Spor Kulübü şampiyon 
oldu.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık, Kül-
tür ve Spor Daire Başkanlığı Şube 

Müdürü Fatih Koç, GİFHABER’e 7. Ba-
har ve Spor Şenlikleri kapsamında yapılan 
etkinlikler hakkında bilgi verdi. 15 Şubat 
Pazartesi günü salon futbolu ile müsabakala-
rın başladığını ifade eden Koç: ”Basketbol,  
voleybol, halı saha, masa tenisi satranç kort 
tenisi bu tür branşlar da yarışmalar düzen-
lendi. Bireysel mücadeleler de, takım spor-
larının yapmış olduğu mücadeleden sonra 
yani Mayıs ayında başlayacak” dedi. İlçeler-
de maçların düzenlendiğini ifade eden Koç, 
oradaki öğrencilerin de şenliklere katılım 
sağlanmasına yönelik çalışma yapıldığını 
söyledi.
KULÜPLERİMİZ DAHA AKTİF 
Öğrenci kulüplerinin daha da aktif olduğu-
nu söyleyen Koç, daha önce 23 kulübün ak-
tif olarak var olduğunu bunlara dokuz tane 
daha yeni öğrenci kulübü eklendiğini söyle-
di. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğren-
cilere maddi destek verildiğini dile getiren 
Koç: ”Kulüplerimizin bu sayede daha aktif 
olacaklarını ve güzel çalışmalar yapacakla-
rını inanıyorum” dedi.
İLK KEZ KATILDIK 
“Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası’na 
Gümüşhane Üniversitesi olarak ilk kez katıl-
dık” diyen Koç, takım halinde Üniversitele-
rarası Havalı Tüfek Türkiye şampiyonunun 
Gümüşhane Üniversitesi’nden çıktığını söy-

ledi. Koç, yarışmaya Gümüşhane Üniversi-
tesi’ni temsil eden  dört bayan sporcusunun 
olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam 
etti: “Sporcularımız Melike Arduç, Sabriye 
Nur Gündüz, Gülcan Şinik ve Dilan Ataş ile 
katıldık. Sporcularımızdan Melike Arduç 
398,2, Gülcan Şinik 375,6 ve Sabriye Nur 
Gündüz 377,5 puanla finale kaldı. Havalı 
Tüfek yarışması ferdi sıralamasında Melike 
Arduç üçüncü olurken Sabriye Nur Gündüz 
altıncı, Gülcan Şinik sekizinci ve Dilan Ataş 
on birinci sırada müsabakayı tamamladı. 
 
“GİFHABER’E TEŞEKKÜRLER” 
GiFHABER’e yapılan çalışmaları duyurdu-
ğu için teşekkür eden Koç, “GiFHABER 
sayesinde hem öğrenciler hem akademik ve 
idari personel yaptığımız çalışmalar hak-
kında bilgi sahibi olacaktır. İnanıyorum ki 
hem öğrencilerimiz hem de akademik ve 
idari personel yaptığımız ve yapacağımız 
çalışmalarla bizlere yol gösterici önerilerde 
bulunursa biz de elimizden gelenin en iyisini 
yapacağız” dedi. 
“TAKIMLARA DESTEK OLALIM”
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakülte-
si Spor Temsilcisi Öğr. Gör. Mehmet Akif 
Günay da, düzenlenen faaliyetler hakkında 
bilgi verdi. Günay, Geleneksel 7. Gençlik ve 
Spor Şenlikleri kapsamında yapılacak olan 
müsabakaların branşlarının belirlendiğini ve 
belirlenen branşlarda müsabakaların düzen-
lenmesinin Rektörlük makamı tarafından 

uygun görüldüğünü ifade etti. Faaliyetlerin 
Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Birimi 
tarafından yürütüldüğünü belirten Günay, 
şenliklerin düzenlenmesindeki amacın il-
çelerdeki öğrencilerin merkez kampüsteki 
öğrenciler ile kaynaşması, öğrencilerin ken-
di yeteneklerini görmeleri ve hocaların bir-
birini tanıması olduğunu vurguladı. Günay, 
Geleneksel 7. Gençlik ve Spor Şenlikleri’ne 
Torul, Kürtün, Köse ve Kelkit ilçelerinde 
bulunan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 
de katıldığını belirterek şenlikte bulunan öğ-
rencilere okullarında bulunan arkadaşlarının 
da destek olmaları gerektiğine değindi. Se-
yirci yoğunluğunun şenliğin ateşini artırdı-
ğını ifade eden Günay, kendi takım arkadaş-
larına destek olmaları gerektiğini söyledi.
İletişim Fakültesi’nin temsilciliğini üstlenen 
Günay, her fakültenin bir spor temsilcisinin 
olduğunu ve bu temsilcinin şenliklere hazır-
lık çalışmalarını organize ederek öğrencileri 
ve personelleri şenliklere hazır hale getirdi-
ğini ifade etti. Şenliklerde halı saha futbolu, 
büyük futbol, voleybol ve basketbol branşla-
rının yer aldığını ifade eden Günay, bu bran-
şlarda hem öğrencilerin hem de personel 
görevlilerinin yarıştığını ifade etti. Günay, 
şenliklere katılan öğrencilerin lisans sahibi 
olduklarını da belirtti. Son olarak şenlikle-
re daha fazla katılım olmasını gerektiğinin 
altını çizen Günay, seyircilerin takımları-
na destek olarak birlik ve beraberlik bilinci 
oluşturmaları gerektiğini vurguladı.

Türkiye Hentbol Erkekler 2. Lig B grubunda mücadele 
eden Gümüşhane Belediyesi Spor Kulübü ve Tokat Genç-

lik Spor, Aydın Doğan Spor Salonu’nda kozlarını paylaştı. 
Maç, vahim bir trafik kazası geçiren Adıyaman Belediye Spor 
hentbol takımı için bir dakikalık saygı duruşu yapıldıktan 
sonra başladı. Gümüşhane Belediyesi Spor Kulübü maça hızlı 
bir giriş yaptı ve birinci 15 dakikwalık bölümü 11-6 üstünlük-
le kapattı. Oyunun ikinci 15 dakikalık bölümünde de üstünlü-
ğünü sürdüren ekip, devre bitiminde soyunma odasına 18-10 
önde gitti. İkinci yarıya salonun tamamını dolduran taraftarla-
rının da desteğiyle başlayan Gümüşhane Belediyesi Spor Ku-
lübü hızını kesmedi ve maçı 37-28 galip tamamladı. Takım, 
bu sonuçla THF 2. Lig B grubunu lider olarak bitirdi ve Mart 
ayında yapılacak olan play-off müsabakalarına gitmeye hak 
kazandı. Gümüşhane Belediyesi Spor Kulübü play-off karşı-
laşmalarını geçmesi halinde bir üst lige yükselecek.

Haber: Dudu Yazıcı-Zeynep Hafiye Gülcan

Kick Boks Şampiyonasın’da 
ödül alan sporcular,Rektör 
Günaydın’ı ziyaret etti

Üniversiteler Türkiye Kick Boks Şam-
piyonası’nda ödül alan sporcular Gü-
müşhane Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İhsan Günaydın’ı makamında zi-
yaret etti.

Haber: Dudu Yazıcı
Gümüşhane Üniversitesi Kick Boks Takı-
mı’nın 8 sporcu ile ilk kez katıldığı Türkiye 
Kick Boks Şampiyonası 68 üniversiteden yak-
laşık 600 sporcunun katılımıyla Marmaris’te 
gerçekleşti. Gümüşhane Üniversitesi Kick 
Boks Takımı 8 sporcusu ile ilk kez katıldığı 
bu organizasyonda, 4 madalya alarak bir ilke 
imza attı. 60 hakemin görev yaptığı ve point 
fighting, full contact ve low kick branşların-
da yapılan şampiyonada, Ruhan Şimşek 63 
buçuk kiloda Türkiye ikincisi, Ali Budak 81 
kiloda Türkiye üçüncüsü, Elif Kamil 70 kiloda 
Türkiye üçüncüsü, Asena Nur karaca 65 kilo-
da Türkiye üçüncüsü oldu. Ödül alan sporcu-
ları tek tek tebrik eden Rektör Günaydın, yeni 
bir üniversite olmalarına rağmen gösterilen bu 
başarının çok önemli olduğunu belirtti. 

GŞÜ’DEN BİLEK GÜREŞİNDE ÖNEMLİ 
BAŞARI 
Gümüşhane Üniversitesi Bilek Güreşi Takımı, 
Antalya Kemer’de 23-25 Mart tarihleri ara-
sında yapılan Üniversitelerarası Bilek Güreşi 
Şampiyonası’nda aldığı birincilikle birlikte 
takım halinde 52 üniversite arasında altıncı 
sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti. 
Üniversitelerarası Bilek Güreşi Şampiyona-
sı’na yeni bir takım kurarak 6 sporcusu ile 6 
sıklette katılan Gümüşhane Üniversitesi, sağ 
kol 60 kilogramda Yusuf Ziya Yıldızoğlu ile 
birinci olurken, 52 üniversiteden 325 sporcu-
nun katıldığı şampiyonada takım sonuçlarına 
göre altıncı sırada yer aldı. 
Şampiyonada sol kolda, 55 kilogramda Emre 
Çakır altıncı, 60 kilogramda Yusuf Ziya Yıl-
dızoğlu üçüncü, 65 kilogramda Sedat Çolak 
üçüncü, 80 kilogramda Emre Avşar Demirel 
dördüncü olurken; sağ kolda 60 kilogramda 
Yusuf Ziya Yıldızoğlu birinci, 75 kilogram-
da Kadir Kurtoğlu yedinci ve 80 kilogramda 
Emre Avşar Demirel altıncı olarak yarışmayı 
tamamladılar.  
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