Köprülü,
hayatını
hayvanlara
adadı

Tuğlu:
“Gazetecilik
yarın da devam
edecek”
‘Yenilenebilir Enerji’
konferansı

İletişim Fakültesi
yeni uygulama
birimlerine
kavuştu

Gümüşhane’nin sosyal ve
kültürel haritası

Sonbahar-kış
mevsimi
geçişine
dikkat!

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi
YIL: 7 SAYI: 34

SAYFA 12’DE
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Rektör Zeybek yeni eğitim
yılını değerlendirdi
“Yaz döneminde öğrencilerimize ücretsiz
internet hizmeti verebilmek için hazırlık yaptık ve şu anda
kütüphanede, sosyal
tesislerde, kantinlerde
öğrencilerimizin toplu olarak bulunduğu
mekânlarda internet
erişimi sağlamış olduk.”

Yeni kütüphane
yeni sistem

Gümüşhane Üniversitesi kütüphanesinin yeni
binasına taşınması ve hizmete açılmasıyla
ilgili olarak Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanı Mümin Yılmaz, kütüphanedeki
yeniliklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kütüphanenin ilahiyat ve merkezi olarak ayrıldığını ifade ederek içerisinde çalışma alanlarının
yer almaya devam edeceğini söyleyen Yılmaz,
öğrencilerin daha rahat ders çalışabileceği 8
tane grup çalışma odası ve bireysel çalışma
odaları bulunduğunun altını çizdi.
SAYFA 4’TE

“Yeni yapılaşmayla ilgili eksikliklerimiz var
onları tamamlıyoruz.
Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne ek bina yapıyoruz
inşaatı devam ediyor.
Şu an ciddi olarak peyzaj eksikliğimiz var ve
bundan sonraki süreçte öncelik vereceğimiz
projelerden biri de bu
sorunu gidermek olacak.”

G

eni eğitim dönemini GİFHABER’e değerlendiren Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’le 2017-2018 akademik
yılında yeni açılan bölümler ve yapılması planlanan projeler üzerine
konuştuk. Rektör Zeybek konuşmasında, gelişme aşamasında bir

SAYFA 2’DE

üniversiteye sahip olduklarını ifade ederek “hep birlikte bu gelişimi devam
ettireceğiz” vurgusunda bulundu. Daha işin başında olduklarını ifade eden
Zeybek, Gümüşhane Üniversitesi’nin daha iyi bir noktaya taşınması için yaSAYFA 8-9’DA
pılması gerekenleri anlattı.

GŞÜ’de Belgesel Sinemacılar Birliği rüzgarı

I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 12-13
Ekim günlerinde Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB)
tarafından düzenlenen “Belgesel Film Proje Geliştirme ve Sunum Atölyesi” projesi kapsamında belgesel
sinema eğitiminin ilk aşaması gerçekleşti. Gümüşhane
Üniversitesi amfisinde gerçekleştirilen program akademisyenler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.
Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklarına ulaşım imkânı sunan
projeler geliştirmeleri amacıyla tasarlanan atölye çalışmasının ikinci aşaması 23 Kasım’da gerçekleştirilecek.

GŞÜ-Türk Tarih Kurumu işbirliği ve Gümüşhane Valiliği-Gümüşhane Belediyesi katkılarıyla
düzenlenen 1. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu, GŞÜ Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan
Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, sempozyumların birer bilgi şöleni olduğunu belirterek
1. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumunun
Gümüşhane’de uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ilk sempozyum olduğuna değindi.

SAYFA 6’DA

Hayata vizörden bakmak...

Fotoğrafçılık, kamerayla ışığı hassas bir yüzey
üzerine kaydederek görüntü oluşturma işi
ve işlevsel uygulamaları nedeniyle bir zanaat
olduğu gibi, estetik yönüyle bir sanat olarak
kabul edilir. Fotoğraf sanatının kişilerde nasıl
algılandığı ve yeni başlayanlar için tavsiyelerde
bulunmak amacıyla Gümüşhane Üniversitesi
İletişim Fakültesi akademisyenlerinden Arş.
Gör. Said Tuğcu ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
SAYFA 5’TE

Tiyatro sahnesi engel
tanımadı

SAYFA 10’DA

2 ÜNİVERSİTEDEN
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“1. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu”
düzenlendi

R

EKTÖR ZEYBEK,
“Sempozyum kapsamında yurtiçi ve
yurtdışından katılım sağlayan
134 katılımcımız bulunmakta. Başta tarih, coğrafya, edebiyat, dil, sosyoloji ve turizm
olmak üzere çok çeşitli konular iki gün boyunca sürecek
etkinliğimizde tartışmaya açılacak ve anlatılacak. Hemen
açılış programının akabinde
üç adet sergimiz var.”

Gümüşhane Üniversitesi-Türk Tarih Kurumu işbirliği ve Gümüşhane Valiliği-Gümüşhane Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 1. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu, Gümüşhane Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmasında konuşan Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, sempozyumların birer bilgi şöleni olduğunu belirterek 1. Uluslararası Gümüşhane
Sempozyumunun Gümüşhane’de uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ilk sempozyum olduğuna değindi.
HABER: Fatma Ünsal

G

ümüşhane
Üniversitesi-Türk Tarih Kurumu
işbirliği ve Gümüşhane
Valiliği-Gümüşhane Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 1. Uluslararası
Gümüşhane Sempozyumu, 16-17 Ekim 2017 tarihlerinde Gümüşhane Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gümüşhane’nin tarihi,
coğrafi, sosyo-kültürel yapısı ve değerlerini ortaya
çıkarmak ve bilimsel veri tabanını güçlendirmek
amacıyla düzenlenen I. Uluslararası Gümüşhane
Sempozyumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunması ve halkoyunları gösterisiyle başladı.
Sempozyumun açılış töreninde konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, “Gümüşhane Üniversitesi, gördüğüm kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın 81 ilde başlatmış olduğu her ile bir üniversite
projesinin en doğru ve en başarılı örneklerden bir
tanesidir. Bundan dolayı emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün yetkililere, siyasilerimize ve milletvekillerimize çok teşekkür
ediyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim
Zeybek hocam ile birlikte çok daha uyumlu, hem
kamuoyu hem de vatandaşla işbirliği içerisinde
olan bir yönetim anlayışıyla geleceğe ümitle bakan
bir üniversite kadromuz mevcuttur. Bu tür sempozyumların hem üniversitemize hem de şehrimize ciddi katkıları olduğunu düşünüyorum. Bu sempozyumun gerçekleşmesinde de katkı sağlayan
herkese ayrıca teşekkür etmek isterim.” şeklinde
konuştu.
ÇİMEN: “SEMPOZYUMLARA KATKIDA BULUNUYORUZ”
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de
konuşmasında Gümüşhane Belediyesi olarak üniversite için ellerinden gelen katkıyı sunduklarını ve
bundan sonraki süreçte de bu tür sempozyumlara
destek vereceklerini belirterek, “Bizim tek işimiz
yol ve kaldırım yapmak değil, bu tür sempozyumlara da katkıda bulunmaktır. Gümüşhane, hoşgörü ve huzur kentidir. Bunu şehrin her noktasında
hissedersiniz. Bugün bizleri burada buluşturan bu
sempozyum vesilesiyle, katkısı olan herkese teşekkürlerimi iletmek isterim.” açıklamasında bulundu.

REKTÖR ZEYBEK: “ULUSLAR ARASI DÜZEYDE DÜZENLENEN İLK SEMPOZYUM”
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim
Zeybek, sempozyumların birer bilgi şöleni olduğunu belirterek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Sempozyumlar, önceden belirlenmiş konular üzerinde çok sayıda akademisyen ve araştırmacının
tebliğler sunduğu, tartıştığı, katılımcılarla belirlenen konu üzerinde görüş alışverişinde bulundukları önemli bilimsel organizasyonlardır. Biz, bölgesel

coğrafya derslerine derse söyle bir cümle ile başlarız: Yeryüzünde iki nokta yoktur ki birbirine tıpa
tıp aynısı olsun. Ülkemizde belirli özellikleriyle
birbirine yakın birbirine benzeyen alanlar elbette
vardır. Ama her yöremiz, birbirinden ayrı özellikler ve ayrı güzellikler taşır. Gümüşhane yöremiz de
bütün özellikleriyle farklı bir yöremizi oluşturuyor.
Bu yöremizi diğer yörelerden ayıran özelliklerden
ilki çok çetin bir topografyasının olmasıdır. İlimiz
gerek Zigana dağları gerekse Gümüşhane dağları
ile kuşatılmıştır. Bu dağlar Harşit çayı ve kolları ta-

rafından yarılmış, parçalanmış çetin bir topografya
oluşturmuştur. Bu güçlüklerinin yanı sıra, ilimizin
çok özel turistik çekicilikleri de bulunmaktadır.
378 endemik tür barındırmasıyla ilgi geçen bir yöremizdir Gümüşhane. Madencilikle hep anılmış,
Osmanlı Devleti döneminde Gümüş Sikke’nin bir
dönemde basıldığı bir yöredir burası. Bunun dışında arşiv belgelerinden İstanbul’daki Tophane-i
Amire’de hazırlanan toplar için bakır madeninin
gönderildiği bir yöredir de.”

REKTÖR ZEYBEK:
“SEMPOZYUMDA
134 KATILIMCIMIZ
BULUNUYOR”
Bu sempozyumun Gümüşhane’de uluslararası
düzeyde gerçekleştirilen ilk sempozyum olduğunu vurgulayan Zeybek, “Sempozyum kapsamında yurtiçi ve yurtdışından katılım sağlayan 134
katılımcımız bulunmakta. Başta tarih, coğrafya,
edebiyat, dil, sosyoloji ve turizm olmak üzere
çok çeşitli konular iki gün boyunca sürecek et-

kinliğimizde tartışmaya açılacak ve anlatılacak.
Hemen açılış programının akabinde üç adet sergimiz var. Sergilerimiz konu başlıkları itibariyle
Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bayram
Nazır, Yrd. Doç. Dr. Kemal Saylan ve Yrd. Doç.
Dr. Merve Karaçay Türkal tarafından düzenlenen
Osmanlı Arşiv Belgelerinde Gümüşhane Sergisi,
ikincisi Gümüşhane sevdalısı ve araştırmacı yazar A. Güngör Üçüncüoğlu tarafından hazırlanmış
Gümüşhane’nin Tarihi Yolları konulu bir fotoğraf
sergisi, üçüncü sergimiz ise Edebiyat Fakültesi
Dekan yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Merve Karaçay Türkal ve eşi Öğretim Görevlisi İhsan Türkal
tarafından hazırlanan Edirne’den Viyana’ya Türk
İzleri başlıklı sergimizdir.” şeklinde konuşmasını
sürdürdü.
REKTÖR ZEYBEK: “EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM”
Rektör Zeybek, konuşmasını şöyle sonlandırdı:
“Sempozyumun düzenlenmesinde işbirliği yapan
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’a, Gümüşhane Valimiz Okay Memiş’e, Belediye Başkanımız Ercan Çimen’e, bütün yöneticilerimize üniversitemize her türlü katkıyı sağlayan
aramızda bulunamayan Organizasyon Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu’na, Yürütme Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Bayram Nazır’a, Yrd. Doç. Dr. Merve
Karaçay Türkal’a, Yürütme Kurulu
üyemiz Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayyıldız’a, Yrd. Doç. Dr. Kemal Saylan’a,
Yrd. Doç. Dr. Orhan Bingöl’e, Yrd.
Doç. Dr. Seda Özsoy’a ve organizasyon hazırlanmasında emeği geçen
bütün öğretim üyelerimize, idari personelimize ve organizasyonda görev
alan bütün öğrencilerimize teşekkür
ediyorum. Sempozyumun disiplinler
arası bir bilgi birikimiyle, Gümüşhane’ye dair verilerin gelecekte bizlere önemli katkılar sağlayacağını ümit ediyorum.”
Açılış töreni, yapılan konuşmalar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen resim sergileriyle başlayan
sempozyum, iki gün boyunca süren bildiri sunumları ile devam etti.
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Gümüşhane’nin sosyal ve kültürel haritası

Gümüşhane Üniversitesi’ndeki öğrenciler boş zamanlarını değerlendirecek aktiviteler arıyor fakat çoğu öğrenci üniversitede
veya şehirde bulunan faaliyetlerden
gezilecek yerlerden haberdar olamıyor. Biz de bu eksikliği gidermek
için Gümüşhane’de gerçekleştirilebilecek sosyal ve kültürel aktivitelerin haritasını çıkarttık.
HABER: Gülsüm Önder-Büşra Usta-Gamze Uslu

G

ümüşhane’nin zor
coğrafi
şartları her ne kadar sosyal ve kültürel faaliyetleri sekteye uğratsa da
üniversite ve şehirde kendini geliştirmek isteyenler
için birçok imkân bulunuyor. Başta Gümüşhane
Üniversitesi öğrencilerine pek çok aktivite yapma
imkânı sağlıyor. Bunların başında futbol, basketbol,
hentbol, tenis, atletizm, okçuluk, aikido, folklor, satranç gibi kulüpler gelirken fitnes salonu, bilardo, yarı
olimpik yüzme havuzu, sauna, jimnastik, pilates ve
step-aerobik gibi spor alanları bulunuyor. Gümüşhane Belediyesi Sema Doğan Parkında ise 29 Eylülde faaliyete geçen sinema salonunda güncel vizyon
filmleri gösterimi yapılıyor. Parkta sinemanın yanı
sıra bowling salonu ile öğrencilere alternatif aktivite
seçeneği sunuluyor.
GENÇLİK MERKEZİ, AKTİVİTE OLANAĞI
SAĞLIYOR
Gümüşhane'deki sosyal hayatın vazgeçilmezlerinden olan Gençlik Merkezi, 4 genç lider, 2 sportif
eğitim uzmanı, 2 memur ve 1 müdür olmak üzere toplamda 6 kişi ile hizmet veriyor. Gümüşhane Gençlik Merkezi sorumlusu Nur Banu Kaya,
Gümüşhane Gençlik Merkezi’nin 14-29 yaş arasındaki tüm gençlerin üye olarak 29
yaşına kadar tüm faaliyetlerden ücretsiz
faydalanmalarını sağlayan bir kuruluş
olduğunu dile getiriyor. Kaya, kursların
ücretsiz olduğu için öğrenciler tarafından tercih edilen bir merkez olduğunu
belirterek ekliyor: “Ekim ve Mayıs ayı
arasında yaptığımız kulüp faaliyetleri
ve atölye çalışmalarımız mevcut. Bunlar genelde üç başlık altındadır. Merkezim Her Yerde Projesi, Kitap Okuma
Halkaları ve İyilik Ağacı olmak üzere
diğer kulüp ve atölye çalışmalarımızla öğrencilere eğitimler vermekteyiz.
Bunların dışında yazın mayıs ve eylül
ayı arasında gençlik kamplarımız başlıyor. Şuanda da Ekim ve Kasım ayları
arasında “Şehirler, Kültürler, Yörelerimiz” adı altında
bir projemiz mevcut. Bu projede gençlerimize günübirlik geziler düzenlemekteyiz.”
"SERTİFİKALI EĞİTİM VERİYORUZ"
Kaya, diğer eğitsel faaliyetler ile ilgili şunları anlatıyor: “Gençlik Merkezi Kişisel Gelişim atölyesinde
fotoğrafçılık, satranç, halk oyunları olmak üzere üç
bölümden oluşan eğitimler mevcut. Sosyal Bilimler
atölyesi, edebiyata yön verenler ve Türk edebiyatı

olmak üzere iki konu başlığı adı altında toplanıyor.
Dini ilimler atölyesinde Peygamber Efendimizin hayatını konu alan çeşitli atölye çalışmaları bulunuyor.
İnovasyon atölyesinde ise gençlik liderinin yaptığı iki
eğitim yer alıyor. Bunlardan biri Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde verilen bir günlük
seminerler, bir diğeri ise girişimciler için finansal
okuryazarlık semineri ve Erasmus gençlik programları adı altında uluslararası tekno girişimcilik eğitimi.
Bunlar tek günlük eğitim olup öğrencilere 5 saat eğitim vererek sertifika almalarını sağlıyor.”

larımız Ekim ve Mayıs ayı süresince devam eden
ücretsiz kurslardır. Öğrencilerden tek istediğimiz
gençlik merkezini en az bir kere ziyaret etmeleridir.
Ve en çok önemsediğimiz konuda gönüllü gençleri
gönüllülük adı altında çeşitli etkinliklere davet ederek projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.” vurgusunda
bulunuyor.
GÜMÜŞHANE’NİN TARİHİ DEĞERLERİ GÖRÜLMEYE DEĞER
Gümüşhane, yaylalarıyla, tarihi kaleleriyle, zengin
flora ve faunasıyla geniş bir gezi imkânı sunuyor.

Limni Gölü

Satala Antik Kenti

Tomara Şelalesi
“EN ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ KONU GÖNÜLLÜ
GENÇLER”
Kaya: “Değerler atölyesinde Türk İslam medeniyeti
mimarları, İslamafobi, Medeniyetimizin Mimarları
adlı üç konu yer alıyor. Dil eğitimleri atölyemizde İngilizce, yabancılara Türkçe öğretimi, Osmanlı Türkçesi olmak üzere üç tane çalışma bulunmakta. Resim
atölyesinde de yağlı boya, karakalem, cam boyama,
seramik ve ebru olmak üzere beş bölümden oluşan
resim atölyesi çalışmalarına devam etmekte. Kurs-

Gümüşhane’de
bulunan turistik
yerler arasında da
ilk başta Karaca
Mağarası geliyor.
Şehrin turizmini
canlandıran Karaca Mağarası, Torul ilçe sınırlarında Cebeli Köyü içerisinde bulunuyor. Mağaranın özellikle solunum hastalıklarına iyi
gelindiği söyleniyor. Gümüşhane'de görülebilecek
yerlerden bir diğeri olan Kov Kalesi, merkez ilçeye
bağlı Esenyurt diğer ismi ile Kov Köyünün sınırları
içerisinde. Kalenin olduğu yerde antik bir kent olduğu söyleniyor. Kale etrafı sit alanı ilan edilmiş olup
bu kale bölgemizde günümüze kadar ulaşan nadir
kalelerden birisi. Bir diğer tarihi yer olan Santa Hara-

beleri, 17.yüzyıl
da Rumlar tarafından kurulmuş kentin Karadeniz dağlarının
en ulaşılmaz noktasında olması, Santa'yı merak
uyandırıcı hale getiriyor. Satala Antik Kenti Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Satala ya da Sadak olarak da bilinen köyünde bulunuyor. Roma
İmparatorluğu’nun doğudaki en büyük ve önemli
karargâhlarından olan, harabe vaziyette de olsa taş
binaları, çeşmeleri, hamam ve su kemeri gibi bazı
yapıları günümüze kadar ulaşan Satala’nın arkeolojik sit alanı olarak ilan edildiği biliniyor. Diğer bir
kale ise Canca Kalesi. Bu kaleye Vank köyünden ve
Kale deresi denilen vadiden gidiliyor. Evliya Çelebi
Seyahatnamesinde bu kaleden de bahsediyor. Trabzon, Türkler tarafından 1461 yılında fethedildiğinde
Kralın kızının bu kaleye sığınarak hazineyi saklayıp,
öldüğünde nakledilen rivayetler arasında.
GÜMÜŞHANE DOĞASEVERLERİNİ BEKLİYOR
Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü
sınırları içerisinde 1700 rakımlı Saronay Yaylasında
bulunan Limni Gölü, şehrin başta gelen doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Burada sarıçam ve ladin
ağaçları arasında yer alan gölün oluşturduğu manzara görülmeye değer. Doğal güzellikleriyle şehrin
stresinden bir nebze de olsa uzaklaşma imkanı sağlayan alternatif rota olan Kent Ormanı’nda sarıçam,
göknar, meşe, kızılağaç, ardıç, yabani fındık, ahlat,
orman gülü ve kuşburnu gibi bitki türlerinden oluşan
doğal güzelliğine bir de orman içine inşa edilen küçük
bir göl eşlik ediyor.
Gümüşhane'nin
Kürtün
ilçesi sınırları içinde 38
bin hektarlık alana yayılan
Örümcek Ormanları, barındırdığı birçok ağaç türüyle
Türkiye'nin önemli "karışık" ormanlarından biri
olma özelliğini koruyor.
Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba Köyü
sınırları içerisinde bulunan
Karaca Mağarası Tomara Şelalesi’ne kesme
taşlı yürüyüş yolundan yaklaşık 10 dakika yürüyerek çıkılıyor.
Yakın çevrede bulunan, 2014 Yılı’nda Avrupa Konseyi müze ödülüne layık görülen Baksı Müze’si
Doğu Karadeniz’de bulunmakla birlikte Bayburt’un
45 km dışında, Çoruh Vadisi’ne bakan bir tepenin
üzerinde kuruludur. Eski adıyla Baksı, bugünkü
adıyla Bayraktar köyünde yükselen bu sıradışı müze,
çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında yan yana, iç içe yer veriyor.
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Yeni kütüphane ve yeni sistem
Gümüşhane Üniversitesi kütüphanenin yeni binasına taşınması ve hizmete açılmasıyla ilgili olarak
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mümin Yılmaz, kütüphanedeki yeniliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

G

HABER: Dicle Kaya

ümüşhane Üniversitesi kütüphanenin yeni binasına geçmesi ve hizmete
açılmasıyla ilgili olarak
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanı Mümin Yılmaz, kütüphanenin
ilahiyat ve merkezi olarak ve kat olarak
ayrıldığını ifade ederek yine içerisinde
çalışma alanlarının olduğunu söyledi.
Bunun dışında öğrencilerin daha rahat
ders çalışabileceği 8 adet grup çalışma
odası ve bireysel çalışma odaları olduğunun altını çizen Mümin Yılmaz, dört
ayrı kısımda bu çalışma ortamlarının
yer aldığını belirtti. Mümin Yılmaz,
ayrıca 72 kapasitelik bilgisayar salonunun ders çalışmak isteyen öğrencilere
hizmet verdiğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: “İleriki zamanlarda
yeni bilgisayarlarımız da gelecek. Lobimizi öğrencilerimizin rahat edebileceği, dergilerin ve süreli diğer yayınların da bulunduğu bir alana çevirdik.”
“YENİ SİSTEME GEÇECEĞİZ”
Türkiye’de genel olarak kullanılan otomasyon sistemi Yordam’ı kullandıklarını dile getiren Yılmaz, Yordam sistemini şu şekilde açıkladı: “Aldığımız
kitaplar kataloglanır, yani bilgisayar
ortamına aktarılır. Daha sonra bilgisayar ortamında etiketleme yapılır. Bu
etiketleme işlemi güvenliği bittikten
sonra da kitaplar raflara dizilir. Yordamın kendi güvenlik kapıları var. İzinsiz
çıkışlar olduğunda öten bir sistem.”
Yeni proje olarak da Yordam sistemi
dışında Aratay sistemine geçiş olacağını belirten Yılmaz, bu sistemin radyo
frekanslarıyla çalıştığını ifade ederek
bu sisteme geçtiklerinde en büyük değişikliğin öğrencilerin kitap bulamama

derdinin ortadan kalkacağını ve bunun için de Ertelnel adında bir cihaz
kullanılacağını belirtti. Erternel cihazına bütün kitapların işleneceğini ve
kitap kaybolduğu veya bulunamadığı
durumlarda cihazın bizi o kitaba yönlendirip ses ve ışık komutuyla kitabın
komutunu bildireceğini vurgulayan
Yılmaz, bu sayede bulanamayan kitapları bulmamızda faydalı olacağının
altını çizdi. Kütüphanede kullanılan
kitapların genellikle aynı noktaya bırakılmaması sorununu yaşadıklarını dile
getiren Yılmaz, “Kullandığın kitabı
rafa koyma, masada bırak ki dizelim”
ifadelerini kullandı. Kitap iadelerinde
de değişik bir sisteme geçeceklerini anlatan Yılmaz, bu yeni gelecek sistemle
öğrencinin getirdiği kitabın iadesini
kendisinin yapabileceğini söyleyerek
“Öğrenci kendi kimliğini okutup kitap
iadesini yapacak. Bu sayede bizim iş
yükümüz azalacak” şeklinde konuştu.
“HEDEF 60 BİN KİTAP”
Önceki kütüphanedeki kitap sayılarının 42 bin olduğunu ve yeni kütüphaneye geldikten sonra bu kitap sayısının 45 bine yükseldiğini dile getiren
Yılmaz, devam etmekte olan üç tane
kitap alım süreci olduğunu ifade ederek bu alım sürecini de gerçekleştirdikten sonra 2017 yılının sonunda 60
bin barajını hedeflediklerini açıkladı.
Kütüphane kullanım oranlarını değerlendiren Yılmaz, “Bizim otomatik kapı
sayacımızın şuanki rakamı 400 bini
gösteriyor. Bu ortalama 34 bin kişiye
karşılık geliyor. Kütüphanemizin yıllık
kullanıcı sayısı 40 bin civarında” ifadelerini kullandı. Basılı yayın dışında
toplam 162 bin elektronik kaynaklarının bulunduğunu söyleyen Yılmaz,

kütüphaneye uğramadan da kütüphane
kaynaklarından faydalanma imkânının
sağlandığını belirtti. Bina değişikliği
nedeniyle kütüphanedeki 45 bin kitabın taşıma sürecinin bir buçuk ay sürdüğünü vurgulayan Yılmaz, bu kitap
sayısının yeni dönemde daha çok artacağının altını çizdi. “Bu kadar ciddi
bir emek ve bunun karşılığında aktif

bir kullanım bizi çok memnun ediyor”
diyen Yılmaz, iş yükünün artmasının
onlara memnuniyet getirdiğini söyledi. Kütüphanenin özellikle KPSS ve
ALES çalışan dördüncü sınıftaki öğrencilerin daha çok kullandığını ifade
eden Yılmaz, bu öğrencilerin özellikle
bireysel çalışma odalarını tercih ettiğini söyledi. “Kütüphane kullanımı

gelişmişliğin göstergesidir” diyen Yılmaz, son olarak kütüphanenin belirli
dönemlerde kitap talepleri aldığını belirti. Bu talepler doğrultusunda ihale ya
da doğrudan alım yoluyla kütüphaneye
talep edilen kitapları aldıklarını söyleyen Yılmaz, bu sayede de kütüphanenin zengin kaynaklara sahip olduğunu
belirtti.

Gümüshane
Üniversitesi hizmetlerine devam ediyor
.
Sosyal alandaki hizmetlerini sürdüren Gümüşhane Üniversitesinde Gündüz Bakımevi açıldı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Kültür
ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Gündüz Bakımevi, okul öncesi çağdaki çocukların güvenli bir ortam içinde, bilimsel
gelişmelere uygun olarak eğitilmeleri, sosyal, psiko-motor, duygusal, dil ve bilişsel açıdan gelişimlerine yardımcı olmayı amaçlıyor.
HABER: Serpil Çetin
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ümüşhane Üniversitesi,
sosyal alanda hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Gündüz Bakımevi,
okul öncesi çağdaki çocukların güvenli bir ortam içinde, bilimsel gelişmelere uygun olarak
eğitilmeleri, sosyal, psiko-motor, duygusal,
dil ve bilişsel açıdan gelişimlerine yardımcı
olmak amacıyla hizmete geçti.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim
Zeybek, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyete geçen Gündüz Bakımevi’nin, kampüs içinde yer almasının ulaşılabilirlik açısından sağladığı kolaylığa dikkat
çekerek, “Gündüz Bakımevi, çocuklarımızın
sağlıklı gelişmesi doğrultusunda hizmet veren eğitim yuvası olmuştur. Bu birim, bireysel farklılıklar ve yetenek temelli öğrenme

düşüncesi esasına dayalı olarak kurulmuştur.
Burada çocuklar için düzenlenen eğitim etkinliklerinin aralıksız şekilde sürdürülmesini
hedefliyoruz. Tam gün eğitim verilen Gündüz
Bakımevimiz, hafta sonları ve resmi tatillerde
kapalı olacaktır. Amacımız, çocuklarımızın
en iyi şartlarda gelişmelerine olanak tanımaktır. Üniversitemiz sınırları içerisinde böyle bir
birimin faaliyet göstermesi, geleceğimizin
teminatı olan çocuklarımızın gerek bireysel gerekse de toplumsal gelişimlerine katkı
sağlaması adına önemlidir.” açıklamasında
bulundu.
37-66 ay arası çocuklara hizmet verecek olan
Gündüz Bakımevi’nde; 37-48 aylık, 49-60
aylık, 61-66 aylık olmak üzere 3 sınıf bulunuyor. Kayıt yaptırmak isteyen ailelerin Gündüz
Bakımevi Müdürlüğü’ne bizzat veya Gümüşhane Üniversitesi Spor Kültür ve Sağlık Daire
Başkanlığı’na ait 233 44 00 numaralı telefon
ile irtibata geçebilecekleri bilgisi verildi.
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Hayata vizörden bakmak...

RÖPORTAJ
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Arş. Gör. M. Said Tuğcu

Fotoğrafçılık, kamerayla ışığı hassas bir yüzey üzerine kaydederek görüntü oluşturma işi ve işlevsel uygulamaları nedeniyle bir zanaat olduğu gibi, estetik yönüyle bir sanat olarak kabul edilir. Fotoğraf sanatının kişilerde nasıl algılandığı ve yeni başlayanlara için tavsiyelerde bulunmak amacıyla Gümüşhane
Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenlerinden Arş. Gör. Said Tuğcu ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

zamanda onu izlerim de. Bu yüzden görsel olarak, içeriğinde hikâye taşıyan, duygu barındıran eserler
üretmek istedim. Ve bunun ilk basamağı
olarak fotoğrafı gördüm. Üniversitenin ilk
yılında hatta hazırlık sınıfındayken bir fotoğraf eğitimi alarak bu alanla ilgilenmeye başladım.
Filmli bir makine ile birkaç ay fotoğraf çektikten
sonra dijital bir fotoğraf makinesi alarak devam ettim.

HABER:
Hediye
Canan
İvdil

K

ocaeli
Üniversitesi İletişim
Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun olan
Tuğcu, İstanbul’da
2 yıl fotoğraf ve film
üzerine çalışmalarda
bulundu ve yaptığı çalışmalarla çeşitli ödüller elde
etti. Görselliğin çekiciliğine
değinen Tuğcu, görsel olarak
içeriğinde hikâye taşıyan, duygu barındıran eserler üretmenin
ilk basamağını oluşturan fotoğraf
hakkında merak edilenleri GİFHABER’e anlattı.
Öncelikle biraz kendinizden bahseder
misiniz?
Merhabalar. 1988 Konya doğumluyum fakat aslen Kütahya’lıyım. 2011 yılında Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel
İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum.
Mezuniyetim sonrası İstanbul’da ortalama 2 yıl
fotoğraf ve film üzerine çalışmalarda bulundum.
Ardından Akdeniz Üniversitesi Radyo Televizyon
ve Sinema Bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. Şuanda üniversitemizde araştırma görevlisiyim
ve aynı zamanda Atatürk Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri üzerine doktora eğitimime devam ediyorum.
Kaç yıldır fotoğrafçılıkla uğraşıyorsunuz? Sizi fotoğrafa
iten dürtüyü tanımlayabilir misiniz?
Görsellik beni hep çekmiştir. Örneğin bir roman okurken aynı

Günümüzde birçok tanımı bulunmakla birlikte size göre fotoğraf nedir?
Fotoğraf görsel bir anlatının ilk basamağıdır. Sinemayı da etkili kılan en önemli unsurlardan biri saniye 24 kare olarak akan
fotoğraflardır. Fotoğraf, hayatın, insanların ve yaşamlarımızın
resmedilerek bu duygunun kalıcı bir an’da saklı tutulması halidir.
Sizce bir fotoğrafı mükemmel kılan nedir? Size göre iyi bir fotoğraf nasıl olmalıdır?
Bence bir fotoğrafı mükemmel kılan şey bıraktığı duygunun
kalıcı olmasıdır. Afrika’da çocuğun ölmesini bekleyen akbaba
fotoğrafını çeken Kevin Carter fotoğrafın üzerinde bıraktığı etki
ile daha fazla mücadele edemeyerek 34 yaşında intihar etmiştir.
İyi fotoğraflar duyguyu ve vicdanı harekete geçirebilmelidir ve
bu yüzden bence fotoğrafta insan unsuru çok önemlidir. Ben de
daha çok insan ve mekân bütünlüğünde belgesel fotoğraf çekmeyi daha çok seviyorum.
Günümüzde fotoğrafçılığın da teknolojinin etkisi altına girdiği
düşünüldüğünde dijital fotoğrafçılığın, fotoğraf üzerindeki etkisini açımlayabilir misiniz? Ayrıca fotoğraflarda photoshop kullanılıyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Günümüzde dijital teknolojiler tümüyle etrafımızı sarmış durumda. Tabi bu durum fotoğraf için de geçerli. Bazı insanlar
eskinin nostaljisi ile film yüzeyine fotoğraf çekmenin ve bunun
karanlık odada işlenerek basılma işleminin daha değerli olduğunu ifade ederler. Fakat fotoğrafta aslolanın ortaya çıkan nihai
eser ve duygu olduğunu düşünürsek ve dijital teknolojilerin de
bunun önünü daha fazla açtığını söyleyebiliyorsak, dijital fotoğrafçılığın yanında olduğumu rahatça söyleyebilirim. Photoshop
eskinin karanlık odasına karşılık, aydınlık oda olarak tanımlanır. Belki bugün Photoshop ile yapılan pozlama ve aydınlatmaya
ilişkin oynamalar, eskiden de karanlık odada yapılabilmekteydi
ve dijital teknolojilerin gelişmesi herkesin rahatça fotoğraf çekebilmesinin ve kendini geliştirebilmesinin önünü açtı.
Peki, sizin fotoğraf çekerken ilham aldığınız şey nedir?
Hayata vizörden bakabilmenin, çektiğiniz kişinin dünyası ile
sizin dünyanızın bileşimine dair bir duygu köprüsü kurduğuna
inanıyorum. Ve sanata ilgisi olan bir insan ilgilendiği sanat dalına ilişkin malzemelere hâkim olarak en iyi üretimi yapabilmeyi kendine amaç edinir. Kendisini sanatı yoluyla veya yaptığı
iş yoluyla en iyi biçimde ifade edebilmek bu ilhamın alındığını
yegâne yerdir diye düşünüyorum.
Fotoğrafın önem kazanması için yarışmalar düzenleniyor, sizce
fotoğraf bilincinin oluşması için bu tür organizasyonlar yeterli
mi?
İnsanlar üzerinde fotoğraf bilinci oluşturmak için ekstra bir çaba

harcanmasına
gerek
yoktur
bence.
Fotoğraf
insanların hayata bakışı ile
alakalıdır biraz
da, o güne kadar
ki deneyimleriniz,
okuduklarınız, izledikleriniz ve felsefeniz herhangi bir şeye
baktığınızda dahi sizin
bakışınızla alakalı olarak
bir anlam ifade eder hale
gelebilir ve fotoğraf kendini gösteren bir unsurdur zaten. Bu yüzden görsel algının
güçlenmesi ve buna dair bilinç
kazanılması, insanların dünyasının zenginliği, bilinçli olması
ve bakışın, görme eyleminin başka
besleyici unsurlarla desteklenmesi ile
alakalıdır.
Peki, fotoğrafçılığa ilgi duyanlar için sizin
önerileriniz neler? Kendilerini bu alanda
geliştirmek isteyenleri nasıl yönlendirirsiniz?
Fotoğraftan etkilenen ve buna dair üretim
yapmak isteyenler, görsel algısını güçlendirmek için daha çok fotoğrafla ve sanatla iştigal
ederek ve mümkünse eğitim de alarak fotoğraf
üzerine daha fazla yoğunlaşabilirler. Ben fotoğrafın sanat olduğuna inanıyorum. İnsana dair, insanı
anlatan ve duyguların ifade edilebileceği, vicdanın
harekete geçirilebileceği ürünler ortaya çıkarmak isteyen bir kişi, iyi insan olma ve vicdan gibi kavramlar
üstüne düşünebilmelidir. Kendisini ve insanları iyi analiz
edebilmelidir çünkü üzerinde durulan sanat kavramı tümüyle insanla alakalıdır. Son olarak sizlere, GİFHABER’e
ve destekleyici çalışmalarıyla bizleri gayretlendiren fakültemize ve üniversitemize teşekkür ederim.
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Gümüşhane Üniversitesi’nde Belgesel Sinemacılar
Birliği rüzgârı esti

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) tarafından düzenlenen “Belgesel Film Proje Geliştirme ve Sunum Atölyesi” projesi kapsamında belgesel sinema eğitiminin ilk aşaması 12-13 Ekim günlerinde gerçekleşti. Gümüşhane Üniversitesi amfisinde gerçekleştirilen program akademisyenler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.
HABER: Fatma Ünsal-Zeynep Gülcan
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elgesel Sinemacılar Birliği (BSB)
tarafından düzenlenen ve beş iletişim fakültesinde yapılacak olan
“Belgesel Film Proje Geliştirme ve Sunum Atölyesi”
projesi Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi amfisinde gerçekleştirildi. BSB Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Ünlü, BSB Üyeleri Peri Johnson ve
Bingöl Elmas’ın katılımıyla gerçekleşen belgesel sinema eğitiminin ilk aşaması yapıldı. Belgesel sinema
eğitimine İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd.
Doç. Dr. Sertaç Timur Demir ve Yrd. Doç. Dr. Ali
Özcan, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Birgül Taşdelen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Programa BSB spot gösterimiyle başlandı. Spot gösteriminin içeriği hakkında bilgi veren Ünlü, spotun
1987 yılında yapıldığını hatırlattı. Spotun içeriğinde
ise; “Her nesne, her olay öyküler taşır içinde artık
belge ve bilgiyi yorumlama cesaretimiz var. Yarına ne
kaldı.” şeklinde açıkladı.
“BIR FOTOĞRAF BIN KELIMEYE BEDELDIR”
Belgesel sinema alanında yetişecek gençlerin ulusal ve uluslararası alanda üretim ağını anlamalarının
gerektiğini söyleyen Ünlü, projeleriyle öğrencilerin
uluslararası alanda yolculuk edebileceklerini ifade
etti. Şiirsel Belgesel; Güneşsiz, Açıklayıcı Belgesel;

Human ve 12 Eylül, Katılımcı Belgesel; Beş Kırık
Kamera, Yansıtıcı Belgesel; Pippaya Mektubum,
Gözlemleyici Belgesel; Melegonlu Superman Performatif Belgesel; Madlinlerin Hikâyeleri olmak
üzere altı adet belgesel türlerinden söz edilen etkinlikte, türün başarılı örnekleri ışığında belgesel sinema
alanında önemli gösterimlerde bulunuldu. İzlenen
belgeseller sonucunda sahnenin artık çalışma içerisinde yer alacak öğrencilere kalacağını vurgulayan
Johnson, öğrencilere projelerini geliştirirken zorluk
çekmemeleri adına yardımcı formlar dağıtıldı. Dağıtılan birinci formda neler yapılması gerektiğini anlatan Elmas, “İyi bir belgeseli fark etmeniz için gerekli
ruh halinizi yaratmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Elmas, anlattığı formdaki çalışmaları da birer örnekle açıkladı.
“HAYATTAKI EN BÜYÜK ZENGINLIĞIN YAŞADIĞIMIZ ÖMÜR OLDUĞUNA INANIRIM”
İkinci formun ise yönlendirici fikri nasıl filme dönüştürürüm konusuyla ilgili olduğunu söyleyen Johnson, “Hayattaki en büyük zenginliğin yaşadığımız
ömür olduğuna inanırım” ifadelerini kullandı. Johnson, aynı zamanda belgeselin, yakınındaki konuları
görmekle ilgili olduğuna dikkat çekti. Proje hayatı
boyunca sunum yapılacağını belirten Johnson, yazılı, sözlü, görsel sunum türlerinden bahsetti. BSB
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünlü ise, amacın
konuyla ilgilenenlerin hayata bakış açılarında yer
alacağı bir film taslağı oluşturmak olduğuna, en be-

ğenilen iki proje sahibinin üçüncü aşamada, İstanbul
Büyük Belgesel Film günlerine davet edileceğini dile
getirdi. Etkinliğin son kısmında ise belgesel film konusu bulma yöntemlerine değinen Ünlü, “Gümüşhane tamamen tarihi bir dokuya sahip. Görülmemiş yerleri ve güzellikleri var. Buradan birçok belgesel film

İletişim Fakültesi yeni uygulama birimlerine
kavuşuyor
Gelişen ve geliştiren üniversite vizyonuyla 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesinin ilk fakültelerinden olan İletişim Fakültesi, bünyesine kattığı üç yeni
uygulama birimiyle öğrencilere pratik yapma imkânı sağlamayı hedefliyor. Öğrencilerin uygulama yaparak sektöre adım atabilmelerini sağlamak amacıyla yeni açılan İletişim ve Organizasyon Birimi, Tasarım Birimi ile Sosyal Sorumluluk ve Proje
Birimi, yeni eğitim dönemiyle birlikte öğrencilerini bekliyor.
HABER: Büşra Usta
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elişen ve geliştiren üniversite vizyonuyla 2008
yılında kurulan Gümüşhane
Üniversitesinin ilk fakültelerinden olan İletişim Fakültesi,
yenilikçi, üretken ve paylaşımcı uygulama birimleriyle Türkiye’deki birçok iletişim fakültesiyle yarışır bir hale geldi. Bu
kapsamda uygulama birimleri ve öğrenci
odaklı eğitim anlayışıyla bilgi ve becerisini mesleki ve kişisel gelişiminde kullanabilen iletişimciler yetiştirmeyi hedefleyen
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi
(GİF) öğrencilerin uygulama yaparak sektöre adım atabilmelerini sağlamak amacıyla uygulama birimlerini büyütüyor.
Bünyesinde dokuz aktif uygulama birimi bulunan İletişim Fakültesi’nde daha
öncesinde aktif olarak faaliyet gösteren
GİF Ajans, Haber Merkezi, Kampüs FM,
Gümüşhane Üniversitesi Film Atölyesi
(GÜFA), Gün TV, GİF Haber’in yanı sıra
öğrencilerin uygulama yapabilecekleri
yeni uygulama birimleri faaliyete geçti.
Buna göre bundan sonra İletişim Fakültesi
bünyesinde İletişim ve Organizasyon Birimi, Tasarım Birimi ile Sosyal Sorumluluk

ve Proje Birimi faaliyetlerine başladı. Yeni
açılan uygulama birimlerinden İletişim ve
Organizasyon Birimi, İletişim Fakültesinin
kurumsal iletişim çalışmalarını ve konferans, seminer, söyleşi ve sempozyum gibi
gerçekleştireceği etkinlikleri yürütmeyi
amaçlayarak öğrencilere iletişim ve organizasyon düzenleme becerileri kazandırmayı
hedefliyor. Bunun yanı sıra Tasarım Birimi,

reklam tasarımı, reklam fotoğrafçılığı, marka danışmanlığı gibi alanlarda özel dersler
vererek bunları uygulamalı çalışmalarla
pekiştirirken Sosyal Sorumluluk ve Proje
Birimi ise birimde görev yapan öğrencilere projeler ürettirilerek toplumun varlığını
kabul eden ve toplumsal sorunlarla ilgilenerek başkalarının çıkarlarını gözeten bir
bilinç kazandırmayı amaçlıyor.

konusu çıkabilir. Bulunduğunuz yere göre şanslı bir
konumdasınız. Gümüşhane tarihi konaklar açısından
zengin bir il.” diyerek sözlerini sonlandırdı. Yurtiçi ve
yurtdışı kaynaklarına ulaşım imkânı sunan projeler
geliştirmeleri amacıyla tasarlanan atölye çalışmasının
ikinci aşaması 23 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Nihat Hatipoğlu
Gümüşhane Üniversitesinde
öğrencilerle buluştu

HABER: Hediye Canan İvdil

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üyesi
ve ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu,
Gümüşhane Belediyesi’nin kültürel ve
sosyal etkinlikleri kapsamında düzenlediği “El Metin” isimli konferansa katıldı.
El- Metin Programına Gümüşhane Vatandaşların ilgi gösterdiği konferansa, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve
AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve davetliler katıldı. Programın
açılış konuşmasını yapan Ercan Çimen, belediye başkanı
olarak ilk akla gelen her şeyin yol ve kaldırım yapmak
bu tür hizmetleri yerine getirmenin dışında sosyal etkinlikleri yapmak etkinlikleri yaparken de Gümüşhane’nin
yapısını karakterini dikkate alarak bu tür etkinlikleri yaptığını belirtti.
Gümüşhane Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenen konferansta konuşan Hatipoğlu, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi hazretlerinin memleketi olan Gümüşhane’de gördüğü ilgiden memnun olduğunu dile getirdi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed´in (S.A.V)
sıfatlarından olan El-Metin’in sarsılmaz, kudret ve kuvvet
sahibi anlamına geldiği bilgisini vererek, Hz. Muhammed’i sevmenin önemine işaret etti.
Tevazunun insanın iman ve inanç gücünü artırdığını ifade eden Hatipoğlu, “Kibir insanı küçültür. Halkın içine
girmeniz sizi yüceltir. Hepiniz meslek erbabı olacaksınız. Halkın içine girin. Sadece kürsünün adamı olmayın.
Cemaatle kucaklaşın, karşı kaşıya değil bir araya gelin.
Onların anlayacağı dille konuşun.” ifadelerini kullandı.
Program sonunda Hatipoğlu’na plaket takdim edildi.
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'Yenilenebilir Enerji' konferansı düzenlendi
Gümüşhane Üniversitesi’nde "Yenilenebilir Enerji Geleceğimizdir" konulu konferans düzenlendi. Programda konuşan Ortadoğu
Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Raşit Turan, yenilenebilir enerji
konusunda Türkiye’de oldukça büyük bir potansiyelin olduğunu belirterek gelinen noktada bu potansiyelin tam anlamıyla
kullanılmadığı vurgusunda bulundu.
HABER: Büşra Usta

G

ümüşhane
Araştırma
Geliştirme Kulübü tarafından, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı
Salonunda düzenlenen konferansa Gümüşhane
Vali Yardımcısı Aytaç Akgül, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek,
Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Demir, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Güneş Enerjisi
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.
Dr. Raşit Turan, Saha Enerji Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Harun Güzeldere ile Gümüşhane
Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri katıldı.
Konferansın açılış konuşmasında günümüz enerji ihtiyacının giderek arttığını ve Türkiye olarak
yeni enerji kaynaklarına yönelimlerin olması
gerektiğini vurgulayan Gümüşhane Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Demir, geldiğimiz noktada
Türkiye’de güneş enerjisinin bu ihtiyacı karşılayacak kaynaklardan biri olduğunu söyledi.
"FOSİL YAKITLARIN ÖNEMLİ BİR KISMINI İTHAL EDİYORUZ"
Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye’de oldukça büyük bir potansiyelin olduğunu belirten
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Güneş
Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Raşit Turan, gelinen noktada bu
potansiyelin tam anlamıyla kullanılmadığını
belirtti. Turan, "Güneş Enerjisi Teknolojileri ve
Türkiye’nin Enerji İhtiyacı" konulu konuşmasında “Türkiye'de yerli üretim oranı gittikçe azaldı.

Hükümetimiz son yıllarda bu konuda
gerekli adımlar atarak yerli üretime
teşviklerde bulunuyor. Günümüzde
tüm dünyanın harcadığı enerji miktarı içerisinde Türkiye yüzde 1’lik bir
paya sahiptir. Bunun yüzde 85 kadarını petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil
yakıtlardan karşılamaktayız. Bu fosil
yakıtların önemli bir kısmını dışarıdan
ithal etmekteyiz. Bu durum, hem çevre ile ilgili problemler ortaya çıkarmakta hem de ekonomik anlamda da
ciddi miktarda giderlerin dışarıya aktarılmasına sebep olmaktadır. Bu aktarılan paralar, Türkiye’nin cari açığının önemli bir kısmını belki tamamına
yakınını oluşturmaktadır. Bu nedenle
Türkiye için enerji ithalatı son derece
önemli bir konudur. Bu enerji bağımlılığı, sadece ekonomik anlamda bir
bağımlılığı değil aynı zamanda siyasi
anlamda da bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye’nin coğrafi yapısına baktığımız zaman Güneş Enerjisi bakımından çokça zengin
olduğunu görebiliriz. Buradan üretilecek enerji
miktarı Türkiye'nin bütün enerji ihtiyacını karşılamaya yetecektir. Buradaki sorun, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmektir. Burada
da çeşitli güneş panelleri ile bu durum sağlanabilmektedir. Güneş Enerjisi temiz bir enerjidir,
ucuzdur, sonsuz bir enerji kaynağıdır. Ülkemizde bu enerjiyi üretmek için çaba gösterildiği takdirde önemli sonuçlar alınacağını söyleyebiliriz”
dedi. Konferansta Saha Enerji Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Harun Güzeldere tarafından güneş
enerjisi sektöründeki gelişmeler ile Türkiye’deki
uygulamaları ve lisanslı, lisansız güneş enerjisi
elektrik üretimi hakkında bilgiler verildi.

"GÜNEŞ ENERJİSİ EN EKONOMİK DEĞERİ
YÜKSEK BİR KAYNAK"
Konferansın kapanış konuşmasında Güneş enerjisinin avantajları için ülke olarak daha fazla yararlanmamız gerektiğini söyleyen üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, “Güneş
enerjisi, temiz olmasının yanı sıra ekonomik değeri yüksek bir enerji kaynağıdır. Çünkü hepimizin
bildiği üzere küresel iklim değişikliği olgusu var.
Bunun en önemli sebebi de yoğun miktarda fosil
yakıt kullanmamızdır. Bu konferans ile birlikte
katılımcıların güneş enerjisine bakış açılarında
önemli miktarda değişiklikler oluştuğu kanaatindeyim. Bunun dışında acaba Gümüşhane için bu
noktada neler yapılabilir? Üniversite olarak neler

bunları belirleme noktasında da bu konferansın
önemli payı olmuştur. Biz kuzey yarım kürede
olan bir ülkeyiz. İlkokuldan beri bizlere binaların
doğu-batı yönlü yapılması öğretilir. Çünkü kuzey
yarım kürede güneye bakan yamaçlar, kuzeye bakan yamaçlara göre daha fazla güneş enerjisi alır.
Gümüşhane Üniversitesi olarak bir arazi içerisinde
güneş enerjisi üretimi ile ilgili bir hazırlığımız var.
Üniversite olarak bu konuya çok önem vermekteyiz. Tabi ki bu süreç kolay değil, uzun bir çalışma
gerektiriyor. Biz de geçen yıldan beri böyle bir istişare içerisindeyiz. İnşallah bu imkanı değerlendirebiliriz.” açıklamasında bulundu. Soru-cevapların
alınmasının ardından konferans, katılımcılara Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek
tarafından hediye takdimiyle sona erdi.

Üniversitemiz 7. Gümüşhane Tanıtım Günleri’nde
Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Gümüşhaneliler Derneği Federasyonu (GÜDEF) işbirliği
ile organize edilen ve 28 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında İstanbul Maltepe sahilinde yedincisi düzenlenen “Gümüşhane
Tanıtım Günleri”nde Gümüşhane Üniversitesi de yer aldı.
kan Yardımcısı Fikri Işıkolmak üzere çok sayıda protokol üyesi ve Gümüşhaneli ziyaretçi
olarak geldi. GÜDEF Başkanı Tahsin Söğüt
tarafından üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’e plaket takdimi yapıldı.
Plaketi Rektörümüz adına Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu teslim aldı.

HABER: Ebru Gökçen

E

tkinliğin açılış törenine Başbakan Yardımcısı ve Gümüşhaneli olan Fikri Işık, Gümüşhane milletvekilleri Hacı
Osman Akgül ve Cihan Pektaş,
Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Belediye
Başkanı Ercan Çimen, Ticaret ve Sanayi Oda-

sı Başkanı İsmail Akçay, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu,
GÜDEF Başkanı Tahsin Söğüt ve çok sayıda
Gümüşhaneli katılım sağladı.
Tanıtım günlerinin açılış töreninden sonra
standlarda protokol ziyaretleri gerçekleştirildi, üniversitemizin standına da başta Başba-

Ziyaretler sonrasında ÇAY TV tarafından düzenlenen “Üniversite Paneli” başlıklı televizyon yayınına katılan Rektör Yardımcımız Prof.
Dr. Kocaoğlu konuşmasında, Gümüşhane ve
üniversitemizle ilgili olarak şu noktalara değindi: "Gümüşhane yüzölçümü geniş olmakla birlikte, dağlık bir alanda kurulan şirin bir
ilimizdir. Bu ilin sosyo-kültürel ve ekonomik
kalkınmasına üniversitenin de ciddi katkıları
olmaktadır. Yaklaşık 20 bin öğrenci potansiyeline sahip olan üniversitemiz, şehrin gelişimi
için de oldukça önemlidir. Çünkü üniversiteler
şehirlerin değişim ve dönüşümlerinde lokomotif görevi görürler. Bizim üniversitemiz de
gerek sahip olduğu vizyon gerekse de bölümleri ve öğrencileriyle bu dönüşüme katkı sağlamaktadır. Üniversitemiz bünyesinde yer alan
özellikle İletişim ve Turizm Fakülteleri’nin
başarıları bizi umutlandırmaktadır. Gelecek 4
yıl içinde üniversitemiz daha ilerilere taşınacaktır. Bundan hiç şüphem yoktur. Üniversitelerin uluslararasılaşmasına olan ciddi katkıları

öncelikle bu tür sosyal kaynaşmalara olanak
tanımasından da geçmektedir. Yerelle ulusalın kaynaşması sonrasında uluslarasılaşmayla
birlikte, üniversiteler geleceğe yönelik vizyoner kimlikleriyle şehirlerin yapı taşlarıdır.
Biz de Gümüşhane Üniversitesi olarak gerek
Gümüşhanemize gerekse de tüm Türkiye’ye
katkı sağlamanın peşindeyiz. Bu anlamda çalışmalarımıza hız vererek bünyemizde yeni
bölümler açıyor, özellikle de yüksek lisans ve
doktora programlarının gelişimine özen gösteriyoruz. Emanetimizin farkındayız ve bunu
daha ilerilere taşımak için var gücümüzle çalışmaktayız. Üniversite, içinde yaşadığı topluma yön vermede öncüdür. Biz de Gümüşhane
Üniversitesi olarak, üzerimize düşen görevi
en üst düzeyde gerçekleştirme çabasındayız.
Bu etkinliğe katılmamıza olanak tanıyan başta GÜDEF olmak üzere tüm protokole de bu
vesileyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu
tür etkinlikler her kesimden insan için kaynaşma platformlarıdır. Biz de bu platformda
kendimize yer bulduğumuz için mutluyuz. Etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkürü borç
biliriz."
Yedincisi düzenlenen Gümüşhane Tanıtım
Günleri’nde Rektörlük olarak temsil ettiğimiz
standımız 28 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında
ziyaretçilerin hizmetindedir.
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Rektör Zeybek yeni eğitim yılını değerlendirdi
Yeni eğitim dönemini GİFHABER’e değerlendiren Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’le 2017-2018 akademik yılında yeni açılan bölümler ve yapılması planlanan projeler üzerine konuştuk. Rektör Zeybek konuşmasında, gelişme aşamasında bir üniversiteye sahip olduklarını ifade ederek “hep birlikte bu gelişimi devam ettireceğiz” vurgusunda bulundu.

Y

RÖPORTAJ: Zeynep Hafiye Gülcan

eni eğitim dönemini
GİFHABER’e değerlendiren Gümüşhane
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek,
2017-2018 akademik yılında yeni açılan bölümleri
ve yapılması planlanan projeleri anlattı. Rektör Zeybek konuşmasında, sekiz aylık rektörlük dönemini
değerlendirerek üniversitenin eğitim ve teknikle
ilgili donanımını arttırmaya yönelik projelerinden
bahsetti.

akademik yılı başladı, bununla il► 2017-2018
gili düşüncelerinizi söyler misiniz?

Öncelikle bütün Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerimize, üniversite hayatına yeni başlayan öğrencilerimize ve bütün yükseköğrenim gören öğrencilerimize
başarılar diliyoruz. 2017-2018 yılında sağlıklı başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyorum.
Biz 2008 yılında kurulmuş bir üniversiteyiz, kuruluş
aşamasını tamamlamış, gelişme aşamasında olan bir
üniversiteyiz. Bundan sonraki amacımız hem birimlerimizle ilgili niteliklerimizi artırmak hem de ilgili
birimlerimizle bilginin üretime, teknolojiye dönüşmesini mümkün hale getirerek öncelikle Gümüşhane şehrine ve iline daha sonra bölgemize, ülkemize
ve mümkünse evrensel bilime katkı sağlamak.

görevini sürdürdüğünüz Gümüş► Rektörlük
hane Üniversitesi’ndeki geçmiş görev yılınızı

değerlendirir misiniz?
Henüz bir yılımız dolmadı biliyorsunuz. Sekiz aylık
bir zaman dilimi aşağı yukarı geçmiş oldu. Tabii biz
kendimizi çok objektif değerlendiremeyebiliriz. Asıl
değerlendirmeyi yapacak olan başta öğrencilerimizdir, çalışanlarımızdır, şehirdir, ildir. Biz sekiz aylık
dönem içerisinde öncelikle hem birimler bazında
hem de çalışanlar içerisinde bir huzur ortamı oluşsun
istedik. Sekiz aylık dönem içerisinde birçok projeyi hayata geçirmiş olduk. Sizi etkileyen en önemli
projelerden bir tanesi -umarım aksamadan faydalanabiliyorsunuzdur- kampüste öğrencilerimize toplu
olarak bulunduğu mekânlarda internet erişimi sağladık. Yaz döneminde öğrencilerimize o hizmeti sonbahardan itibaren verebilmek için hazırlık yaptık ve
şu anda kütüphanede, sosyal tesislerde, kantinlerde
öğrencilerimizin toplu olarak bulunduğu mekânlarda internet erişimi sağlamış olduk. Yeni birimler
olarak Şiran ilçemize Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu (SHMYO), merkezimizde Gümüşhane Meslek Yüksekokulu’nu sayısal alanlar ve sosyal
alanlar olarak ayrılacak şekilde yeni bir birim olarak
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu açtık. İki tane
yeni meslek yüksekokulumuz olmuş oldu ve sekiz
ay içerisinde buralara açacağımız programların da
uzun süre hizmet edecek programlar olmasını arzu
ediyoruz. Yani Bayburt’ta var, Trabzon’da var bizde de olsun şu program değil de hangi programları,
hangi bölümleri açarsak uzun süre hizmet edebiliriz,
bunu önemsiyoruz, buna dikkat etmeye çalışıyoruz.
Ayrıca farklı fakültelerde mesela İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü,
Edebiyat Fakültesi’nde Coğrafya ve Arkeoloji Bölümleri gibi yeni lisans bazında bölümler açtık.
“LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ DE ÇOK ÖNEMSİYORUZ”
Lisansüstü programlarımızı (yüksek lisans ve doktora) programlarımızı arttırmayı planlıyoruz, dünya
artık oraya gidiyor. Çünkü lisans öğrenimi yapanlar hızla çoğaldı, üniversitelerin yaygınlaşmasıyla birlikte arttı. Artık lisans diploması da çok arzu
edilen, aranan bir diploma değil. Bundan 30-40 yıl
önce de lise diplomasıyla dahi bizden önceki nesiller iş bulabilmişken, memur olabilmişken istihdam
edilebilmişken bugün artık lisans diplomasıyla dahi
birçok alanda sizin istihdam edilmenize, bir işte çalışmanıza yetmiyor. Ayrıca bilgi de çoğaldı, yaygınlaştı. Çok ayrıntılı artık hangi uzmanlık alanıyla ilgili
olursa olsun doktora öğretimleri de çok popüler. Bu

nedenle doktora programlarımızın sayısını artırdık.
İşletme, Temel İslam Bilimleri ve Biyoteknoloji ana
bilim dallarıyla ilgili doktora programı dışında doktora programı yoktu. Jeoloji Mühendisliği anabilim
dalında doktora programı açtık. Matematik ve tarih
alanlarıyla ilgili doktora program hazırlıklarımız da
onay bekliyor. Bir de Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde
Sosyal Bilimler Enstitümüze bağlı olarak Acil Yardım ve Afet Yönetimi anabilim dalında bir doktora
programımız vardı. Bu Türkiye’deki tek doktora
programıydı ve onun yanına yeni yeni bazı üniversiteler doktora programları ilave ettiler. Tabii doktora
programı açılması için YÖK’ün aradığı temel şartlar
var. İlgili birimlerde ana bilim dallarında profesör
olması gerekiyor. Profesör sayımız yoktu, çok azdı.
Ocak ayında göreve başladığımızda kadrolu üniversitemizin iki tane profesörü vardı. Şu anda kadro ilanına çıktığımız profesörle birlikte 15 profesörümüz
olacak. Sekiz aylık süreç içerisinde profesör sayımızı
espri ile karıştırarak söylemek gerekirse yani %750
artırmış olacağız. Profesör olmayınca doktora programı açmakta mümkün olmuyor, zorlanıyorsunuz.
Genel süreç içerisinde böylece doktora programlarımızın da sayısını artırmış olduk. Sekiz aylık dönemi
ana hatlarıyla böyle değerlendirmek mümkün.
“PEYZAJ EKSİZKLİĞİMİZ VAR”
Yeni yapılaşmayla ilgili eksikliklerimiz var onları
tamamlıyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne ek bina
yapıyoruz inşaatı devam ediyor. Bu arada Kongre
Merkezi’ni büyük kısmıyla hizmete hazır hale getirdik. 16-18 Ekim tarihleri arasındaki 1.Uluslararası
Gümüşhane Sempozyumunu da yeni kongre merkezimizde ve büyük salonumuz dışındaki diğer salonlarımızı da kullanarak gerçekleştirmiş olduk. Şu
an ciddi eksikliklerimizden biri kampüsün peyzaj
eksikliği ve bundan sonraki süreçte öncelik vereceğimiz projelerden biri de peyzaj eksikliğini gidermek olacak. Peyzaj demek de eline geçen her bitkiyi
sağa sola dikmek değil. Ayrıca bizim farklı öğretim
yaptığımız birimlerimiz var. Nedir o birimlerimiz
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Turizm Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi var ama dikkat edin sanki
bunlardan beklentiler ve çıktılar aynı olacakmış gibi

biz aynı binalar yapmışız, aynı sınıfları yapmışız.
Oysa bunların her birinin eğitimden öğretimden
beklentileri farklı; dolayısıyla bunların farklı sınıfları
olmalı, farklı binalar olmalı, estetik olmalı. Binalar
tamamlandığı için belki iç dizaynıyla ilgili estetik
ilaveler güç ama binanın önüne, cephesine yapabileceğimiz küçük dokunuşlarla o binalarda eğitim- öğretim gören birimlerin ruhuna uygun hale getirmeye
çalışacağız. Kampüs alanıyla ilgili yeşillendirme ve
ışıklandırma çalışmaları dışında tek tek binalara da
dokunmak istiyoruz.
Üniversitesi 2017 itibariyle yüz► Gümüşhane
de 85’lik doluluk oranıyla Türkiye’nin en çok

tercih edilen üniversitelerinden biri oldu. 20 bine yakın öğrenci nüfusuyla GŞÜ için genç bir üniversite
olmasına rağmen artık “kabına sığmıyor” diyebilir
miyiz?
Evet. Tabii öğrenci sayısının artıyor olmasından
memnunuz. Özellikle şehir memnun ama bizim görevimiz tek başına sayıyı artırmak değil nitelikleri
de artırmak. Hem öğretim üyesi niteliğini hem birimlerin fiziki şartlarının niteliklerini artırmak, hem
de burada gerçekleşen eğitimin-öğretimin kalitesini
yükseltmek. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz.
Sizleri ne kadar iyi yetiştirebilirsek, buradan donanımlı mezun edebilirsek hem yarın ürettiğiniz hizmetler çok nitelikli hizmetler olacak hem de mezun
olduktan sonra kolay istihdam edilmiş olacaksınız,
mutlu olacaksınız. Biz mezunlarımızın mutlu bireyler ve fertler olmasını arzu ediyoruz. Mutluluğun
yollarından bir tanesi de gençlerimiz için mezuniyet sonrası severek yapabilecekleri birer işlerinin
olmasıdır. Bunun yolu da üniversitedeki eğitim sürecinizden geçiyor. Gerek fiziki altyapı gerekse öğretim üyesi, laboratuvar gibi imkânlarla sizleri en iyi
şekilde, en donanımlı şekilde buradan mezun etmek
istiyoruz. Kayıtlı öğrenci sayımız 20 binleri buldu.
Yanı sıra bu yıl bir takım dezavantajlar yaşadık biliyorsunuz; 240 bin barajı dışında, başta yüksekokullarına sınavsız geçiş kaldırıldı. Artık belirli bir puan
barajını aşanlar tercih edebiliyor. Daha önce sınavsız
geçiş vardı ve hiçbir yere yerleşemeyenler meslek
yüksekokullarında uygun bir programa kendileri
tercih edip yerleşebiliyorlardı. Buna rağmen öğrenci
sayımızı artırmış olmamız Gümüşhane Üniversitesi-

ne olan ilgiyi ve teveccühü gösteriyor. Bizim görevimiz de yöneticiler olarak bu ilginin içini doldurmak,
öğrencilerimize hem şehirle birlikte hem de diğer
şehir yöneticileriyle birlikte huzur içerisinde, güven
içerisinde bir ortam sağlayarak onların buradan hem
mutlu hem de donanımlı ayrılmalarını mümkün hale
getirmek.
kalitesini artırmak ve iyi öğrencile► Öğrenci
ri GŞÜ’ ye çekmek çok önemli. Bunun için

GŞÜ’de yapmış olduğunuz çalışmalardan bahseder
misiniz?
Şimdi öncelikle şunu hatırlatalım ülkemizde üniversite sayısı hızla arttı ve artmaya da devam ediyor.
Gerek devlet üniversitelerimizin sayısı gerekse vakıf
üniversitelerin sayısı artıyor. Tam tersine üniversite
çağındaki öğrenci sayısı da gittikçe azalıyor çünkü
maalesef nüfusu hızla yaşlanan bir ülkeyiz. Artık
ortanca yaşımız 30’u geçti, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamalarına göre Türkiye nüfusunun
yarısından fazlası 30 yaşın üzerinde. Dolayısıyla gelecekte doğum oranlarının düştüğünü de göz önüne
alırsak üniversite çağındaki öğrenci sayısı daha da
azalacak. Daha önce olduğu gibi ya da günümüzde
olduğu gibi daha çok sayı da öğrenci gelmeyecek.
Bu nedenle üniversiteye gelen üniversite çağındaki
öğrenci sayısı azalacağı için üniversite çağındaki
öğrencileri ciddi bir kapma yarışı zaten var, bu daha
da çetin olacak. Bir de sizler İletişim Fakültesi’nde
öğrencisiniz; biliyorsunuz ilk defa bizden genç kuşaklar bir konuda büyüklerinden daha çok biliyorlar,
bilgiyi daha çok kullanıyorlar. Sosyal medya konusunda babalarınızdan daha iyi kullanıyorsunuz, telefonlarınızı daha iyi kullanıyorsunuz. Daha önce hep
büyükler çok bilirdi, şimdi bir konu da ilk defa yaşça
daha genç olanlar daha çok bilgiye sahip ve daha
çok bilgiyi kullanıyorlar. Bu sosyal medya, üniversite öğrencilerinin tercih döneminde de etkin olarak
kullanılıyor. En ufak olumlu bir yorum üniversiteyle
ilgili, bir fakülteyle ilgili, bir birimle ilgili üniversiteleri öğrencilerin tercih etmesine sebep oluyor. Tam
tersine bir olumsuz yorum da yani öğrencilerin aldığı
puan şartları uygunsa dahi tercih etmemesine sebep
oluyor. Onun için buradaki hizmetin standartlarını
öyle yükseltmeliyiz ki olumsuz yorumlar olmamalı,
hep olumlu yorumlar olmalı.

ÜNİVERSİTEDEN

EYLÜL-EKİM 2017
“İLETİŞİM FAKÜLTESİ EN GÜÇLÜ FAKÜLTELERİMİZ ARASINDA”
Ayrıca başarılı öğrencileri çekebilmek için üniversite
içerisinde alacağımız tedbirlerde var. Şimdiye kadar
üniversitemizde hiçbir hazırlık yapılmamış başarılı
öğrencilerle. Ne tür hazırlıklar bunlar, mesela birçok
üniversite derece ile gelen öğrencilere burs veriyor,
burs imkânları yok. Üniversitenin böyle imkânlarda
kullanılacağı kaynağın sağlanacağı bir vakfı yok.
Tıp fakültesi gibi döner sermayesi olan fakültelerden kaynak aktarma imkânı yok ama buna rağmen
bir şekilde biz burs akarı oluşturarak başarılı öğrencileri buralarda yerleştirmeliyiz. Çok önemli bir ihtiyaç olan barınma imkânı ya da başarılı öğrenciler
için seyahat imkânları sağlamak gibi desteklerle biz
başarılı öğrencileri de üniversitemize çekmeliyiz.
Türkiye’de çok başarılı öğrenciler de özellikle belli
fakültelere gelmeli. Bu anlamda İletişim Fakültesi
bizim en başarılı ve en güçlü fakültelerimizden bir
tanesi. Gerek aldıkları ödüllerle öğrencilerimizin,
öğretim görevlilerinin sağladığı, hazırladığı projelerle bizim dış yüzümüz ve biz bundan çok mutluyuz.
Bu tür fakültelerimize de çok başarılı öğrencilerimizi
de diğer desteklerle birlikte çekebiliriz. Türkiye genelinde oldukça popülaritesi artan İletişim Fakültemiz en son TRT’nin açmış olduğu yarışmada ödül
aldı. Ödül töreni akabinde Türkiye’nin sinema ve
belgesel dünyasının hatırı sayılır isimleri Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden çok hoş cümlelerle bahsettiler ve bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti.
akademik yılında yeni eğitime
► 2017-2018
başlayan ön lisans, lisans, yüksek lisans bö-

lümleri hakkında bilgi verir misiniz?
Yeni açtığımız bölümler var ama ilk defa öğrenci kabul ettiğimiz fakülte bazında bir bölümümüz olmadı.
Uluslararası İlişkiler Bölümüne ek kontenjanla öğrenci almaya çalıştık ama YÖK’ün belirlediği tarih
içerisinde öğretim üyesi sayısını tamamlayamadığımız için alamadık. Diğer aktif birimlerimizde normal
eğitim-öğretim devam etti, öğrenci kabul edebildik.
İlk kez öğrenci kabul ettiğimiz yüksek lisans bazında programları açtık. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün
Yüksek Lisans programına Tarih Anabilimdalı ve
Turizm İşletmeciliği için ilk kez öğrenci kabul ettik.
Jeoloji Mühendisliği anabilim dalında doktora programı açtık. Devam eden yüksek lisans ve doktora
programlarının yanı sıra yeni açacağımız profesör
sayısı yeterli olmadığı için şimdi Matematik Mühendisliğine doktora programını açacağız. Kısa süre
içerisinde Tarih Anabilim dalına doktora programı
açacağız, bunların sayısını hızla artırıyoruz.

►

2017- 2018 akademik yılında Gümüşhane
Üniversitesi’nde yapılan değişiklikleri ve yenilikleri bizimle paylaşır mısınız? Mesela İlahiyat
Fakültesi’ne formasyon eğitiminin verilmeye başlanması üzerine diğer fakültelerde de çevre illerden
formasyon eğitimi alan öğrencilere de aynı imkan
sunulacak mı?
Şu anda devam eden bir çalışmamız var. Mesela
Edebiyat Fakültesi öğrencilerimiz sizler de biliyorsunuz Bayburt’ta eğitim fakültesi olduğu için formasyonlarını oradan almak durumunda. Bayburt
Üniversitesi Rektörümüzle görüştük, ortak formasyon eğitimi noktasında geri dönüş bekliyoruz. Yanı
sıra Özel Öğretim Yöntemleri gibi belli derslerin
buradaki hocalarımız tarafından vermesi noktasında
da bir talebimiz oldu, geri dönüş bekliyoruz. Bir taraftan da Karabük Üniversitesi gibi bazı üniversiteler Edebiyat Fakültesi çatısı altında Eğitim Bilimleri
Bölümlerinde formasyon veriyor, onu da denedik
ama YÖK’ten hanüz olur alamadık. Bizim hatırlattığın gibi İlahiyat Fakültesi formasyon eğitimini
devam ettirecek. Beden Eğitimi’nde öğretmenlikle
ilgili bölümümüzde zaten eğitim-öğretim süresi içerisinde alıyor. Geriye formasyon talebi en fazla olan
Edebiyat Fakültesi kaldı, onların sorunlarını da çözmeye çalışıyoruz. Edebiyat Fakültesinin formasyon
ihtiyacını çözebilirsek diğer birimlerin formasyon
ihtiyacını da karşılamış oluruz.
Gümüşhane Üniversitesi’nde bulunduğunuz
dönemde gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir? Bu projelerle neyi amaçlıyorsunuz?
Peyzajla ilgili ciddi bir proje eksikliği mevcut. Şu an
sadece fiziki binalarımız var onların niteliklerini de
konuştuk ama öncelikli hedefimiz eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltmek. Çünkü üniversiteler tüm
toplumlarda olduğu gibi en üst seviyede eğitim-öğretim veren kurumlar, bizde de öyle. Bunu ne kadar
nitelikli yaparlarsa o kadar başarılı olmuş oluyorlar.
Biz üniversitelerin sıralamasında devlet üniversite-

►

leri içerisinde bu yıl beş sıra öne geldik, amacımız
bunu daha da önlere çekebilmek. Üniversiteler neye
göre sıralanıyor, birçok parametresi var. Öğretim
üyelerinin yayın sayısından tutun yayınların aldığı atıf sayısına kadar, aynı zamanda öğretim üyesi
başına düşen öğrenci sayısına kadar. Şimdi öğretim
üyesi başına düşen öğrenci sayısını azaltırsanız ne
kadar az olursa o kadar ön sıralara çıkıyorsunuz.
Öğretim üyesi sayısını artırarak sadece nicelik değil
biz öğretim üyelerimizin niteliklerini de artırmak
istiyoruz. Daha başarılı öğretim üyelerini bünyemize katmak ve mevcut öğretim üyelerimizin de donanımlarını artırmak istiyoruz. Çünkü onlar sınıfta,
laboratuvarda ne kadar donanımlı olurlarsa o kadar
başarılı olacaklar. Yanı sıra üniversiteler doktora mezunu sayısına göre de sıralanıyor; henüz açık doktora programlarımızdan doktora mezunu vermemişiz.
Doktora mezunu sayısını artırmamız için doktora
programlarımızı artırmamız gerekiyor, oradaki öğrenci kabulleriyle doktora mezunlarımızı artırmamız gerekiyor. Yani ilk hedefimiz eğitim-öğretimin
niteliğini artırmak. Yatay büyümek değil, dikey ve
derinliğine büyümek, mevcut programlarımızdaki
eğitimin, öğretimin birimlerimizdeki kalitesini artırmak. Asıl hedeflerimizden biri de şehir ile üniversite
iş birliğini artırmak. Bu konuda bir hayli yol almış
bulunuyoruz.

“Öğrencilerimizin tespit ettiğimiz ihtiyaçlarını çözüyoruz; internet erişim
problemi vardı ve bu yüzyılda yakışmıyordu, öğrenci kendi kotasından ihtiyacı
olduğu zaman interneti kullanıyor, bunu
çözmüş olduk. Bunun dışında öğrencilerimizin yemekhane problemi vardı,
kuyruklar oluyordu, öğlen saatlerinde
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin
birinci katına “yemekhane mi yoksa
medya merkezi mi açılsın” diye öğrenciler arasında araştırma yaptırdım, biyolojik bir ihtiyaç olduğu için yemekhane
kurulması yönünde karar alındı. ”
Gümüşhane Üniversitesi akademik per► Peki,
soneli ve öğrencilerin sorunları konusunda ne

düşünüyorsunuz?
Akademik personelimizin lojman ihtiyacı var, bütün
öğretim üyelerimize ve öğretim elemanlarımıza lojman veremiyoruz bu nedenle yeni bir lojman inşası
izni için ilgili bakanlığımıza farklı tarihlerde iki ziyaret gerçekleştirdik. Anadolu’daki üniversitelerde
öğretim üyesi tutabilmek zor, üniversite açmak yetmiyor, önemli olan onun sürdürebilir olmasını sağlamak. Akademisyen olmayınca da üniversite olmaz.
Öğretim elemanlarımız yani araştırma görevlilerimiz, öğretim görevlilerimiz, okutmanlarımız, uzmanlarımız da hem fiili olarak eğitim-öğretim yılına
katkı sağlıyorlar hem de kendi lisansüstü programlarını tamamlayarak bir süre sonra öğretim üyesi oluyorlar. Akademisyenlerimizin lojman ihtiyacı var,
onun dışında bilimsel ihtiyaçları noktasında destek
oluyoruz. Bizim döner sermayemiz yok, tamamen
bilimsel araştırma projeleri ve genel bütçe desteği
ile birimlerimizin bütçesiyle öğretim üyelerimizi,

öğretim
elemanlarımızı
yılda bir kez yurt dışına iki
kez de yurt içindeki kongrelere gönderiyoruz; oralarda
kendi uzmanlık alanlarıyla
ilgili camianın önde gelen
isimleriyle tanışsınlar, onlar
ne yapıyor, hangi yöntemlerle çalışıyor görsünler ve
böylece birikimleri artsın.
Kendi birikimlerinden oraya
gelen başka üniversitelerin
öğretim üyeleri ve öğretim
elemanları faydalansın diye
proje desteklerini artırıyoruz. Ben özellikle öğretim
üyelerimizin proje temelli
çalışmasını önemsiyorum.
TUBİTAK projesi sayımız
ve indeksli yayın sayımız
az. Bunları artıracağız. Bunları artırmak için biz gerekli
destekleri, teşvikleri vereceğiz.
“ÖĞRENCİLERİN İNTERNET PROBLEMİNİ
ÇÖZDÜK”
Öğretim üyelerimiz dışında öğrencilerimiz de üniversitemizin diğer önemli parçasını oluşturuyor ve öğrencilerimizin tespit ettiğimiz ihtiyaçlarını da çözüyoruz;
internet erişim problemi vardı ve bu yüzyılda yakışmıyordu, öğrenci kendi kotasından ihtiyacı olduğu zaman interneti kullanıyor, bunu çözmüş olduk. Bunun
dışında öğrencilerimizin yemekhane problemi vardı,
kuyruklar oluyordu, öğlen saatlerinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin birinci katına “yemekhane
mi yoksa medya merkezi mi açılsın” diye öğrenciler
arasında araştırma yaptırdık, biyolojik bir ihtiyaç olduğu için yemekhane kurulması tercihi ön plana çıktı.
Medya Merkezi için de yeni bir yer bakacağız. Bu
sırada mevcut bulunan yerin nitelik ve donanımlarını
artıracağız. Onun dışında gerçekten bizim öğrencimizin profili belli. Yani maddi gücü çok iyi olan öğrenci
sayımız az, orta halli veya düşük gelir seviyesine sahip aile çocukları öğrencilerimiz. Onlara başta valilik
olmak üzere çeşitli kurumlardan destek ve burs temin
etmeye çalışıyoruz. Birçok üniversitede part time çalışma imkânı yok, öğrencilerine öyle bir bütçe ayırmıyorlar ama biz bir miktar öğrencimizi part time çalıştırarak hem onlardan destek alıyoruz hem de onlara
maddi destek vermeye çalışıyoruz.
Üniversitesinin bugünkü halini
► Gümüşhane
hayalinizdeki üniversiteyle kıyasladığınızda

yolun neresindesiniz?
Emekleme noktasındayız. Evet, daha işin başındayız ama iyi gidiyoruz; tekrar bu noktaya gelmesinde
emeği olan bütün idari ve akademik personellerimize
ben teşekkür ediyorum. Kurumsallaşmak hem zaman
hem de gayret istiyor. Biz daha 9. yılını yaşayan bir
üniversiteyiz. İşte Oxford gibi, Cambridge gibi, Harvard gibi üniversitelerin tarihine baktığınız zaman
Oxford’un kuruluşu 1200’lü yıllara gidiyor. Biz ise
sekiz-dokuz yıllık üniversiteleriz. 800-900 yıllık tec-
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rübeyle sekiz-dokuz yıllık tecrübe tecrübeyi kıyaslamak dahi bize alacağımız yol noktasında fikir verebiliyor. Çünkü tecrübe önemli, biz o nedenle başlangıç
safhasındayız ama iyi giden biri üniversiteyiz ve daha
da iyi olacağız. Yöneticilerin görevleri de emaneti
aldıklarından daha güzel noktalara taşıyarak teslim
edebilmektir. Bizim de bütün gayretimiz gecemiz,
gündüzümüz bunun için çabalamakla geçiyor. Öyle
ki ben hafta sonları da buradayım, gitmiyorum ve
geç vakitlere kadar çalışıyorum üniversitemizi geldiği
noktadan daha güzel noktalara taşıyabilmek adına.
Üniversitesi akademik persone► Gümüşhane
line ve öğrencilerine tavsiyeleriniz nelerdir?

Öğrencilerimize bir iki tavsiyede bulunmak istiyorum.
Bir defa çok çalışsınlar, çalışmak erdemdir. Çalışmak
güzel bir alışkanlıktır. 70-80 yaşlarında isteseler de çalışamayacaklar; ne bedenleri ne fizikleri buna müsait
olmayacak. En çok çalışmaları gereken çağdalar. Bunun dışında kendi ihtiyaç ve sorunlarını mutlaka başta
kendi birimlerindeki yöneticiler olmak üzere mutlaka
iletsinler. Gerek her birimlerimizdeki yöneticilerimiz
gerekse bizler, bilgimizin olmadığı konularda size
çözüm üretemeyiz. Bizim görevimiz hem başarılı
olmanız hem de mutlu olmanızı sağlamak ama zaten
günlük iş tempomuz içerisinde bizler göremeyebiliriz
ve sizlerin tespit ettiği ihtiyaçları tespit edemeyebiliriz. İletişimin açık olması lazım, bu kapımız bütün
öğrencilerimize ve bütün çalışanlarımıza açık. Burası korkularak girilecek bir makam değil. Tam tersine
problem çözmek için var olan bir makam.
Bizler burada mevcut problemleri çözmeye ve aynı
zamanda proje üreterek üniversitemizi yarınlara, daha
iyi noktalara taşımak için varız. Bilgi akışını sürekli
kılsınlar, öğrencilerimiz birbirlerini daha çok sevsinler. Bir olsunlar, beraber olsunlar. Bir düşünsünler, bir
hareket etsinler. Öğretim elemanlarından da hizmet
ettikleri gençlerimizin, öğrencilerimizin kendileri olduğunu düşünerek, empati yaparak en fazla nasıl faydalı olunacaksa o şekilde faydalı olmalarını istiyoruz.
İdari personelimizden de yaptıkları işleri daha titiz
yapmalarını bekliyoruz.
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Tiyatro sahnesi engel tanımadı

Yön Sanat Atölyesi çatısı altında toplanan engelli tiyatrocular Gümüşhane Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Oyuncular Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı Salonda Muzaffer İzgü’nün “Sınır” adlı oyunuyla sahneye
çıktılar. Sahnelenen oyun öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.
HABER: Serpil Çetin

O

ynadıkları oyunla engellerin ortadan kalkabileceğini gösteren
Yön Sanat Atölyesi oyuncuları,
engellilerin eğitimle sahne sanatlarında
ne kadar başarılı olabileceklerini gösterdiler. Yön Sanat Atölyesi çatısı altında toplanan engelli
tiyatrocular Gümüşhane Üniversitesi öğrencileriyle buluşarak “Sınır” adlı oyunu sahnelediler. Sahnelenen oyun
öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Yön Sanat Atölyesinin kurucusu ve yönetmeni Erdem Öksüz, dört yıl
önce de Gümüşhane’ye geldiklerini ifade ederek her yıl
yeni oyun sergilediklerini ve yeni oyun sergilerken eski
oyunun da provalarına devam ettiklerini belirtti. Şuanda
repertuarında dört oyun olduğunu söyleyen Öksüz, “Biz
aynı kadroyla farklı zamanlarda farklı oyunlarla sahne
alabiliriz, öyle bir sistem oluşturduk’’ dedi. Kimsesiz olan
bu bireyleri nasıl kurtarabilirim, nasıl onları gün yüzüne
çıkarabilirim diye düşünerek bu işe başladığını ifade eden
Yılmaz, 2010 yılından beri süren mücadelesini şöyle anlattı: “Yedi yıl öncesine kadar tiyatroyla hiç ilgilenmedim
ve hiç de ilgi duymadım. Ben amatör bir şekilde halk
oyunları oynuyordum, çocuklara da öğrettim. Sonra Hacettepe Üniversitesi’nde çocuklarla birlikte bir gösteri sergiledik, çok beğenildi. Ben de düşündüm, yazdım, çizdim
yapılabilir mi, gerçekleştirebilir miyim diye kafa yordum,
sonra başladık ve tiyatroya yöneldik ve yedi yıldır da profesyonel olarak devam ediyoruz” dedi.

“ZENGİN OLAN YA DA ANNESİ-BABASI
OLAN KİMSEYLE ÇALIŞMIYORUM”
“Ekibe daha fazla kişi almak istiyorum elbette ama
profesyonellikten çıkacak diye korkuyorum” diyen
Öksüz, bu insanlara birebir kendisinin eğitim verdiğini vurgulayarak daha önce kendisinin hiç almadığı
bir eğitim vererek atölyeyi kurduğunu ve yönetmen
olarak Yön Sanat Atölyesini devam ettirdiğini belirtti. “Hikâyesi olmayan kimseyle çalışmıyorum ya da
zengin ya da anne babası olan kimseyle çalışmıyorum ve kesinlikle bağış almıyoruz” diyerek sözlerine
devam eden Öksüz, Elazığ’da “Sahnede Engel Yok”
festivalini yaptıklarını ve her yıl 1 Aralık’ta Yön Sanat
Atölyesi olarak Engelsiz Sanat Ödüllerini dağıttıklarını
dile getirdi.
Hacettepe Ergoterapi Bölümü tarafından bu sene
İstanbul’da yapılan uluslararası bir kongrede örnek
proje olarak seçildiklerini ve Güney Afrika’daki bir
kongrede de aday gösterildiklerini ifade eden Öksüz,
“Çocuklarda çok ciddi bir gelişme var, burada benim
için önemli olan tiyatro değil, ben bu işi müzikle yapabilsem müzikle de devam edebilirim. Keşke devlet
bu çocuklara imkân sağlasa ya da bir tiyatrocu da çıkıp ben sizin elinizden tutacağım diyerek bu çocukları
daha güzel eğitse. Çünkü ben bu kadar yapabiliyorum,
keşke birileri bu çocukları daha ileriye taşıyabilse” diyerek sözlerini noktaladı.

Kampüs İçi Bisiklet Projesi yoğun ilgi gördü Erzurum Devlet Tiyatrosu
Gümüşhane’de
Gümüşhane Üniversitesi tarafından uygulamaya konulan “Ücretsiz Bisiklet
Projesi” 64 bisiklet ile hayata geçirildi. Proje kapsamında üniversite kampüsü
içerisinde kurulan 3 bisiklet istasyonu ile üniversite öğrencilerine ücretsiz
hizmet verilmeye başlandı.

Gümüşhane’de Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından 9-10 Eylül tarihlerinde “Koleksiyoncu”
adlı tiyatro oyun sahnelendi. Oyunun seyirci gelirinin oyun yazarı Hakan Boyav tarafından Türk
Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bağışlandığı belirtildi.
HABER: Serpil Çetin

G

HABER: Ebru Gökçen

G

ümüşhane Üniversitesi
tarafından uygulamaya
konulan “Ücretsiz Bisiklet
Projesi” 64 bisiklet ile hayata
geçirildi. Proje kapsamında
üniversite kampüsü içerisinde kurulan 3 bisiklet istasyonu ile üniversite öğrencilerine
ücretsiz hizmet verilmeye başlandı.
Öğrenciler tarafından yoğun talep gören
projede, Gümüşhane Üniversitesi olarak
öğrencilerin sağlıklı spor ve sosyal aktivitelerini önemsediklerini dile getiren Gümüş-

hane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil
İbrahim Zeybek, “Sağlık, Kültür ve Spor
Dairesi Başkanlığımız tarafından takip edilen projede 64 bisiklet bulunuyor. Kampüs
içerisinde kurduğumuz 3 bisiklet istasyonu
ile öğrencilerimize hem günlük kullanımları ve hem de sağlıklı spor yapmaları için bu
bisikletleri ücretsiz olarak verdik. Öğrenciler
tarafından oldukça rağbet gören bu projede,
Gümüşhane Üniversitesi olarak öğrencilerimize sağlıklı yaşam bilinci aşılamak, çevreyi korumak, doğaya zarar vermemek ile
öğrencilerimize zaman ve hız kazandırmak

adına ilerleyen zamanlarda bu sayıyı daha
da arttırmayı düşünüyoruz. Öğrencilerimiz
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na
öğrenci kimlik kartlarını ibraz etmeleri dahilinde bu bisikletleri günlük olarak ücretsiz
alabilmektedirler. Böylelikle hem spor yapıp
ve hem de eğlenerek en güzel ulaşım yollarından birini denemiş olacaklardır. Bu yönde
yapılacak olan tüm projeleri destekliyor ve
yapılan çalışmaları da olumlu buluyoruz.
Bu bağlamda projede emeği geçen herkese
başarılar diliyor ve çok teşekkür ediyorum.”
açıklamasında bulundu.

ümüşhane Kültür Merkezi salonunda Erzurum
Devlet Tiyatrosu Tarafından
İstanbul Devlet Tiyatrosu
sanatçılarından Hakan Bayov’un yazdığı “Koleksiyoncu” adlı
oyun sahnelendi. İki gün sahnelenen
oyuna öğrenci ve vatandaşlar yoğun
ilgi gösterdi. Oyunun başrol oyuncusu
olan ve 2000 yılından itibaren Erzurum
Devlet Tiyatrosunda sahne alan Mehmet
Yıldız, “Koleksiyoncu” oyununu anlattı:
“Bugün burada sahnelediğimiz oyunun
yönetmeni benim, oyunumuz iki kişilik
bir oyundur, ölen çok zengin bir insanla onun mezarını hazırlayan mezarcı
arasında geçmektedir.” Absürt unsurlar
içeren bu oyunun ana temasının ölüm ve
yaradan olduğunu dile getiren Yıldız, soyut olsalar bile hayatta en gerçek onların
olduğunu vurguladı. Oyunun 2 Mart’tan
itibaren gösterimde olduğunu ifade eden
Yıldız, ilk üç hafta Erzurum’da seyirciyle buluştuktan sonra Kars, Ardahan,
Ağrı turnesi yaparak sezonu kapattıkla-

rını belirtti. Bu sezonun da ilk oyununu
Gümüşhane’de sahnelediklerini ve bu
program dâhilinde Gümüşhane’ye geldiklerini söyleyen Yıldız, ilerleyen dönemlerde de farklı oyunlarla geleceklerini dile getirdi.
“TİYATRO BÜTÜN SANATLARIN
BİLEŞENİDİR”
“Bugün burada sahnelediğimiz bu oyuna öğrencilerden olsun vatandaşlardan
olsun talep çok iyiydi fakat daha iyi olmasını, sahnenin dolup taşmasını arzu
ediyorum” diyen Yıldız, tiyatronun bütün sanatların bileşeni olduğunu vurgulayarak içerisinde resim, müzik, edebiyat
gibi pek çok sanatı barındıran çok güçlü
bir sanat olduğunu ifade etti. Son olarak
Yıldız, “Tiyatro canlıdır, her yere ulaşır.
Tiyatronun olmazsa olmazı sadece bir
oyuncu ve bir seyircidir, tiyatroda başka
hiçbir şeye gerek yoktur. Tiyatro bağımlılık yapar, seyircilere bir iki saat içerisinde çok şey öğretir. Tiyatro bu bakımdan
eğitimin çok önemli bir parçasıdır diyebiliriz.” diye konuştu.
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Ömrünü hayvanlara
adayan altın kalpli insan:
Sevim Köprülü

Gümüşhane’de yaşayan, 1960 doğumlu Sevim Köprülü, kelimenin tam anlamı ile gerçek bir havyansever. Yürüdüğü, gördüğü her yerde kedileri, köpekleri, kuşları, tüm hayvanları elinden geldiğince besleyen, seven şimdi de ömrünü insan-dışı hayvanların hayatını iyileştirmeye, kurtarmaya
adamış bir birey. Kendi imkânları ve üniversiteli gönüllülerin desteği ile her gün yeni bir hayvanın
tedavisi ve bakımı ile ilgileniyor.
HABER: Muhammmet Bulut

G

ümüşhane’de yaşayan,
1960 doğumlu Sevim
Köprülü, kendi imkânları ve üniversiteli gönüllülerin
desteği ile her gün yeni bir hayvanın tedavisi ve bakımı ile ilgileniyor. Hayvanlara karşı ilgin nasıl başladı diye sorduğumuzda
“Ben çocukluğumdan beri hayvanlara karşı ayrı
bir sevgi besledim bu sonradan gelişen bir sevgi
değil, şimdi bile bir hayvanı köpeği gördüğüm
zaman kalbim ilk an ki gibi atıyor. Halen o günlerde söylediklerinin, hissettiklerimin izindeyim.
Daha ilkokuldan fark ettim ki okul hayal ettiğim
gibi bir yer değildi. Okul, her şeyden önce bir çocuğun iyi kalpli bir insan olarak yetişmesini hedeflemeliydi. Oysa okullar savaşları öğretiyor
ama savaşın neden kötü bir şey olduğu hakkında herhangi bir şey öğretmiyor. Doğa hakkında
tüm şeyler öğretiliyor ama gerçekten doğayı
neden sevmemiz gerektiğini, onu neden korumamız gerektiği anlatılmıyor. Bütün hayvanlar
öğretiliyor ama hayvanları sevmemiz gerektiği,
onlara yardım etmemiz gerektiği anlatılmıyor,
öğretilmiyor.” diye cevaplıyor.
“İYİ KALPLİ ÇOCUKLAR OLMAMIZI O
KADAR DA UMURSAMIYORLAR”
Köprülü, iyi kalpli insan tanımının günümüzde pek bir değeri olmadığını belirterek şunları
ekliyor: “İyi insan olmak, merhametli olmak,
paylaşmak, muhtaç her canlıya yardım etmek,
yaşamlara saygı göstermek gibi bizi iyi kalpli bir
insan yapacak ilgili konular derslerde işlenmiyor. Okullar ezber bilgilerle ile doldurulmuş, bir
nevi meslek sahibi robotlar olmamızı istiyor sanki. İyi kalpli insanlar, iyi kalpli çocuklar olmamızı o kadar da umursamıyorlardı. Bu işte yanlış
vardı ve halen de çok temel, çok önemli, bir yanlış var” diye de eğitim sistemi ile ilgili düşüncelerini ekliyor. Yıllarca Almanya’da yaşadıktan

sonra Türkiye’ye dönen Köprülü, annesinin iler- “ÇÖPLÜKLER BİZİM MERHAMET YUVAleyen yaşı yüzünden desteğe ihtiyacı olduğunu LARIMIZ OLDU’’
anlatıyor. Köprülü ’’Uzun süre Almanya’da ya- Köprülü bu gönüllü işi Gümüşhane’de 4 aydır
şadıktan sonra Türkiye’ye 86 yaşındaki anneme yaptığını ve 2 aydan beri üniversiteli hayvan sebakmak için gelmeye karar verdim. Yaşam
ver öğrencilerin desteğiyle
hakkı, evrende var olan her canbu işi sürdürdüğünü anlalı için kutsaldır. Bizden
tıyor. Şehrin kent ormagüçsüz
hiçbir
nına yakın beledicanlının yaye çöplüğünde
şamı tasokakta yakarifsiz
“İyi insan olmak, merhametli olmak,
lanan köacılar
paylaşmak, muhtaç her canlıya yardım
peklere
etmek, yaşamlara saygı göstermek gibi
her gün
bizi iyi kalpli bir insan yapacak ilgili kodüzenli
nular derslerde işlenmiyor. Okullar ezber
bir şekilde
bilgilerle ile doldurulmuş, bir nevi meslek
yemek gesahibi robotlar olmamızı istiyor sanki. İyi
tirdiklerini
kalpli insanlar, iyi kalpli çocuklar olmamıve bunu
zı o kadar da umursamıyorlardı. Bu işte
zevk alayanlış vardı ve halen de çok temel, çok
rak yaptıkönemli, bir yanlış var”
larını belirtiyor.
ile
Köprülü, “Bizıstıler kimi zaman
rap,
yakılan çöplekölelik ve zulüm ile çalmaya
rin dumanından
hakkımız yok, olamaz, olmazehirlenme tehlikesi bile geçirdik. Fakat
malı. Hayvanları seviyorsan, bu yaşayan,
o köpeklerin orda olduğunu ve aç olduklarını biyaşamak isteyen her hayvanı içine alacak evren- liyorduk bu düşünceyle yatabilmek ne mümkün
sel, tür ayrımı yapmadan bir sevgi hissi olmalı. bizde hiç bu durum ve buna benzer engel durumİnsan olmanın temel gerekliliği sevgi, merhamet, lardan hiç yılmadık” diye konuşuyor.
empati, yaşamanın kutsallığı bunu gerektiriyor. Bu işin sonuç olarak bir masrafının olduğunu
Ben, kendimi, başka bir canlının çektiği acı, ıs- ve bu masraflar için resmi hiçbir yerden destek
tırap ve ölümüyle besleyemem” diye sömürüsüz almadıklarını belirten Köprülü, “Ben babamdan
bir hayata geçişinin nedenlerini açıklıyor. Sevim kalan 450 lira para haricinde herhangi bir gelire
Köprülü kişisel Facebook hesabı üzerinden her sahip değilim şuan ulaşım için kullandığım aragün paylaştığı iletilerle insanlara, özellikle de ba 12 ayrı şahsın ortak malı. Fakat ben bu duruçocuklara ulaşmaya çalışıyor. Özellikle hayvan mu kendime engel olarak görmedim her gün masevgisi ile ilgili iletiler paylaşıyor çünkü hayvan zot parasını kendi cebimden karşıladım. Yemek
sevgisinin, dünyadaki diğer tüm sevgilerin üstü- konusunda birkaç yerden destek alıyoruz fakat
ne inşa edeceğiniz en temel, en doğru başlangıç o desteklerde bir yerde tıkanıp kalıyor” diye koolduğunu düşünüyor.
nuşuyor.

“DAHA ÇOK INSANA ULAŞABILMELIYIZ’’
Yardım konusunda üniversiteli öğrencilerin ağırlıkta olduğu bir hayvansever arkadaşlar grubu
oluşturduklarını belirten Köprülü , Öğrenci arkadaşlarımla sosyal medyayı aktif olarak kullanarak
daha fazla insana bu konuda sesimizi duyurmak
istiyoruz ‘diyor.
Seslerini duyurabilmek için iletişim araçlarının
öneminin farkında olduklarını belirten Köprülü ‘’Hayvan sevgisi ile ilgili daha fazla haberin,
reklamın, köşe yazısının, kamu spotunun vesaire
olması gerektiğinin altını çiziyor: “Daha çok insanın haberdar olması için, her canlı için, sevgi
hayali kuran ve içindeki hissi harekete geçirmeyi
bekleyen insanlara ulaşabilmek için diğer duyarlı,
emek sarf eden insanlarla ilgili daha çok haberler
yapılmalı. Dergi, TV, gazete gibi iletişim araçlarının da duyarlılık göstermesi gerektiğini düşünüyorum.”
İleriye dönük hedeflerinin ne olduğunu sorduğumuzda Köprülü ‘’Ben ve arkadaşlarım Gümüşhane’de hayvanseverler derneği kurarak sesimizi bu
sefer resmi kanallar aracılığıyla duyurmak istiyoruz. Nihai amaçlarımız içerisinde ise hayvanlara
sevgi besleyen bizim gibi düşünen daha fazla kitleye hitap ederek bu canlıların daha fazla sahiplenilmesi bizim için en önemli amaç olarak geliyor’’
diye cevaplıyor.
Köprülü’yü Facebook hesabı üzerinden takip
edebilirsiniz.Onun kadar mücadele edecek gücünüz yoksa da ufak yardımlarla yardım çağrılarını
paylaşarak bile bir canlının daha iyileşmesinin
parçası olabilirsiniz.
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Sonbahar- kış mevsimi
geçişine dikkat!
Gümüşhane Üniversitesi
Beslenme Diyetetik Bölümünden Araştırma
Görevlisi Hakan
Boz, mevsim
geçişlerinde sık
rastlanan hastalıklar ve bu
hastalıklardan
korunma yöntemleri hakkında
açıklamalarda
bulundu.
HABER: Dicle Kaya

B

eslenme Diyetetik Bölümünde
Arş. Gör. Hakan Bor, sonbahar-kış dönemi geçişlerinde
sık görülen hastalıkların nezle ve grip
tarzı hastalıklar olduğunu ifade ederek bu hastalıkların bulaşıcı olduğu için çevremizde çok fazla rastlandığını dile getirdi. Yazın sona ermesiyle beraber
havaların değişiklik göstermesine aldanmamamız
gerektiğini söyleyen Bor, “Bu dönemlerde hava bir
ısınıp bir soğumakta. Bunlara aldanmayıp üşütmeyecek kıyafetler giyinmeli, bulunduğumuz ortamın
havasının bol bol değişmesini sağlamalıyız” uyarılarında bulundu. Bor, aynı ortama gelen insanlardan
birinin grip veya nezle olması durumunda hapşırdığı
zaman ortaya bıraktığı mikroorganizmalar, o ortamda bulunan diğer bireylere hava yoluyla bulaşarak

hastalığa neden olduğunu ifade ederek toplu taşımalarda dikkatli olmamız gerektiğini belirtti.
BU MEVSİMLERDE NE YEMELİYİZ?
Sonbahardan kış mevsimine geçişlerde insanların
evlerine kapanmayı tercih ettiklerini söyleyen Bor,
bu zamanlarda insanlarda depresyon havası görüldüğünü, özellikle kadınların hamur işlerine yönelim
gösterdiğini söyledi. Hamur işleri yerine daha çok
mevsim meyveleri olan portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi besinleri daha çok tüketmemiz
gerektiğini dile getiren Boz, “Kış meyveleri hem
bağışıklık sistemimizi güçlendirmek hem de daha
sağlıklı beslenmemizi sağlayarak gereksiz kilo almamızı engelleyecektir” dedi. A, E, C, selenyum,
çinko gibi vitamin ve minerallerin kış dönemlerinde

tüketilmesi gerektiğini söyleyen Bor, bu vitamin ve
minerallerin hangi besinlerde olduğunu şu şekilde
sıraladı: “A vitamini yumurta ve süt gibi besinlerde,
C vitamini özellikle portakal, mandalina ve limonda, E vitamini ise yağlı tohumlarda bulunur.”
“SU TÜKETİMİNİN ÇOK KOLAY BİR YÖNTEMİ VAR!”
Kış dönemi geçişlerinde havaların soğumasıyla beraber su tüketiminde düşüş yaşandığını belirten Bor,
kişilerin günde en az 8-10 su bardağı su tüketmesi
gerektiğinin altını çizdi. Bor, su tüketiminin kolay
bir yöntemi olduğunu vurgulayarak “Sabah kahvaltısından sonra 2 su bardağı su tükettiğimizde ve
bunu her öğünde bu şekilde uyguladığımız zaman
zaten 6 su bardağı su tüketmiş oluruz” dedi. Her ye-

Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde
bir ilk gerçekleştirildi
Son dönemlerde başarılı ameliyatlara imza atılan Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mete Zeynal bu güne kadar
Gümüşhane’de ilk kez yapılan bir ameliyatı gerçekleştirdi.
HABER: Büşra Usta

A

meliyatla ilgili bilgi veren Op. Dr.
Mete Zeynal, “Kliniğimize başvuran 67 yaşındaki erkek hastamız yüksekten düştüğü şikayetinde bulunarak
bel ağrısından yakınmaktaydı. Yaptığımız muayene ve tetkikler neticesinde hastamızın bel
bölgesinde Lomber2. vertebrada çökme kırığı olduğu
tespit edildi. Bu kırığın ilerleme, hastanın hareket kabiliyeytini kısıtlama ve artar ise sinirlerine zarar verme riski vardı. Hastaya halk arasında platin takılması
olarak bilinen posterior enstrümantasyon ameliyatı yapılması gerekiyordu. Ancak yaşı itibariyle hem kemik
erimesi, hem de sinir dokularının tahrip olması riski
olan hastamıza bu denli büyük bir ameliyatı kaldıramayacağı kanısına vardık. Bu noktada Gümüşhanemizde ilk kez yapılan ve daha az kemik ve kas dokusunun tahrip olduğu, oldukça da koruyucu bir ameliyat
olan “spinöz proçes fiksasyon” ameliyatını başarı ile
gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu. Uzun müddet yatağa bağlı kalma riski olan hastanın ameliyat sonrasında ertesi gün yürütüldüğünü ifade eden Zeynal, yapılan tetkik ve takiplerinin sonucunda da şifa ile taburcu

edildiğini belirterek “Başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu
ameliyat ancak üniversite hastanesi bulunan illerde ve
heyet kararı ile yapılabilirken yaptığımız hesaplamalar
neticesinde hastamızın bu ameliyata uygun olduğu kararına vardık ve başarıyla ameliyatı gerçekleştirdik.”
dedi.
Op. Dr. Mete Zeynal açıklamasını “Bu ameliyatı Gümüşhane ilimizde yapabiliyor olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bu ameliyatı gerçekleştirmemde
bana gerekli eğitimi veren Atatürk Üniversitesi Beyin
Cerrahisi Öğretim üyelerine ve bu ameliyat için beni
teşvik edip, her imkanı sağlayan kıymetli abim Yrd.
Doç. Dr. Özgür Çelebiye ve özveriyle çalışan ekibime teşekkürü bir borç biliyorum” diyerek tamamladı.
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri aynı zamanda da Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi olan
Yrd. Doç. Dr. Özgür Çelebi ise “Vatandaşlarımıza en
konforlu sağlık hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz, bu noktada son dönemlerde hekim arkadaşlarımız
gerçekten de çok başarılı operasyonlara imza atarak
bizleri gururlandırırken başka illere yapılan hasta sevkinin de önüne geçmişlerdir” dedi.

mekten sonra 2 bardak su içmenin doygunluk hissi
verdiğini söyleyen Bor, bu sayede yemeğin de fazla
tüketilmemesine yardımcı olacağını belirtti. Bor, ayrıca bu dönemlerde çorba ve haşlama türü sebzeler,
balık, süt, et, yoğurt ve özellikle de kefirin tüketilmesinin daha sağlıklı olacağını söyleyerek meyveli
yoğurtla ilgili şunları söyledi: “Depresif, bir anda gelen yeme isteğini bastırabilmek için meyveli yoğurt
açlık isteğini bastıracaktır” dedi.
Gümüşhane’nin kışın beslenme alışkanlığı hakkında
açıklamalarda bulunan Arş. Gör. Hakan Boz, “Gümüşhane kışın çok tereyağı tüketiyor” dedi. Özellikle kuymak (tereyağı-kaşar karışımı) yemeğini çok
kullandığını dile getiren Arş. Gör. Bor, tereyağı tüketiminin azaltılması için kuymak hazırlarken daha
çok zeytinyağı kullanılması gerektiğini açıkladı.
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Tuğlu: “Gazetecilik yarın da devam edecek”
Gümüşhane Kuşakkaya Gazetesi’nin kurucusu Turan Tuğlu gazetecilik mesleğinin zor ve önemli bir meslek olduğunu ifade ederek geçmişten günümüze kadar gazeteciğin devam ettiğini ve aynı şekilde yarın da devam edeceğini belirtti.
HABER: Çağla Demirel

G

ümüşhane’de gazeteciliğin 1929 yılına
kadar uzanan bir geçmişinin olduğuna
değinen Gazeteci Turan Tuğlu, kurulan
ilk gazetenin Özel İdare’ye ait Gümüşeli adında
olduğunu söyleyerek bu gazetenin haftalık olarak
1952 yılına kadar devam ettiğini kaydetti. Ayrıca
Tuğlu, “Haftalık olarak 1952 yılına kadar devam
eden Gümüşeli Gazetesi’nin Özel İdare tarafından
satılmasıyla beraber o dönem içerisinde emekli
öğretmen olan Fetullah Kantek’in gazeteyi satın alması sonucunda gazetenin ismi Demokrat
Gümüşhane Gazetesi değiştiriliyor ve bu gazete
1981 yılında da yine iki emekli öğretmen olan
Hüseyin Ergin ve Alişan Ergin’e satılarak gazete
bugün hala yayın hayatına devam ediyor.” dedi.
Turan Tuğlu, kurucusu olduğu Kuşakkaya Gazetesi’nin ise 20 Haziran 1967’de yayın hayatına
haftada 2 gün olarak başladığını ifade ederken
2006 yılından itibaren gazetenin günlük olarak
yayın hayatına devam ettiğini dile getirdi. Gazeteci Tuğlu ayrıca Gümüşhane’de bugün günlük
olarak Kuşakkaya, Gümüşkoza, Gümüşkent ve
Olay gazetelerinin çıktığını haftalık ise Demokrat
Gümüşhane Gazetesi olmak üzere toplam 5 tane
gazetenin yayın hayatına devam ettiğini ifade etti.

Turan Tuğlu, “1967 yılında kurduğum bu gazeteyi bugüne kadar devam ettirdik. 50. yılını Haziran
ayında tamamladık ve 51. yılı şuanda işlemeye
devam ediyoruz. O bir tutku idi. Yani toplumda
yazma arzusu taşıyan insanların önünü açmak.
Onlara bir ortam hazırlamak, yazmalarını sağlamak. Gümüşhane kültür açısından açlık vardı.
Onu düşünerek yaptık bu işi.” diye konuştu. Tuğlu ayrıca “1967 den bu yana gazetede çıkan yazılardan bir doktora tezi olabilir. Çünkü gerçekten
çok enteresan ve önemli yazılar var. Bizim yazılarımızın dışında da çok güzel yazılar var. Çeşitli
alanlarda tarih, coğrafya, kültür, folklor gibi şiir
gibi yazılar var. Bu yazılar işlenebilir veya kitap
haline getirebilir. Belki 10 kitap belki 20 kitap.
Bugüne kadar 6 bine yakın yazı yazmışım her
yüz yazıdan 1 kitap olduğunu düşünseniz 60 kitap
eder.” ifadelerine yer verdi.
Gazeteci Turan Tuğlu, asıl önemli olanın kitap çıkarmak ya da yazı yazmak olmadığını söylerken
önemli olan şeyin farklılık ve farkındalık yaratmak, topluma yeni şeyler sunabilmek ve yazılan
yazılardan her yaştan her seviyeden insanın yeni
bir şeyler anlayabilmesini sağlamak olduğunu savundu.

“ANADOLU’DA GAZETELER RESMİ İLANLARLA YAŞAR”
Tuğlu, geçmişten bugüne kadar Gümüşhane sınırları içerisinde Kelkit, Şiran, Köse ve Torul olmak üzere Gümüşhane’nin diğer ilçelerinde de gazetelerin
yayınlandığını fakat çoğunun yayın hayatına maddi
kaygılar ve diğer nedenlerden dolayı erken veda ettiğini vurguladı. Kuşakkaya Gazetesi’nin kurucusu

Türkiye’de hayvancılığının durumu
Gümüşhane Üniversitesi GATT Akademi topluluğu öğretim üyeleri 30 Ekim Pazartesi akşamında Özdenoğlu Konağında, Gümüşhane İl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir
Karakoç ile birlikte hayvancılık hakkında konuştular.
tebiliyor, diğer ülkelerde ise bu durum şöyle:
Amerika 120 kg, Avrupa 14-15 kg, biz ise
tavuk etini 20 kg kadar tüketiyoruz. Avrupa
bizim 4 katımız kadar sığır eti tüketiyor.”
ifadelerini kullandı. Avrupa’daki işletmelere de değinen Karakoç, “Oradaki işletmeler
100-150 yıllık işletmeler, her detayları planlanmış ve hazırlanmış işletmeler. Bizde ise
derme çatma babadan, dededen kalma yerler.” dedi. Avrupa ile rekabet edemiyor olamayışımıza da dikkat çeken Karakoç, Avrupa’nın bir model belirlediğini vurgulayarak
her işletmenin hayvan sayısına göre araziye
sahip olduğunu belirtti.

HABER: Fatma Ünsal

G

ümüşhane
Üniversitesi
GATT Akademi topluluğu öğretim üyeleri 30 Ekim
pazartesi akşamında Özdenoğlu
Konağında, Gümüşhane İl Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Karakoç
ile birlikte hayvancılık hakkında konuştular.
Hayvancılık denince aklına ilk gelenlere değinen Kadir Karakoç, “5-6 yaşlarındaydım
sabah gözlerim yanarken kalkardım. Koma
giderdim bizde kom derler. Koyunların başını kolumun altına getirirdim. Annem sağardı. Sonra ablamla yapardık bu işi dönüşümlü
olarak. Bir de ilk gençlik dönemlerimde 1213 yaşlarında ot bağlamak için tarlaya inerken bizde şey deriz kem yaşım küçük çokta
taşıyamıyorum ama mecbur evin erkeği olarak taşımak zorundayım. Tarlaya giderken
yol üstünde ki bir çeşmede kemi ıslatıyoruz
yoksa kem kokar. Kemi suya sokardık çıkartırdık. Kemi sırtıma aldığım zaman sırtımda
o soğuk suyun sırtıma doğru akışını unutmam.” dedi.
Karakoç, Gümüşhane’de hayvancılığın
yürütülebilmesi için yardımcı olunması
gereken bir alan olduğuna değinerek aka-

demik anlamda etrafta istatistiki verilerle
Türkiye’deki hayvancılığa bakınca tüketici
gücüyle ette durum, sütte durum nedir? Hangisi sakıncalıdır? Karşımızda neler var? gibi
konular üzerinden hayvancılığa bakıldığını
vurguladı. Türkiye’deki hayvancılığın geriye yönelik 3 kat artış gösterdiğine değinen
Karakoç, hayvan sayımızın 2001’den itibaren 900 binlerden 1 milyona kadar çıktığının
altını çizerek şuanda 10 milyondan 14 milyona kadar çıktığına dikkat çekti ve yüzde
40’lık bir artışın olduğunu söyledi.
“DÜNYADA ISLAH ÇALIŞMALARI VAR”
Dünyadaki ıslah çalışmalarına da değinen
Karakoç, “Dünyada ıslah çalışmaları yapılır,
hayvanlarda bu şu demek: hayvanın verimine bakılır, mesela bir köydeki süt verimi iyi
bir ineğin erkek buzağısı alınır, büyütülür tosun olur onunla diğer ineklere tohum alınır.
Suni tohumlama denir buna ve bu şekilde
doğan dişilerin daha sütlü doğmaları planlanır.” dedi. Ayrıca Türkiye’nin ıslahta bir
yol almış olduğuna değinen Karakoç, “Et
üretimimizde 3 kat artış oldu, buna paralel
olarak ülke nüfusumuzda da artış oldu. Mesela ülkemizde bir insan 12 kg kadar et tüke-

“İMKANLARIMIZI YETERİ KADAR
KULLANAMIYORUZ”
“Silaj fermente olmuş bir üründür” diyen
Karakoç, “Bu şu anlama gelir, fermente olmuş ürünlerde bir hayvanın günlük tüketimi
10 kg ise fermente olmuş üründen daha fazla
sonuç alır. Yani bizde mesela kuru ot olarak
verdiğimizden 10 kg kadar yapısına 10 birim
protein alırken fermente olmuş üründen daha
fazla almamız mümkün çünkü birçok aşamayı zaten aşmış bakteri geliştirmeyen bir
ürün haline gelmiş.” dedi. Avrupa’da 300500 yıllık işletmelerin var olduğuna dikkat
çeken Karakoç, “Bu üretimin devam eden
tecrübeleriyle birlikte Avrupa’nın tarımsal
imkânlarını Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman Türkiye çok ileri geliyor ama onlar kıt
imkânlarını fevkalade kullanmışlar biz ise
imkânlarımızı yeteri kadar kullanamadığımız için şuanda ki durumumuzdayız.” dedi.
2007 ve 2008 yılında süt fiyatlarımızın düştüğüne değinen Karakoç, “Bu düşüşle birlikte hükümet serbest piyasa ekonomisini denedi. Bunun devamında inekler kesildi. İki yıl
sonra et fiyatları yükselmeye başladı. Buna
tedbir alalım diye 2010 ve 2011 yılında tüketiciye sıfır faizli kredi uygulaması başlatıldı.
”dedi. Karakoç, “Hayvancılık öyle bir sektör
ki değişimi en iyi şekilde yapsanız zamana
çok iyi yayabilmeniz lazım, iyi yaymadığınız
zaman her şeyi bozabiliyorsunuz” dedi.

Turan Tuğlu, Anadolu’daki gazetelerin devletin
verdiği resmi ilanlarıyla yaşadığını ifade ederek
resmi ilanlar olmadan gazete çıkarmanın çok zor
olduğunu söyledi. Turan Tuğlu, kişilerin gazetelere
reklam vermesinin gazetelerin yaşamasına yetmediğini belirtirken Gümüşhane gibi küçük şehirlerde
insanların gazete reklamlarına ise çok fazla ihtiyaç
duymadıklarını da sözlerine ekledi.

Kaybolan değer:
göbek elması

Gümüşhane’nin simgesi olan göbek elması
yok olma tehdidiyle karşı karşıya. On yıl öncesine kadar Gümüşhane’nin hemen hemen
her bölgesinde yetişen göbek elması artık
sadece belli bölgelerde yetişiyor. Elma yetiştiricisi olan Fikri Aslan (70), Gümüşhane’de on
yıl öncesine kadar pazardaki elmalardan çoğunluğunun göbek elması olduğunu söyledi.
HABER: Zekeriya Eltimur

G

öbek elmasının kaybolmasının nedenlerini açıklayan
Aslan, “Göbek elması onuncu yaşında verime geçen bir
meyvedir. Bu da ağacın on yıl yatmasına neden olmaktadır”
dedi. Göbek elması yetiştiriciliğinin azalmasının nedenlerine değinen Aslan, “Bu on yıl, müstahsilin sırtına yük, ikinci
neden maden ocakları ve çimento fabrikalarından kalkan
tozların ağaçları kurutması ve üçüncü neden ise yeterli devlet
teşvikinin verilememesidir” diye konuştu.
“VATANDAŞ DA İLGİLENMİYOR”
Göbek elması yetiştiriciliğine yeterli devlet teşvikinin de
sağlanmadığını vurgulayan Aslan, “Gümüşhane ziraat odası
fidan yetiştiriciliği yapmıyor. Onun yerine Erzincan’dan getirttikleri fideleri müstahsile tanesi 15 TL’den satıyor. Getirdikleri elmaya da güvenmiyoruz, başka cins elma da çıkabilir” açıklamasını yaptı. Elma yetiştirenlerin de gün geçtikçe
azaldığını dile getiren Aslan, “Kendimden örnek vereyim.
Biz beş kardeştik, bu işi yapan tek ben kaldım ve benim de
yaşım yetmiş. Bu yaşta bana zor geliyor ve benim çocuklarım da bu işle ilgilenmiyor. Merak ediyorum benden sonra
ne olacak” dedi. İlgisizlikten dolayı elmaya bakım yapılmamasının ağacın kurumasına neden olduğunu söyleyen Aslan,
“Göbek elması çok lezzetlidir. Ayrıca sabah aç karnına yersen seni tüm gün ayakta tutar” diye konuştu.
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Gümüşhane Üniversitesi “en iyiler” sıralamasında
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan “University Ranking by Academic Performance (URAP)
Araştırma Laboratuvarı”, Türkiye’nin ve dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Dokuz kritere göre değerlendirmenin yapıldığı listede 2000’den sonra kurulan üniversiteler sıralamasında Gümüşhane Üniversitesi 32. sırada yer aldı.
HABER: Samet Sevil- İlyas Yardımcı

O

rta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan “University Ranking by Academic Performance (URAP)
Araştırma Laboratuvarı”, Türkiye’nin ve dünyanın en
iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı.
Sıralamada, “makale sayısı”, “öğretim üyesi başına
düşen makale sayısı”, “atıf sayısı”, “öğretim üyesi
başına düşen atıf sayısı”, “toplam bilimsel doküman
sayısı”, “öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel
doküman sayısı”, “doktora mezun sayısı”, “doktora
öğrenci oranı”, “öğretim üyesi başına düşen öğrenci
sayısı” olmak üzere 9 kriter esas alındı. Gümüşhane
Üniversitesi Türkiye’de 2000 yılından sonra kurulan
üniversiteler genel sıralamasında aldığı 300-349 puan
aralığıyla 32’inci, devlet üniversiteleri sıralamasında
ise 78’inci sırada yer aldı. Dünyanın en iyi 2500 üniversitesi sırlamasında Türkiye’den 86 üniversitenin
listede olduğu sıralamada, Gümüşhane Üniversitesi
toplamda aldığı 38,43 puanla dünyadaki üniversiteler
arasında 2 bin 478’inci oldu.
Türkiye’deki üniversitelerin genel puan sıralamasında
ise Gümüşhane Üniversitesi 2017 yılı puanlama sistemine göre aldığı puanlarla, 148 üniversite arasından
94’inci sırada yer alarak, 54 üniversiteyi geride bıraktı.

“TÜRKİYE, YÜKSEKÖĞRETİMDE SAYGINLIĞINI ARTTIRDI”
2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi’nin kendinden önce kurulan birçok üniversiteyi geride bırakarak
“Her ile bir üniversite” projesinin örnek modeli olduğunu söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Halil İbrahim Zeybek, “Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Her ile bir üniversite projesi’ ile 2008 yılında kurulan üniversitemiz bu yıl da hem
akademik kadrosu hem de altyapı çalışmalarıyla birçok
üniversiteyi geride bıraktı. URAP 2017-2018 Dünya
Sıralamasında yer alan 2 bin 500 üniversitenin dünyadaki konumuna baktığımızda, dünyanın ilk 2 bin 500
üniversitesi arasına, 86 Türk üniversitesi girdi. Dünyanın
en iyi ilk 2 bin 500 üniversitesine bakıldığında, zirveye
376 üniversitesi bulunan Çin yerleşirken, listede 368
üniversitesi bulunan ABD ikinci, 152 üniversitesi bulunan Japonya da 3’üncü oldu. Listede, 125 üniversitesi ile
Hindistan 4’üncü sırada, 93 üniversitesi ile Fransa 5’inci
sırada ve 87 üniversitesi ile İngiltere de 6’ıncı sırada yer
buldu. Türkiye ise İngiltere’nin ardından 86 üniversitesiyle dünyanın en iyi 2 bin 500 üniversitesi sıralamasında
en fazla üniversitesi bulunan 7’inci ülke oldu. Türkiye,
bu derece ile Brezilya, Güney Kore, Almanya, İtalya,
İspanya, Tayvan, Polonya, Kanada ve Avustralya’yı geride bıraktı.” ifadelerini kullandı. Dünya sıralamalarında
yer alabilen Türk üniversitelerinin sayısındaki artışın,

Türkiye’nin yükseköğretiminin dünyadaki saygınlığının
artmasını sağladığını vurgulayan Zeybek, “Gümüşhane
Üniversitesi olarak ilk defa bu sıralama içinde bulunmamız, bizim için gurur verici bir tablodur. Yeni bir üniversite olmamıza rağmen, bizimle beraber kurulan ve bizden

İletişim Fakültesi DÜS sıralamasında ilk dörde girdi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr.
Cemil Yücel’in öncülüğünde hazırlanan 2017 yılı Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri
Sıralaması (DÜS) yayımlandı. Sunulan DÜS raporunda Gümüşhane Üniversitesi İletişim
Fakültesi, Türkiye genelindeki devlet üniversiteleri içinde yer alan iletişim fakülteleri
arasında dördüncü sırada yer aldı.

HABER: Gülsüm Önder

E

skişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof.
Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr.
Cemil Yücel’in öncülüğünde
hazırlanan 2017 yılı Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması (DÜS)
yayımlandı. Prof. Dr. Karadağ ve Prof. Dr.
Yücel, geliştirdikleri ve 2017 yılı için hazırlayarak yayıma sürdükleri DÜS’ün amacını,
devlet üniversitelerinin ve fakültelerinin, akademik teşvik puanlarına göre sıralanarak Türk
üniversite sistemine farklı bir veri kaynağı
sağlamak olarak açıkladılar. 2017 yılı için
hazırlanan raporda, 2016 yılında akademik
teşvikten faydalanan üniversitelerin dikkate alındığını belirten yazarlar, ayrıca ilk kez
2015 yılında uygulamaya konulan akademik
teşvik puanlamasında, 2016 yılında bir artış
olduğunu da dile getirdiler.
Akademik teşvik yönetmeliği, devlet yüksek

öğretim kurumu elemanlarının dokuz faaliyet
türünden akademik teşvik puanlarının hesaplamasını ve bu puanlara göre teşvik ödemesi
almalarını düzenliyor. Öğretim elemanlarının
performansları proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent, atıf ve tebliğ olmak üzere
dokuz faaliyet türünde puanlanarak hesaplanıyor. Bir öğretim elemanının akademik teşvikten yararlanabilmesi için bu dokuz faaliyet
alanından en az 30 puan alması şartı aranıyor.
Akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında en yüksek puan sınırı 100 olarak belirtilirken, öğretim elemanlarının birden fazla alanda faaliyetlerini sağlamak amacıyla, her bir
faaliyet alanından alabileceği en yüksek puan
30 ile sınırlandırılıyor.
Üniversitelerin akademik teşvik puanlarının
temel alınarak hesaplandığı DÜS 2017 sıralamasında, Gümüşhane Üniversitesi sıralamaya
dahil edilen ve 2006 yılından sonra kurulan
tüm devlet üniversiteleri arasında 44’üncü

oldu. Söz konusu sıralama; yukarıda da açıklandığı üzere üniversitelerde görev yapan
öğretim elemanlarının (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma
Görevlisi, Okutman, Uzman) bir yıl boyunca sergiledikleri akademik performanslarına
göre geliştirilen bir sistem esasına dayanıyor.
2017 yılı için hazırlanıp, sunulan DÜS raporunda Gümüşhane Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nin Türkiye genelindeki devlet üniversiteleri içinde yer alan iletişim fakülteleri
arasındaki yeri ise 4’üncü sıra olarak belirlendi. Buna göre Gümüşhane Üniversitesi
İletişim Fakültesi, 50-54,5 puan aralığı ile
akademik teşvik puanlamasında Hacettepe
Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul
Üniversitesi’nden sonra 4’üncü olarak büyük
bir başarıya imza attı.
İletişim Fakültesi öğretim elemanlarının akademik teşvik puanlamasında Türkiye’deki
devlet üniversitelerinin benzer fakülteleri arasından sıyrılarak, ilk 4’e ulaşmalarını büyük
bir memnuniyetle karşıladığını dile getiren
Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek
şunları söyledi: “Üniversitemiz birimleri
içinde özellikle İletişim Fakültemiz çok daha
güçlü. Öğrenci ve öğretim elemanlarımızca
hazırlanan belgesel, film gibi eserler ülkemiz
içinde ve yurt dışında düzenlenen yarışmalarda çok sayıda ödül almakta. Zaten 2017
yılının Ekim ayına kadar geçen sürede alınan
ödül sayısı 10’u buldu. Bu gelişmeyle İletişim
Fakültemizin öğretim elemanları yüzümüzü
bir kez daha güldürdü. Türkiye çapında köklü üniversitelerin İletişim Fakülteleri ile aynı
kulvarda olduklarını gösterdiler. Bu, gurur
verici bir durum. Fakültemiz öğretim elemanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını
diliyorum.”

önce kurulmuş olan birçok üniversiteyi geride bıraktık.
Bundan sonraki hedeflerimiz eğitimde kaliteyi artırıp, bu
çıtayı yükseltmek ve Gümüşhane Üniversitesi’ni akademik alanda eğitim kalitesi yüksek bir marka haline getirmek olacaktır.” açıklamasında bulundu.

Öztürk Gümüşhane
depremselliğini araştırdı
G

ümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi Jeofizik mühendisliği
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan
Öztürk, Gümüşhane depremselliğini araştırdı. Öztürk, Gümüşhane
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nde yayınlanan “Gümüşhane ve Civarındaki Güncel
Deprem Aktivitesinin Bölgesel ve
Zamana Bağlı Değişimleri: İstatistiksel Bir Değerlendirme” başlıklı
makalesinde Gümüşhane sınırları
içerisinde kısa vadede önemli bir
deprem potansiyelinin olmayacağını söyledi.
Gümüşhane ve civarının jeolojik
ve tektonik yapısından bahseden
Öztürk, “Gümüşhane tektonik
ve depremsellik açısından Türkiye’nin en sakin bölgelerinden biridir ve aktivitesi yüksek fay hatları
bulunmamaktadır. Buna karşın,
yaklaşık 80 km güneyden geçen ve
Türkiye’nin en aktif fay hatların-

dan biri olan Kuzey Anadolu Fay
Hattı’na (KAFZ) olan yakınlığı
nedeniyle bu hat üzerinde meydana gelebilecek büyük depremlerden etkilenme potansiyeli olan bir
bölgedir. Özellikle Harşit çayı boyunca dere yataklarındaki alüvyon
zeminler üzerine inşa edilmiş olan
yüksek katlı yapılar, KAFZ üzerinde meydana gelebilecek olası bir
büyük depremden etkilenecektir.”
ifadelerini kullandı.
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Genel şikâyet “diş ağrıları”
Gümüşhane’de Diş hekimliği yapan Arif Hikmet Eskicioğlu, hastalarının genel şikâyeti
olan diş ağrısının en önemli nedeninin diş sağlığı konusunda hassas davranmamalarından kaynaklandığını söyleyerek uyarılarda bulundu.
HABER: Dicle Kaya

D

iş Doktoru Arif Hikmet
Eskicioğlu, hastalarının
genel şikâyetlerinin diş ağrıları olduğunu dile getirerek bu
konuyla ilgili açıklamalarda
bulundu.
Gümüşhane’de Diş hekimliği yapan Arif
Hikmet Eskicioğlu, hastalarının genel şikâyeti olan diş ağrısının en önemli nedeninin
diş sağlığı konusunda hassas davranmamalarından kaynaklandığını söyleyerek şu
açıklamalarda bulundu: “Genel olarak bizi
üçüncü dünya ülkesine benzeten sebeplerden birisi de sağlık konusunda hassas olmayışımızdır. Bu diş konusunda da geçerlidir.
Genellikle diş ağrısı sebebiyle hastalarımız
başvurur. Diş ağrısı ne zamanki artar o zaman doktora gideriz. Hatta o zaman bile gitmeyenimiz vardır.”
“GÜMÜŞHANE DİŞ TEDAVİSİ KONUSUNDA YETERLİ İMKÂNA SAHİP”
Dışardan bakanların, Gümüşhane’nin diş tedavisi konusunda yeterli teknik ve elemana
sahip olmadığını düşündüklerini söyleyen
Eskicioğlu, mesleki açıdan kötü oldukları
için burada olmadıklarını bunun belli sebepleri olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Güzel memleketimizin ücra
köşesinde çalışıyoruz. Kesinlikle şikâyetçi
değilim. Elimizde bulunan imkânların pek
çoğu lüks diye adlandırılan muayenelerde
de var.”
Eskicioğlu, 15-25 yaş arası gelen hastalarının birçoğunun ortodontik tedavi için yani

15

Kuralına göre
helal!
Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Dikmen
Köyünde yol kenarlarında bulunan
“Bu köydeki ağaçlardan zarar vermeden meyve yiyebilirsiniz. Helaldir!”
yazılı tabelalar göze çarpıyor.

HABER: Latif Kolcu

diş eğriliği şikâyetiyle başvurduklarını, ortodontik tedavide başvuru yapma sebeplerinin hem estetiksel hem de sağlık olduğunu
söyledi. Ağrı şikâyeti ise 20-50 yaşındaki
hastaların geldiğini dile getiren Eskicioğlu,
genel olarak en çok 30-40 yaş arası hastaların başvurduğunu ifade etti.
“Ortodontik bozuklukların %70 sebebi süt
dişlerinin erken çekilmesidir.” diyen Eskicioğlu, diş eğriliğinin, çocukların ağzında
sonradan dökülen yenisi çıkar diye ihmal
edilen, bakımsız bırakılan veya o süt dişlerinin erken çekilmesinden kaynaklanan bir
bozukluk olduğunu belirtti. Eskicioğlu, diş
eğriliğinin burundan rahat nefes alamama,
çiğneyememe gibi sorunlar yarattığını bu rahatsızlığın genetik faktörlerin nispeten daha

az olduğunu söyledi.
“MÜHİM OLAN DİŞLERİ MEKANİK
OLARAK TEMİZLEMEK”
Diş fırçalamanın basit olarak günde en az
iki defa yapılması gerektiğini söyleyen Eskicioğlu, sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatmadan önce diş temizliği yapılması
gerektiğini anlattı. Eskicioğlu, çocuklarda
diş fırçalama yapılırken, belli sürelerde kum
saati gibi yöntemlerle bir süre ayrılabileceğini yetişkinlerde ise süre koymadan iç dış
her tarafı fırçalamak kaydıyla yapılması gerektiğini belitti. Elektrikli diş fırçalarının da
kullanılabileceğini dile getiren Eskicioğlu,
“Mühim olan, dişleri mekanik olarak temizleyebilmektir. Ayrıca günde bir defa diş ipi
kullanılmalıdır.” şeklinde konuştu.

E

rzincan’ın İliç ilçesine bağlı Dikmen Köyünde
yol boyunca aslına “Bu köydeki ağaçlardan zarar vermeden meyve yiyebilirsiniz. Helaldir!” yazı
tabelalar görenlerin ilgisini çekiyor. Erzincan’ın İliç
ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki 45 nüfuslu
Dikmen Köyünde köy derneği ve halkın öncüleriyle
birlikte yaklaşık 3 kilometrelik yol güzergâhına 700
meyve fidanı dikildi. Fidanlar meyve vermeye başlayınca köy derneğinin kararıyla anayola çıkan yaklaşık 7 kilometrelik yola “Bu köydeki ağaçlardan zarar
vermeden meyve yiyebilirsiniz. Helaldir!” yazılı tabelalar asıldı. Köylülerden 68 yaşındaki Ali Karaca
ise “Zarar vermemek şartıyla ‘helal olsun’ yazılı
tabelalar astık. Köyümüzün çevresini elma, armut,
şeftali, kiraz ve dut gibi çeşitli meyve ağaçları dikerek yeşillendirdik. Ağaçlandırmaya önem veriyoruz.
İstiyoruz ki köyümüze gelen misafirlerimiz de bizim
kadar yeşile değer versin” şeklinde konuştu.

Kalp sağlığını sporla koruyun

Kendi sektöründe bir ilk

Günümüzün en sık karşılaşılan hastalıklarından biri olan kalp rahatsızlığını sporla koruma konusunda Gümüşhane Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Pınar Yağcıoğlu, kalp sağlığı için önerilerde bulunarak “Spor yapmak kitap okumak gibidir” vurgusunda
bulundu.

Gümüşhane’de ikamet eden Yaşar İlhan (57), işletme sahibi olduğu
kıraathanesinde sigara kullanımını bırakan kişilere ücretsiz çay servisi
uygulaması başlattı.

HABER: Nilay Erol-Hüsameddin

İ

nsan sağlığı için çok
önemli olan spor kalp
sağlığı için de vazgeçilmezler arasında. 2016 yılı
Türkiye İstatistik Kurumu (
TÜİK ) verilerine göre 199 bin 193 kişinin
kalp hastalığına bağlı olarak yaşamını kaybettiği ülkemizde kalp sağlığınızı korumanın
yolları sağlıklı beslenmek, sigara-alkol kullanımından uzak durmak ve en önemlisi spor
yapmaktan geçiyor.
Konunun uzmanlarından biri olan Gümüşhane Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı
Dr. Pınar Yağcıoğlu sporun hayatında hiçbir
engel teşkil etmediğini vurgulayarak hayatına
ayrı bir anlam kazandırdığını söyledi. Hem
sağlık açısından hem de sosyalleşmek adına
sporun faydaları konusunda bilgi veren Yağcıoğlu, “Mesleğim itibariyle de önem verdiğim spor yapmak zihnin açılması, çok insan
tanıma, insan ilişkilerinin gelişmesi ve insanları daha iyi anlama imkanı sağlıyor, zihnin daha
berrak olmasına katkıda bulunuyor.” dedi.
Su sporlarıyla ve doğa sporlarıyla da uğraşan
Yağcıoğlu, bu sporlardan serbest dalışın nefes
açıyor olması ve kalp sağlığını koruması adına
iyi bir spor olduğunu belirterek, “Dalış açısından belli bir bar seviyesi vardır ve akciğerin
nefesi hapsetme seviyesi her insanda farklıdır.
Rezervuar kapasitesi farklıdır. Bu durum sporcularda biraz daha fazladır. Oksijeni daha

verimli kullanmayı sağlar.” ifadelerini kullandı.
Yağcıoğlu, “Spor yapmak kitap okumak gibidir
nasıl ki kitap okumak insanın ufkunu genişletiyorsa spor da öyledir. Spor yapmak vizyonunuzu genişletir, işinize engel olmaz aksine daha
verimli bir çalışma sağlar. Yeni insanlar tanımanıza yardımcı olur. Yeni yerler keşfetmek için
iyi bir aktivitedir.” dedi.
Son olarak öğrencilere tavsiyelerde bulunan
Yağcıoğlu, “Öğrenciler sadece ders odaklı değil
ileriye dönük hareket etmelilerdir. Ders çalışmaktan arta kalan zamanlarını spor dışında kendilerine uygun faaliyetler geliştirmeliler. Bu gibi
faaliyetler mezun olduktan sonra da hayatlarına
katkıda bulunacak ve sosyal yaşamlarını daha
iyi şekillendirecektir.” diyerek sözlerini bitirdi.

HABER: Abdulkadir Geylani

K

ıraathane sektöründe bir ilke imza atan
İlhan: “ülkemizde giderek artan sigara
tüketimini baz alarak bu uygulamayı sigara bıraktırmaya teşvik amacı ile başlattım. Özellikle
kıraathane işletmelerinde, sigara tüketiminin
fazla olması sonucu pasif içiciler bu durumdan
bir hayli rahatsızlık duymakta. Bundan dolayı
kıraathane işletmesi sahibi olarak bir farkındalık
yaratma amacı ile böyle bir uygulama başlatma
gereği duydum” diye konuştu.
Dünya Sağlık Örgütünün 2016 yılında hazırladığı Tütün Atlası Araştırmasının sonuçlarına göre,

Türkiye’de çalışan
nüfusun yüzde 39’u
işyerinde pasif içici çıktı. Bu oranla
dünyada sekizinci
sırada bulunan Türkiye’de, restoran
ve evlerde, kapalı
alanlardaki sigara
yasağına rağmen
pasif içicilik oranı
yüzde 58’e kadar
yükseldi.
Sigara
kullanım
yaşının düşüşüne
dikkat çeken İlhan,
“Buraya gelen müşterilerim arasında
14-15 yaşlarında gençlerin sigara içtiğini görmek beni fazlasıyla üzüyor. Bu duruma izleyici
kalmak istemedim. Gelen genç, yaşlı herkesin
sigarayı bıraktığı takdirde ücretsiz hizmet sağlayıp gerekirse elimden geleni yapacağım. Bugün
her birimiz çevremizde ya da televizyonlarda
sigaranın zararlarını görmekteyiz. En yakınlarımız üzerinden bu olaya canlı tanıklık ediyoruz.
Herkesi bu illetten kurtulmaya davet ediyorum.
Pasif içicilerimizi ise bu olaya yeni bir boyut kazandırıp teşvik etmek için tüm imkânlarını kullanmalarını rica ediyorum. Sigara kelimesinden
tiksiniyorum” şeklinde konuştu.
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