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Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi
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Gümüşhane’ye lavanta bahçesi
yapılıyor
SAYFA 10’DA

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2018

GŞÜ’de onuncu mezuniyet töreni yapıldı
Gümüşhane Üniversitesi 2017-2018 mezuniyet töreni kampüs
alanındaki stadyumda
büyük bir coşkuyla
kutlandı. Törende bu
yıl mezun olacak 4 bin
18 öğrenci, aileleriyle
birlikte heyecanlı bir
şekilde hazır bulundu.
Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, “Sizleri
sivil hayata uğurlarken,
son olarak sıralarınızdaki yerlerinizin do
lacağını biliyorum.
Ama üniversite olarak
gönlümüz- deki yeriniz
baki kalacaktır. Yolunuz ve bahtınız açık
olsun. Hepiniz Allah’a
emanet olunuz” dedi.

“Marka ve Marka Kent
Kongresi” düzenlenecek

Üniversitemiz bünyesinde alanında daha önce
düzenlenen kongrelerden farklı olarak Türkiye’de ilk kez “marka” ve “marka kent” kavramlarını bir arada ele alacak olan Marka ve Marka Kent Kongresi gerçekleştirilecek. 27-28-29
Eylül tarihlerinde Gümüşhane Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan kongre, “marka” ve
“marka kent” kavramlarını bir arada ele alması nedeniyle alanında ender kongrelerden
birisi olacak.
SAYFA 4’TE

Gazetecilik bölümü açılıyor

SAYFA 8-9’DA

“Şeker, Limon ve Bir de Çay” izleyenlerin beğenisine sunuldu
Üniversitemiz İletişim Fakültesi öğretim
elemanları tarafından Bilimsel Araştırma
Projesi kapsamında hazırlanan ve çayın
kişilerarası iletişime katkısını anlatan ‘Şeker,
Limon ve Bir de Çay’ başlıklı belgesel film
gösterimi, İletişim Fakültesi Konferans
Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik, Rektör
Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’in konuşmaları ile başladı. Rektör Zeybek konuşma-

SAYFA 12’DE

sında, “İletişim Fakültesi, 21 Ocak 2017 tarihinden itibaren her fırsatta ifade ettiğimiz
gibi bizim üniversitemizin dışarıya açılan
en önemli penceresi, dış yüzü, tanıtım yüzü
olmuştur. Bu algının, bu düşüncenin oluşmasında emeği geçen hem yöneticilerimize,
hem idari personelimize hem de öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini
kullandı.
SAYFA 2’DE

İletişim Fakültesine birincilik ödülü

Avrupa Boks Şampiyonu üniversitemizde

GŞÜ İletişim Fakültesi uygulama birimlerinden
Gümüşhane Film Atölyesi (GÜFA) tarafından çekilen “Alarga” adlı belgesel filmi, 16’ıncı Çevre Film
Festivalinde birincilik ödülüne layık görüldü. Yönetmenliğini İletişim Fakültesi Radyo Televizyon
ve Sinema Bölümü öğrencilerinden Doğukan
Akın’ın üstlendiği film Rize’nin balıkçı köyünde,
balıkçılık yapan kadınların hikâyesini anlatıyor.

Avrupa Boks Şampiyonası’nda üç kez üst üste
şampiyonluk kemerini alan Boksör Fatih Keleş
19 Mayıs’ta yapılacak olan unvan koruma maçının hazırlıkları için üniversitemizde hazırlanıyor.19 Mayıs’ta Trabzon Beşirli Spor Salonu’nda
yapılacak olan unvan koruma maçının hazırlıklarını Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu dövüş salonlarında yapan Keleş,
hedefinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu dile
getirdi.

SAYFA 12’DE

Üniversitemiz bünyesinde eğitim veren İletişim
Fakültesi bölümlerine bir yenisi daha eklenerek
Gazetecilik bölümü açıldı. Halihazırda İletişim
Fakültesi bünyesinde eğitim veren Halkla İlişkiler
ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema bölümlerinin yanı sıra birinci öğretim 40, ikinci öğretim 60 olmak üzere öğrenci alımı yapacak olan
Gazetecilik bölümü 2018-2019 eğitim öğretim
döneminde öğrencilere eğitim imkanı sunacak.
SAYFA 3’TE

“Haydi Liselileri Bilinçlendirelim” projesi hayata geçti

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi son
sınıf öğrencisi Zeynep Hafiye Gülcan tarafından
gerçekleştirilen lise öğrencilerinin doğru tercih
yapmasını ve iletişim fakültesini tanımalarını
amaçlayan “Haydi Liselileri Bilinçlendirelim”
projesi hayata geçti. Proje kapsamında İletişim
Fakültesi ve uygulama birimlerini tanıtmak
amacıyla konferans gerçekleştirildi.
SAYFA 2’DE
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Şeker, limon ve bir de
Üniversitemiz İletişim Fakültesi öğretim elemanları tarafından Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında hazırlanan ve çayın kişilerarası iletişime katkısını anlatan ‘Şeker, Limon ve Bir de Çay’
başlıklı belgesel film gösterimi, İletişim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

HABER: Fatma Ünsal

E

tkinlik, Rektör Prof. Dr. Halil
İbrahim Zeybek’in konuşmaları ile başladı. Rektör
Zeybek konuşmasında, “İletişim
Fakültesi, 21 Ocak 2017 tarihinden
itibaren her fırsatta ifade ettiğimiz gibi bizim üniversitemizin dışarıya açılan en önemli penceresi,
dış yüzü, tanıtım yüzü olmuştur. Bu algının, bu
düşüncenin oluşmasında emeği geçen hem yöneticilerimize, hem idari personelimize hem de
öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Geçen
yıl fakültemiz akademisyenlerinin ve öğrencilerimizin çektiği filmler ve hazırladıkları eserler, ulusal ve uluslararası alanda toplam 22 ödül aldı. Bu
başarıyı sürdürmek için her yıl üzerine koyarak,
ilerlememiz lazım. İletişim; günlük hayatımızın,
ömrümüzün vazgeçilmez bir özelliğidir. Hayati
İnanç hocamız bir sözünde ‘Eğer çay icat edilmiş
olsaydı, peygamberimiz döneminde kesinlikle sünnet olurdu.’ demiştir. Çay, bizim kültürümüz için
çok önemli bir yere sahiptir. İlk kez 1920’li yıllarda
Ali Rıza Ertem hocamız çayı Batum’daki bir arazi
incelemesi sırasında görüp, oradaki iklim ve hava
şartlarının da bizim Doğu Karadeniz kıyılarına çok

benzediğini ve bu nedenle de buradaki alanlarda
da çayın yetiştirilebileceğini fark etmiş, böylelikle çayı bizim hayatımıza ve kültürümüze kazandırmıştır. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler
ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülsüm
Çalışır hocamız ve ekibi de çay içmeyi tema
edinen ve çayın iletişim için önemini belirten
böyle bir proje hazırladılar. Başarılarından dolayı hepsini kutluyorum” şeklinde açıklamalarda
bulundu.
Rektör Zeybek’in konuşmalarının ardından film
gösterimine geçildi. Sonrasında da filmi çeken
öğretim elemanları ile söyleşi gerçekleştirildi.
‘Çayın Kişilerarası İletişime Katkısı’ başlıklı
projenin yürütücüsü Doç. Dr. Gülsüm Çalışır
açıklamalarında kişilerarası iletişimde çayın
önemine vurgu yaptı. Çaysız sohbetlerin aysız
gökyüzüne benzediğini dile getirerek, kişilerarası iletişim söz konusu olduğunda çay içme
geleneğinin ön plana çıktığını ve çayın sohbetin
devamını sağladığına dikkat çekti. Çalışır ayrıca, adı geçen belgesel filmde de çalışmanın çıkış noktasına ilişkin pek çok bilgiye ulaşıldığını
belirtti. Çalışmanın araştırmacıları Öğr. Gör. İhsan
Türkal, Öğr. Gör. Burak Türten, Arş. Gör. Elif Tür-

ten ve yüksek lisans öğrencisi Caner Özarslan da
filmin çekimi sırasında karşılaştıkları önemli anları

izleyicilerle paylaşarak, kendilerine yöneltilen soruları cevapladılar.

“Haydi Liselileri Bilinçlendirelim” projesi hayata geçti
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Haydi Liselileri Bilinçlendirelim” projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında İletişim
Fakültesi ve uygulama birimlerini tanıtmak amacıyla konferans gerçekleştirildi.
HABER: Hediye Canan İvdil

G

ümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisi Zeynep Hafiye Gülcan
tarafından gerçekleştirilen lise öğrencilerinin doğru tercih yapmasını ve
iletişim fakültesini tanımalarını amaçlayan “Haydi
Liselileri Bilinçlendirelim” projesi hayata geçti. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Amfisinde
gerçekleştirilen projenin anlatıldığı konferansa İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi
Sertaç Timur Demir ve Dr. Öğretim Üyesi Ali Özcan, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ersin Diker, Gazetecilik
Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emre Ş. Aslan
ile birlikte, çeşitli okullardan gelen birçok öğretmen
ve öğrenci katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren etkinlik sorumlusu Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4. sınıf öğrencisi Zeynep Hafiye Gülcan, üniversiteye hazırlık zamanlarında büyük stres ve zorlu
günler yaşadığını belirterek, öğrencilerin bilinçli bir
şekilde tercih yapmaları gerektiğini söyledi. Gülcan,
bu yüzden öğrencilerin bilinçli bir tercih yapmasının
büyük önem taşıdığını anlattı.
TERCİH DÖNEMİNDE BİRÇOK KİŞİYE DANIŞTI
Tercih döneminde birçok kişiye danıştığını ifade
eden Gülcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tercih zamanımda çevremdekiler beni iki yıllık tercih yapmamam konusunda çok uyararak, tercihlerimi dört
yıllık bölümlerden yapmamı istedi. Bu doğrultuda
iki yıllık bölümleri tercih etmeyip, İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’ne yerleştim.”
dedi. Gülcan, dört yıl boyunca gerçekleştirilen birçok faaliyette yer aldığının altını çizerek, katıldığı
birçok faaliyetin kendi yaşamına büyük katkıda bulunduğunu söyledi.

alanda okumaya bıraktığı bir sürece dönüştüğünü belirtti. Üniversitelerde bazı bölümlerin öğrenciler tarafından tercih edilmediğini
vurgulayan Demir, iletişim fakültelerinin her
sene kontenjanlarının dolduğuna değindi.
Demir, Türkiye’de bulunan iletişim fakültelerindeki mezun sayısı ile Türkiye’de medya
sektöründeki istihdam oranının uyumsuzluk
gösterdiğini vurgulayarak, birçok kişinin
kendi bölümleri haricindeki alanlarda çalıştığını ifade etti.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü +. sınıf öğrencisi
Zeynep Hafiye Gülcan

Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Timur Demir

Dr. Öğr. Üyesi Ersin Diker

İLETİŞİM FAKÜLTELERİNİN KONTENJANLARI HER SENE DOLUYOR
Programın devamında konuşma yapan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yar-

Dr. Öğr. Üyesi Emre Aslan

dımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sertaç Timur Demir,
Türkiye’de her şehirde üniversitelerin olduğuna
dikkat çekerek, üniversite okuma modasının yavaş yavaş yerini doğru üniversite ve doğru bir

İSTEMEDİĞİNİZ BİR BÖLÜMÜ OKUMAK İŞKENCE
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkan
Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ersin Diker, hiçbir zaman başkalarının ne istediği
doğrultusunda hareket etmek yerine kişinin kendisinin ne istediğini bilerek tercih
yapmasını belirterek, üniversitenin sadece
okunacak bir yer olmadığını dile getirdi.
Diker sözlerine şöyle devam etti: “İstemediğiniz bir bölümü 4 yıl okumak çok büyük
bir işkence. Öğrencilerime sürekli ‘Eğer bu
bölümü okumak istemiyorsan bırak git’ diyorum. Bu yüzden öğrencilerin bu doğrultuda isteyerek, aşkla okuyacağı bir bölümü
okumalarını öneririm” dedi.
Konferansın devamında konuşan Gazetecilik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emre
Ş. Aslan, iletişim fakültesindeki mesleklerin
birbirleriyle olan bağlantısına dikkat çekerek, kişilerin istekleri doğrultusunda herhangi bir alanda çalışabileceklerini söyledi.
Programın sonunda öğrenciler İletişim Fakültesi uygulama birimi olan Medya Merkezini gezerek, birim sorumlularından bilgi aldı.
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29. Genç İletişimciler Yarışmasında rekor başarı

Aydın Doğan Vakfının, iletişim fakültesi öğrencilerinin geleceğin çağdaş medya liderleri olarak yetişmelerine destek vermek
amacıyla her yıl düzenlediği iletişimin oscarları olarak anılan Genç İletişimciler Yarışması’nda Üniversitemiz İletişim Fakültesi
öğrencileri 5 ödül birden aldı.

HABER: Büşra Usta

B

u yıl 29’uncusu düzenlenen ve
42 üniversitenin İletişim Fakültelerinden Yazılı, Görsel, İşitsel,
Reklam, Halkla İlişkiler ve İnternet Yayıncılığı dallarında bin 87 öğrencinin 917 çalışmayla
katıldığı yarışmada, Üniversitemiz öğrencilerinin 5
projesi ödüle layık bulundu.
Üniversitemiz İletişim Fakültesi, Aydın Doğan Vakfı
29’uncu Genç İletişimciler Yarışmasında 8 öğrencisi
ile 5 dalda ödül alarak endi ödül rekorunu kırdı. DERGİF Dergisi, GİFHABER Gazetesi ve belgesel film
çalışmalarının ödül aldığı yarışmada; Yazılı Dal - Röportaj, Yazılı Dal - Mizanpaj, Yazılı Dal - Spor ve Görsel Dal - Belgesel Kategorilerinde ödül alındı. Ödül
alan öğrenciler Abdurahman Demir, Dicle Kaya, Fadime Aydemir, Hasan Erdoğmuş, Hayati Koray Korkmaz, Merve Özyürek, Seden Elter ve Tolunay Tekmek
iken, proje danışmanları ise Öğretim Görevlisi Burak
Türten, Araştırma Görevlisi Esra Dudu Karaman ve
Araştırma Görevlisi Elif Türten oldu.
Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner, ödül töreninin açılışında yaptığı konuşmada teknolojinin ve dijitalleşmenin hayatımızı etkilediğini
belirterek, bu konuda internetteki iletiler için hukukun
etkin rol alması gerektiğini vurguladı. Boyner, Genç
İletişimciler Yarışmasının önemine değinerek, vakıf
olarak yarışmayı 29 yıldır düzenlediklerini, yarışmanın iletişimcilerin hayatında pozitif etkileri olduğunu
aktardı. Ödül alan öğrencilerin meslek hayatına daha
etkin bir şekilde girebildiğini, bu nedenle nice 29’uncu
senelerde yarışmanın devam edeceğini belirtti.
GENÇ İLETIŞIMCILER YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENINDE HEYECAN DORUKTAYDI
Lisans öğrencilerinin 2017– 2018 eğitim öğretim döneminde yaptıkları çalışmalarla katıldıkları yarışmanın ödül töreni Yeditepe Üniversitesinde gerçekleşti-

rilirken, törene Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkanı
Aydın Doğan, Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade
Doğan Boyner, İstek Vakfı Kurucu Başkanı Bedrettin
Dalan,Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı
Candan Fetvacı, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fügen Toksü, Gazeteci yazar
Ertuğrul Özkök'ün de aralarında bulunduğu Doğan
Medya Grubu yöneticileri, üniversite rektörleri, dekanları, gazeteciler, öğretim elemanları ve finale kalan
öğrenciler katıldı.
GŞÜ İLETIŞIM'E 5 ÖDÜL BIRDEN
Sunuculuğunu Ziya Kürküt’ün yaptığı 29’uncu Genç
İletişimciler Yarışması Ödül Töreni’nde yazılı dalın
“Röportaj” kategorisinde ödül kazanan öğrencilere
ödüllerini Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner verdi. Röportaj kategorisinde birincilik ödülünü Üniversitesitemiz İletişim
Fakültesi öğrencilerinden Hayati Koray Korkmaz,
“Cumhuriyetin ilk pilot öğrencisi Alaaddin Çulcuoğlu” haberiyle, yazılı dalın mizanpaj kategorisinde
ikincilik ödülünü “Pisiklerin Ablası” adlı projesiyle
Dicle Kaya, mizanpaj kategorisinde birincilik ödülünü “Çocuk Resimleri Ne Anlatıyor?” adlı projesiyle
Fadime Aydemir, yazılı dal spor kategorisinde üçüncülük ödülünü “Saklı Şehrin Hazinesi, Şah-Mat Güzeli Bahçesaray” adlı projesiyle Seden Elter, görsel dal
belgesel kategorisinde ise birincilik ödülünü “Kırmızı”
belgeseliyle Abdurrahman Demir, Hasan Erdoğmuş,
Merve Özyürek ve Tolunay Tekmek aldı.
Törende Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ali Özcan, öğretim elemanları
Arş. Gör. Elif Türten, Arş. Gör. Esra Dudu Karaman
ve Öğr. Gör. Burak Türten hazır bulunurken Aydın
Doğan Vakfı Onursal Başkanı Aydın Doğan, ödül
alan ekibimizle özel olarak ilgilendi. Türkiye’nin dört
bir yanından akademisyen ve öğrencilerin katıldığı
tören, gerçekleşen kokteyl ve konser etkinliği ile sona
erdi.

29. Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışmasından ve RATEM'den ödül alan alan 9 öğrenci, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali Özcan ve ilgili uygulama
birimleri sorumlusu hocalarla birlikte Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'i makamında
ziyaret ettiler.

İletişim Fakültesinin gurur tablosu
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Merkezi kapsamında görev yapan
öğrencilere yönelik düzenlenen program ile sertifikaları takdim edildi. Düzenlenen
programda İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümünde dereceye giren
öğrencilere de başarı belgeleri sunuldu.

İ

letişim Fakültesi Medya Merkezi kapsamında
görev yapan öğrencilere yönelik düzenlenen
programın açılış konuşmasını yapan Gümüşhane
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ali Özcan, bu yıl yalnızca halkla
ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun verdiklerini ama gelecek yılda gazetecilik bölümünü
de açacaklarını ve daha çok mezun vermeyi hedeflediklerini söyledi. Sertifika alan öğrencilerin
birçoğunun halka ilişkiler ve tanıtım bölümü mezunlarından olduğunun altını çizen Özcan, bu birimlerde çalışan öğrencilerin çok şanslı olduğunu
vurgulayarak bu birimler sayesinde öğrencilerin
kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını ifade etti.
Özcan, bu birimlerde çalışan öğrencilerin haber
metinleri yazdıklarını, gazete çıkardıklarını, tasa-

rımlar yaptıklarını ve bunun gibi birçok alanda faaliyet göstererek deneyim kazanmalarının mümkün olduğunu sözlerine ekledi.
“BİZLERE YALNIZCA GURUR DUYMAK
DÜŞÜYOR”
Programın devamında Halka İlişkiler Ve Tanıtım
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülsüm Çalışır şunları
söyledi: “Bugün sizin gününüz emeklerinizi enerjinizle harmanlayıp bugüne kadar geldiniz. Bu
birimler sizin için çok iyi bir deneyim yeri oldu.
Medya merkezi birimlerimiz sayesinde de mezun
olan öğrencilerimiz piyasaya çıktıklarında pek çok
iletişim fakültesi öğrencisinden daha tecrübeli ve
kendinden emin olacaklardır. Sizler buradan ayrılıp iş sahasına çıktığınızda biz de yalnızca bunun

gurur ve mutluluğunu yaşayacağız."
Medya merkezi sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Bahar
Tühen Öztürk ise şunları söyledi: “Mezun olan
öğrencilerin her biri burada güzel izler bırakarak
gidiyor. Hepsinin yolu açık olur inşallah. Sertifika almaya hak kazanan öğrencilerimizle ise daha
güzel ve verimli işler yapacağımıza inanıyorum.
Hepinizi tebrik edip başarılar diliyorum.”
Programın devamında Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümünde dereceye giren öğrenciler başarı
belgelerini almak için sahneye çıktılar. Bolum
üçüncüsü olan Hüseyin Avni Genç’e başarı belgesini Dr. Öğr. Üyesi. Emre Ş. Aslan verirken bölüm
ikincisi Can Berk Genç’in başarı belgesini Doç.
Dr. Gülsüm Çalışır takdim etti. Bölüm birinciliğine hak kazanan Fadime Güçlü ise sahneye çıkarak
mezuniyet kütüğünü ismini çaktı. Başarı belgesini
alan Fadime Güçlü, “Ben buraya dikey geçişle geldim. Bundan önceki 2 yılımı burada olamadığım
için kendime kayıp olarak görüyorum. Buradaki 2
yılımda hocalarımın her birinin yok sayılamayacak şekilde yardımları ve katkıları oldu. Hepsini
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeklerini boşa
çıkarmamak için elimden gelinin fazlasını yapıp
onlara layık olmaya çalışacağım..” dedi.
Dereceye giren öğrencilere başarı belgelerinin
takdiminden sonra Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Merkezi biriminde çalışan
öğrencilerin sertifika takdim töreni gerçekleştirildi. Toplamda 9 uygulama birimi bulunan İletişim
Fakültesinin akademik personeli öğrencilerin bu
birimlere olan ilgisinden oldukça memnuniyet ve
gurur duyduklarını belirtti.

Gazetecilik bölümü açılıyor

Ü

niversitemiz bünyesinde eğitim veren İletişim Fakültesi bölümlerine
bir yenisi daha eklenerek
Gazetecilik bölümü açıldı.
Halihazırda İletişim Fakültesi bünyesinde eğitim
veren Halkla İlişkiler ve Gazetecilik Bölüm
Tanıtım, Radyo Televizyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi
ve Sinema bölümlerinin Emrre Ş. Aslan
yanı sıra birinci öğretim 40,
ikinci öğretim 60 olmak üzere öğrenci alımı yapacak olan Gazetecilik bölümü
2018-2019 eğitim öğretim döneminde öğrencilere eğitim imkanı sunacak.
Gazetecilik Bölüm Başkanı Dr.Öğr Üyesi Emre Ş. Aslan bölümün olanakları
hakkında yaptığı açıklamada, “Aslında üniversitemiz gazetecilik bölümünü tercih
edecek olan adaylar hazır bir alt yapının üzerine gelecekler. Var olan gazetemiz ve
haber merkezimizde aktif olarak görev alabilecekler. Aynı zamanda var olan online haber portalımızda da online haber yaparak yine kendilerini geliştirebilecekler.
Derslerde öğrendikleri bilgileri uygulama birimlerinde hayata geçirebilecekler.
Böylece sektöre donanımlı insanlar olarak giriş yapmış olacaklar” dedi.
“GAZETECİLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİNİ TÜM DÜNYAYI TARAYARAK OLUŞTURDUK”
Gazetecilik bölümü ders müfredatı hakkında da bilgi veren Aslan, “Ders müfredatını hazırlarken tüm Türkiye ve tüm dünyadaki İletişim Fakülteleri daha doğrusu gazetecilik bölümlerini inceledik. Gümüşhane’de ya da Türkiye’de değil tüm
dünyada mesleklerini yapabilmek ve bende varım diyebilmek için, hangi eğitimleri almaları gerektiği konusunda müfredatları göz önünde bulundurarak analizler
yaptık ve bu çerçevede bir ders programı oluşturduk” ifadelerini kullandı.
“SEKTÖRDE DENEYİMLİ HOCALARIMIZIN, ÖĞRENCİLERE ÇOK
KATKISI OLACAK”
Gazetecilik bölümü okumak isteyen adaylara da tavsiyelerde bulunan Aslan,
“Adaylarımız eğer gerçekten başarılı, donanımlı birer gazeteci olmak istiyorlarsa
Gümüşhane Üniversitesi onlar için güzel imkânlar sunuyor. Sektörde deneyimi
olan, gazetecilik yapmış hocalarımız var. Aynı zamanda bu şehrin gazeteleriyle
de irtibat halinde olacağız. Öğrencilerimizin buralarda deneyim yaşama şansları
da olacak. Bu anlamda Gümüşhane Üniversitesi’ni ya da herhangi bir üniversiteyi tercih yaparken adayların kendilerine “Bu üniversitede aldığım eğitim bana
ne katacak ?” sorusunu sormaları ve bu çerçevede hareke etmeleri gerekiyor. Ve
inanıyorum ki Gümüşhane Üniversitesi gazetecilik bölümünü tercih ettiklerinde
kendileri için yeni bir yaşamın yeni bir ufkun kapısını aralamış olacaklar” şeklinde konuştu.
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“Marka ve Marka Kent Kongresi”
düzenleniyor

Gümüşhane turizminin
geleceği ne olacak?

Üniversitemiz bünyesinde alanında daha önce düzenlenen kongrelerden farklı olarak
Türkiye’de ilk kez “marka” ve “marka kent” kavramlarını bir arada ele alacak olan Marka ve Marka Kent Kongresi gerçekleştirilecek.

HABER: Seda Fırın
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7-28-29 Eylül tarihlerinde Gümüşhane
Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan
kongrenin “marka” ve “marka kent” kavramlarını bir arada ele alması nedeniyle alanında ender kongrelerden birisi olduğunu
belirten İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Aslan, düzenlenecek olan kongrenin önemi ile ilgili olarak
“İnanıyoruz ki bir ülke kalkınacaksa markaları

ile kalkınacaktır. Bugün markalar devletlerden
daha güçlü. Bir devlet bir millet ne kadar çok
markaya sahipse dünyada o kadar güçlü söz
sahibi olabiliyor. Dolayısıyla biz bu çerçevede
markanın ne olduğunu, markanın diğer alanlarla ilişkisini konuşabileceğimiz, akademik
çalışmaların yayınlanabileceği, sadece akademik çalışmalar değil alanında uzman kişilerin de gelip konuşmacı olarak, konuşmalarını
yapabileceği bir organizasyon gerçekleştirmeyi

planlıyoruz” açıklamasında bulundu.
MARKAYA DAİR HERŞEY BU SEMPOZYUMDA
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane Valiliği
ve Gümüşhane Belediyesi ortaklığında yapılacak olan kongre dört aşamada gerçekleştirilecek. Amerika’dan Profesör Musa Pınar ve
Rekabet Kurulu Başkanı Ömer Toraklı’nın
konuşmacı olarak yer alacağı Marka ve Marka Kent Kongresi’ne katılımcı olarak gelen
akademisyenler iki boyunca üniversitemizde
ağırlanacak. İki günün sonunda ise davetlilere yönelik olarak Gümüşhane’de belirlenecek
bir güzergâh üzerinde gezi düzenlenecek ve
katılımcılara şehrin sahip olduğu güzellikler
tanıtılacak.
Aslan kongrenin sloganı olan “Markaya Dair
Herşey” ile neler anlatılmak istendiği ise, “Sloganımız “markaya dair her şey.” Markaya dair
her şey derken sağlık alanında, turizm alanında, sanayi, yönetim ve siyasi alanlarda markaların çeşitli boyutları olduğuna vurgu yaptık.
Markanın tüm boyutlarının konuşulabilmesi
için böyle bir slogan belirledik. Bu çerçevede
de markaya dair fikri olan, akademi anlamda
düşüncesi, yazımı olan herkesi kongremizde
ağırlama planımız da var. İnşallah gerçekleştireceğimiz kongre yerel çalışmalarda hem şehrimize hem de ülkemize katkı sağlayacak nitelikte olacaktır” şeklinde açıkladı.

Usta Görüntü Yönetmeni Aytekin Çakmakçı GŞÜ’DE
Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Arabesk gibi filmlerin Görüntü Yönetmenliğini yapan
Aytekin Çakmakçı, Gümüşhane Üniversitesi Sinema Kulübü tarafından düzenlenen
atölye çalışmasına katıldı.

G

ümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen
‘Sinemada Görüntünün Dili’ adlı söyleşiye
Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Arabesk gibi
filmlerle adından söz ettiren Aytekin Çakmakçı, Gümüşhane Üniversitesi Sinema Kulübü tarafından düzenlenen atölye çalışmasına katıldı. Gümüşhane Üniversitesi Sinema
Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe
Türk sinemasının duayen Görüntü Yönetmeni Aytekin Çakmakçı konuşmacı olarak
katıldı. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkan
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Birgül Taşdelen,
Türk sinemasının duayeni Aytekin Çakmakçı’nın öğrencilere faydalı olacağını düşündüğünü ifade etti.

“SINEMANIN GERÇEK SAHIPLERI KADINLARDIR”
Filmlerindeki sıkıntıyı izleyiciye hissettirmek

T

urizm haftası etkinlikleri kapsamında Gümüşhane Üniversitesi BESYO Çok Amaçlı Salonunda “Gümüşhane
Turizmin Geleceği ve Ramada Otelinin Bölge Turizmine
Katkısı” konulu konferans gerçekleştirildi. Turizm Fakültesi
Dekan Yardımcısı ve Gezi Kulübü Akademik Danışmanı Dr.
Öğretim Üyesi İsmail Çalık’ın açılış konuşmasıyla başlayan
konferans, Gümüşhane Ramada Oteli Sahibi Zekai Araz ve
Genel Müdürü Veysel Sezen’in “Gümüşhane Turizmin Geleceği ve Ramada Otelinin Bölge Turizmine Katkısı” konulu
sunumuyla devam etti.
Araz, yaptığı konuşmada Gümüşhane’nin çok eskiye uzanan
tarihi bir şehir olduğunu belirterek “İlimizin gerçek tanıtımıyla birlikte turizme katkısını bazı yatırımlarla karar vermekle
birlikte üniversitemizin ve desteğiyle beraber Gümüşhane’de
turizm ortamı oluşturmak amacıyla yola çıktık” dedi. Araz öğrencilere şu önerilerde bulundu: “İhtiyacınız olan konularda
önceden plan yapmadan yola çıkmayın. Paranın kazanılması
kolay değildir. Para kazanan harcamasını da ona göre yapmalıdır.” Araz, Ramada’yla birlikte Gümüşhane turizmine katkı
sağladıkları için çok mutlu olduklarını bile getirdi.
Araz’ın konuşmalarından sonra Ramada Oteli Genel Müdürü Veysel Sezen Ramada Gümüşhane’nin istihdama katkıda
bulunduğunun altını çizerek otelde yaklaşık 50 personelin çalıştığını bildirdi. Ayrıca eğitime de katkıda bulunmaya çalıştıklarını dile getiren Sezen, örneğin yemek kursu açarak dönem
dönem katılımlar sağladıklarını ve yaz dönemi için stajyerler
seçeceklerini söyledi. Eğitimin yanı sıra çevre ve ekonomiye
de çok büyük katkıda bulunduklarını dile getiren Sezen, Ramada’nın Gümüşhane için bir değer olduğunu tekrar hatırlattı.

Kayıt Dışı İstihdam Söyleşisi

HABER: Hediye Canan İvdil

“GÜZEL GÖRÜNTÜ BENIM IÇIN KARTPOSTAL ÇEKMEK DEĞIL”
“Güzel görüntü benim için kartpostal çekmek
değil. Amaca yönelik tasarlanmış bir görüntü
hayal etmekle başlar her şey” diyen Çakmakçı
“Görüntü güzel olabilir ama doğru olmayabilir. Fakir bir evde yırtık bir parça da olsa onu
güzel gösterebilirsin ama doğru olan bu değil.
Fakirin evini fakir gibi göstereceksin. Güzel
bir yeri kötü göstermek daha zordur.” açıklamalarını yaptı. İnsan gözünün de insan vücudu gibi ciğerleri olduğunu söyleyen Çakmakçı, “Düz bir duvara yakından bakın bir süre
sonra sıkılıp gözünü oradan kaçırmak istersin,
nefes almak istersin. Bizim amacımız ortamda
sıkıntı varsa, seyirciye sıkıntıyı hissettirmek.
Oradaki sıkıntıyı görmesini sağlamak. Işıklar
Sönmesin filminde benzerini yapmaya çalıştım” dedi.

HABER: Hediye Canan İvdil-Dicle Kaya

HABER: Büşra Usta

istediğini, bunu alkış bekleyerek yapmadığını
ifade eden Çakmakçı, “Tabi ki alkışlanmayı
herkes ister ama asıl amacım bu olmadı. Benim için doğru görüntü şudur; filmden herhangi bir karede kostüm ve müzik seçiminde
doğru dokunuşlar yapmak lazım.” diyerek
sözlerine şunları ekledi, “Sinemanın gerçek
sahipleri kadınlardır. Televizyon devreye girince kadınların ilgi alanları farklılaştı, aldatma programlar çıkmaya başladı. Sinemaya
olan ilgileri yok olmaya başladı. Zamanla televizyonda suni çatışmalar yaratılmaya başlandı. Hatta bu yüzden farkında olmadan birbirimizi kırmaya başladık. O yüzden dikkatinizi
sübliminal çekmeye çalışıyorum, içinde yaşadığınız hayatı sorgulayın” diye konuştu.
Gümüşhane Üniversitesi Sinema Kulübü
Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Burak Türten ise konuşmasında Aytekin Çakmakçı’nın
Türk sinemasının duayen görüntü yönetmenlerinden ve yaşayan efsanelerinden birisi olduğunu belirtti. Görüntü Yönetmeni Aytekin

Çakmakçı’ya Onur Ödülü’nü Gümüşhane
Üniversitesi Sinema Kulübü Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Burak Türten takdim etti.
UYGULAMALI ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPILDI
Söyleşinin ardından uygulamalı atölye çalışması yapıldı. Çakmakçı, tecrübelerini aktarırken aynı zamanda ışık kullanımı, kamera
açıları gibi konularda uygulamalı eğitim verdi.
Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler
ve Tanıtım öğrencilerinin katıldığı eğitimde
etkili ışık kullanımı ve ışık türleri hakkında
bilgiler verdi. Çakmakçı, “Işığı yüzün geometrisine göre değerlendirirsiniz. Gölge yaptığımız yerler çok fazla dikkat çekmez” açıklamalarında bulundu. Işık kullanımının ardından
kamera açılarını anlatan Çakmakçı, kullanılan
açıların çok önemli olduğunu vurguladı ve
ayrıca açı kullanımının izleyici üzerinde nasıl
bir iz bırakacağını da anlattı. Çakmakçı, hangi
açılarla nasıl bir etki bırakılacağını uygulamalı
olarak öğrencilere aktardı.

Gümüşhane Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde görev yapan
Kayıt Dışı İstihdam Şefi Adil Karakaş, GŞÜ İletişim Fakültesinde öğrencilerle bir araya geldi. Karakaş Sosyal Güvenliği,
gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler karşısında
gelir ve sağlık güvencesi sağlama görevini yerine getiren uygulamalar topluluğu olarak tanımladı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)’nda yapılan başlıca işler arasında Sigorta Primleri
Genel Müdürlüğü, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü olduğunu ifade eden
Karakaş kariyer için SGK’da nasıl bir yol izlenebileceğine değindi. Karakaş, kariyer için SGK’da Sosyal Güvenlik Denetmenliği,
Sosyal Güvenlik Uzmanlığı, Müfettiş Yardımcılığı gibi dallarda
personellerin uzmanlaşabileceğini belirterek giriş sınavı, sözlü
sınav ve yazılı sınav gibi aşamalardan geçilmesi gerektiğini söyledi. Karakaş, “TÜİK 2016 verilerine göre bölgelere göre kayıt
dışı istihdam oranının en fazla olduğu iller yüzde 71 gibi bir
oranla Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır olurken Gümüşhane ili bu
listede yüzde 52’lik bir orana sahiptir” açıklamasında bulundu.
Üniversite öğrencilerinin Genel Sağlık Sigortası durumuyla ilgili bilgi veren Karakaş sözlerini şöyle sonlandırdı: “Lise veya
dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden
mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi
kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalandırılır. Bu
düzenlemeye göre, sağlık hizmetlerinden faydalanacak kişinin
kendisinin veya üzerinden sağlık yardımı alacağı genel sağlık
sigortalısının prim borcu olmasının önemi bulunmamaktadır.”
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Hayati İnanç öğrencilerle buluştu
Gümüşhane Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenen “Canveren Pervaneler” adlı programa ünlü edebiyatçı, yazar ve avukat
Hayati İnanç konuk oldu.
HABER: Büşra Usta

T

RT ekranlarında yayınlanan ‘Can Veren Pervaneler’ adlı
programın sunucusu olan ve
sevdalısı olduğu divan edebiyatını ve
Türkçe’nin doğru kullanımı hakkında
yaptığı sohbetleri gençlerle paylaşmayı
bir hayat tarzı olarak benimseyen yazar
Hayati İnanç, Gümüşhane Üniversitesi,
Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane İl
Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa
düzenlediği programda sevenleriyle bir
araya geldi.
“BİZE LAZIM OLAN EĞLENCE DEĞİL İNANÇTIR”
İnanç, hayranlık duyduğu divan edebiyatı şairlerini sıralarken Fatih Sultan Mehmet Han, Nabi, Necip Fazıl Kısakürek ve
Şeyh Galip’in yazdığı şiirlerden ve sözlerden örnekler okudu. Günlük yaşantılardan da örnekler veren İnanç, "Bize
lazım olan eğlence değil, neşedir. Eğlence, ahmakça bir avunmadır ve sizler
eğlenemiyorsunuz, sadece içinizdekileri
o an bastırıyorsunuz ve onu gürültülü bir

Hayati İNANÇ
Televizyon Program Sunucusu

şekilde örtmeye çalışıyorsunuz demektir. Neşe ayrıca gönülden gönüle geçerek olur. Eğer ki bir gönül kurumuşsa,
o gönülden bir iş çıkmaz" dedi. Türk ve
divan edebiyatı başta olmak üzere birçok
edebiyattan ve şairden de söz eden İnanç,
verdiği örneklerle geçmiş ile günümüz
arasında kıyaslamalarda bulundu.
Programa katılan Gümüşhane Valisi
Okay Memiş, programı düzenleyenlere teşekkürlerini ileterek, “Gümüşhane Üniversitesi 2008 yılında kuruldu.
Hakikaten bakıldığı zaman 2008 yılı
öncesindeki Gümüşhane ile 2008 yılı
sonrasındaki Gümüşhane arasında çok
farklar var. Gerek sosyal hayata kattığı
değerlerle gerekse de bilim hayatında
gösterdiğiniz performans ile bütün Gümüşhanelilerin gururu oldunuz. Bundan
dolayı da hepinizi tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.
“HAYATİ HOCAMIZ DİVAN ŞİİRİNİ
HER YAŞTAN İNSANIN ANLAYABİLECEĞİ HALE GETİRDİ”
Bu programı düzenlemede emeği geçen
başta Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Rek-

tör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Nazır
olmak üzere tüm akademisyen ve öğrencilere teşekkürlerini sunan Rektör Prof.
Dr. Halil İbrahim Zeybek, konuşmasında “Kongre merkezimizin 2017-2018
eğitim öğretim yılı bahar dönemindeki
ilk programımızı düzenlemiş olduk. Sayın Hayati İnanç’ı TRT’deki ‘Canveren
Pervaneler’ adlı programıyla tanıyoruz.
Son dönemde, Divan Şiirimizi her yaştan insanın rahatlıkla anlayabileceği ve
bunu kamuoyuyla paylaşan başka bir
isim hatırlamıyorum. Bunlar bizler için
gençlerimiz için çok değerlidir. İnsana
yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunu dile getiren Hayati İnanç hocamıza Gümüşhane’ye geldiği ve bu çok
kıymetli zaman dilimini bizlere tecrübesiyle, birikimiyle divan şiirinin çok değerli isimlerinin cümleleriyle aktardığı
için kendilerine çok teşekkür ediyorum.”
açıklamasında bulundu.
Program sonunda Hayati İnanç’a Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek
tarafından plaket ve çiçek takdimi yapıldı.

Üniversitemizde KYK öğrencileri
eserlerini sergiledi
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Gümüşhane İl Müdürlüğüne bağlı Zeynep Ana ve
Gümüşhane Kız Yurdu öğrencileri yıl boyunca kurs ve atölye çalışmalarında ürettikleri
eserlerini üniversitemiz Kongre Merkezi Fuaye Salonu’nda sergilediler.

G

ençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi’nin desteğiyle KYK yurtlarında
açılan kurs ve atölyelerde öğrencilerin
ders dışı zamanlarını etkin, verimli kullanmaları ve günlük hayatın stresini atmaları için
açılan ebru, cam boyama, karakalem, seramik,
takı-tasarım kurs ve atölyelerinde öğrenciler
tarafından tasarlanıp, üretilen eserler izleyenlerin beğenisine sunuldu.
Sergide yapılan çalışmaları inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Halil
İbrahim Zeybek, “Barınma noktasında, kuruluşundan bugüne kadar yurdumuzun dört bir
tarafına öğrencilerimize sağladıkları destek
için Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürümüz
Sinan Aksu başta olmak üzere tüm personeline
teşekkür ediyorum. Yılsonu etkinlikleri kapsamında Gümüşhane Kız Yurdu ve Zeynep Ana
Kız Yurdu öğrencilerimizin hazırladığı sergiyi
gezme fırsatımız oldu. Üniversitelerin öğrencilerimizin, üniversitelere kayıt olduktan sonra
sadece teorik eğitim ve öğretim aldığı kurumlar olmasını istemiyoruz” dedi.
Öğrencilerin boş vakitlerinde kültür, sanat,
spor gibi faaliyetlerde bulunarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamasını beklediklerini
ifade eden Zeybek, “Öğrenim gördükleri alanlar dışında, kendilerini geliştirmelerini arzu
ediyoruz. Bu nedenle bu tür etkinlikleri can-ı
gönülden destekliyoruz. Gümüşhane Kredi
Yurtlar İl Müdürlüğü ile bu projeleri birlikte
gerçekleştiriyoruz. Bugün gezmiş olduğumuz
sergi Zeynep Ana Kız Yurdu ve Gümüşhane

Kız Yurdu öğrencilerimizin farklı tekniklerle yapmış olduğu bir sergiydi. Seramikten
boyama tekniklerine kadar farklı uygulamalarla çok güzel eserler ortaya çıkartmışlar. Sergiyi gezerken hem hoş vakit
geçirdik hem de yeni şeyler öğrendik.
Buradan mutlu ayrılıyoruz. Bu sergi
aynı zamanda öğrencilerimizin geleceğine yönelik bizde hoş intibalar
bıraktı. Burada
emeği geçen öğren-

cile rimizi
tebrik ediyor, öğrencilerimizi bu yönde teşvik ettikleri için
Gümüşhane Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Mücahit Atalay ve
tüm yönetici hocalarımıza teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Gümüşhane’den Nur
Horus Geçti
HABER: Hadiye Canan İvdil

G

ümüşhane de kültür sanat etkinliklerinin
son konuğu yazar Nur Horus oldu.Yokluğun
Yalnızlığıma Çarptı isimli son kitabıyla büyük
ilgi gören Nur Horus, imza gününde sevenleriyle
Sis Kültür Cafe’de buluştu. Hayranlarıyla kısa bir söyleşi de gerçekleştiren Horus, kendisine yöneltilen soruları da samimi bir şekilde cevapladı. Edebi hayatının profesyonel anlamda İstanbul’da
başladığını söyleyen Horus, aralarında ünlü yazarların da olduğu
birçok kişiye gölge yazarlık yaptığını da belirtti. Ayrıca bu süreçte
yirmi beşin üzerinde kitabın yayın danışmanlığını ve editörlüğünü yaptığını söyledi. Hepsinden ziyade evrende varlığının anlamını kalem ile bulmuş biri olduğunu vurgulayan Horus, "Şüphesiz
ki bu hayata katlanabilmenin ve özgürce yaşamanın tek yolu yazmaktan geçiyor" diyerek yazmaktaki amacını okurlarıyla paylaştı.
“KİTABI HER ÇOK SATAN İYİ YAZAR DEĞİLDİR”
Edebiyat içerisinde erkek yazar, kadın yazar ayrımının yanlış olduğunu aktaran Horus, ayrımın sadece iyi yazar ve kötü yazar
arasında yapılabileceğini belirtti. Kitabı çok satan her yazarın iyi
olmadığını söyleyen Nur Horus, yazarın sağlam olması gerektiğini aktardı. Sağlam yazar kavramına da açıklık getiren Horus
edebi eserlerin kalıcı olması için bulunduğu topluma yol göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Nicelik değerlerin edebi açıdan bir
şey ifade etmediğini belirten Horus, yaklaşık iki saat süren etkinliğin sonunda okurlarının kitaplarını imzaladı. Programı organize
eden Gümüşhane Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim
Görevlisi Serkan Toksoy, kültür sanat etkinliklerinin artmasından
dolayı çok mutlu olduğunu söyledi ve bu tür faaliyetlerin Gümüşhane için çok önemli olduğunu aktardı. Halka hizmet için hız kesmeden etkinliklerin devam edeceğini belirten Toksoy, ilginin çok
daha fazla olacağına dair inancının tam olduğunu söyledi.
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“Okumak Hayatı Daha İyi Tanımaktır”
Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilen dev okuma kampanyası ‘Gümüş’Hane’ler Okuyor, Birlikte Okuyoruz’
projesi kapsamında düzenlenen bir etkinlikte lise öğrencileri ile bir araya geldi.

Rektör Zeybek’ten personeline
üç gün boyunca iftar yemeği

HABER: Fatma Ünsal

G

ümüşhane Fatih Anadolu
İmam Hatip Lisesi Çok
Amaçlı Salonda yapılan
etkinlikte, Gümüşhane İl Milli
Eğitim Müdürü Seydi Doğan,
“‘Gümüş’Hane’ler Okuyor, Birlikte Okuyoruz’ projesinin sonuna doğru geldiğimiz
bu günlerde Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim
Zeybek’i sizlerle buluşturmanın mutluluğu
içerisindeyiz. Projemiz il genelinde yüzlerce
etkinliği barındıran geniş kapsamlı bir proje olarak bu yıl uygulandı. Bu projeden çok
güzel sonuçlar aldık. Projemizin bir ayağında
da şehrimizin değerli isimlerini, birikimlerini,
tecrübelerini sizlerle buluşturmak istiyoruz.
Bu noktada da Rektörümüze, davetimize
teşriflerinden ötürü teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da bu projeyi revize ederek,
daha kapsamlı bir şekilde uygulamanın gayreti ve çabası içerisinde olacağız” diye konuştu.
Projeye destek amacıyla Gümüşhane İl Milli
Eğitim Müdürlüğünün daveti üzerine Gümüşhane Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde
düzenlenen programa katılan Rektör Prof.
Dr. Halil İbrahim Zeybek, burada okumanın
insan hayatına kattığı değerler üzerine bir
konuşma yaptı. Zeybek konuşmasında, “Her
şeyden önce böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü yapılan araştırmalara göre okumak bizim
insanımızın ihtiyaç listesinde 235’inci sırada
yer alıyor. Hepimiz farkındayız ki az okuyoruz. Bizim dinimizin ilk emri okumaktır. Biz
okuduğumuz ve bilgi ürettiğimiz dönemlerde
cihana hükmettik. Ne zaman okumaktan vazgeçtik, başkaları bize hükmeder hale geldi.
Peki, okumak bize ne kazandırıyor? Öncelikle okumak hayal gücümüze ciddi katkılar
sunmaktadır. Okudukça, herhangi bir konuya

R

farklı bakabilmeyi öğrenirsiniz. Okuduğumuz
yazılarda aynı konuyla ilgili ileri sürülen farklı görüşler, bizlerin de farklı düşünmemize sebep olmaktadır. Okudukça, düzgün konuşup,
düzgün düşünebiliriz. Okumanın en önemli
katkılarından bir tanesi, okudukça özgüvenimizin artmasıdır. Az okuduğumuz için tartışma kültürü noktasında da ciddi zafiyetlerimiz
oluşmaktadır. Az okuyan illerimizde toplum
olarak karşılaştığımız bazı somut problemler
vardır. Örneğin kadına karşı şiddetin en fazla
olduğu yörelerimiz, illerimiz okuma oranının
en düşük olduğu yerlerdir. Buradan da anladığımız kadarıyla insan olarak az ya da çok oku-

mamız, davranış biçimlerimizi de belirlemektedir. Bir başka araştırmaya göre, bizler kişi
başına bir günde ortalama 6 saat televizyon
izliyoruz. Japonya’da bu oran 2,9 saattir. Günün dörtte birini ekran karşısında pasif olarak
geçiriyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama okuma oranı yüzde 21 iken bu oran bizde
yüzde 1’dir. Günlük kişi başı okumaya ayırdığımız süre 1 dakikadır” ifadelerini kullandı.
Program sonunda katılımlarından dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’e
Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Seydi
Doğan tarafından teşekkür hediyesi takdim
edildi.

“Bir Varmış Bir Yokmuş” tiyatro severlerle buluştu
Gümüşhane Sanat Tiyatrosu’nun organizasyonu üstlendiği ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’ adlı
tiyatro oyunu Gümüşhane Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde sahnelendi. Gümüşhane Sanat Tiyatrosu’nun organizasyonu üstlendiği ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’ adlı
tiyatro oyunu Gümüşhane Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde sahnelendi.
HABER: Büşra Usta

G

ümüşhane
Sanat Tiyatrosu’nun organizasyonu üstlendiği
‘Bir Varmış Bir Yokmuş’
adlı tiyatro oyunu Gümüşhane Üniversitesi Kongre
ve Kültür Merkezinde sahnelendi.
Cantuğ Turay’ın yazdığı
ve yönettiği Begüm Topçu
Turay ve Murat Danacı’nın
oynadığı oyun, insanların
telefon bağımlılığıyla beraber değerlerinin ne kadar
kaybolduğunu, insanların
yalnızlığını eğlenceli bir şekilde anlatarak
2 perde halinde seyirciye sunuldu. Tiyatro oyununun hem yazar hem yönetmeni
olmakla birlikte aynı zamanda oyuncusu
olan Turay, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü
mezunu olduğunu dile getirirken okul bitince işinin asıl maddi kaynağı televizyon
olduğu için televizyonda iş yapmaya başladığını söyledi. Yaklaşık 13-14 yıldır televizyon sektöründe olduğunu ifade eden
Turay, “Tiyatro asıl işimiz. Çünkü televizyonda bir şekilde her eve giriyorsunuz
ama girdiğiniz evde onlar sizi görüyorlar
siz onları görmüyorsunuz. Tiyatroda ise bu
akşam ben oynadım seyirciyi ben de gördüm onlar da beni gördü bu çok ayrı bir

keyif. O nedenle tiyatronun yeri hayatımda
bir başkadır” şeklinde konuştu. Tiyatroda
tepkiyi anında aldıklarını vurgulayan Turay, “Seyircinin beğenisi, seyircinin aldığı
haz sizi doyuran en önemli faktör zaten.
Tiyatronun benim için en önemli özelliği
bu” dedi. Turay, sahnede pek rol ayrımı
yapmadığını, duygusal oyunlarla birlikte
komedinin yerinin ayrı olduğunu dile getirerek seyirciyi güldürebilmenin de ayrı bir
meziyet olduğunu söyledi. İdolleri arasında
Haluk Bilginer, Sumru Yavrucuk ve Yıldız
Kenter olduğunu belirten Turay, “Oyuncu
her zaman hep ister. Baba rolü oynamak
ister asker rolü oynamak ister. O nedenle
bu gücü kendimde bulduğum sürece her
oyunda oynamak istiyorum” şeklinde ko-

nuştu. Turay, “Rollere
hazırlanma
sürecimiz
uzun. 3 aylık bir prova
sürecimiz oluyor ondan
sonra sahneye çıkıyoruz. Ezberi, mizanseni,
karakter analizi derken 3
ayı buluyoruz” dedi. Tiyatro ile seyirciye mesaj
gönderdiklerinin altını
çizen Turay, “Bu akşam
oynadığım oyunda ben
insanların yalnızlığını
vurgulamaya çalıştım.
Yazarken aslında bir telefon bağımlılığı ile beraber değerlerimizin ne
kadar kaybolduğunu göstermek istedim.
Bunu da eğlenceli bir dille anlattım. Mutlaka seyircide alması gereken mesajı almıştır
diye düşünüyorum” şeklinde sözlerini bitirdi.Tiyatro sonunda, 635 kişilik salonun
yarısından fazlasının dolduğunu söyleyen
organizasyon sahibi Mesut Budak, “Sinema, televizyon ve tiyatro sanatçılarını
burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Bu yoğun katılım da gurur verici bir şey. Sanata
dair en azından bir şeyler yaptığımızı gösteren bir olaydır. O yüzden memnunuz. Tiyatro sanatçılarımızı burada ağırlamaktan
çok mutluyuz. Hem Gümüşhane halkına
hem çalışan memurlara, akademisyenlere
ve öğrencilere etkinliğimize katıldıkları
için çok teşekkür ederiz” dedi.

ektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Gümüşhane
Üniversitesi çalışanlarına Sosyal Tesisler yemekhanesinde üç gün sürecek iftar yemeği verdi.Verilen iftar
yemeğinin ilk gününde Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bahri Bayram,
Prof. Dr. Bayram Nazır, Prof. Dr. Günay Çakır ve Rektör
Danışmanlarının yanı sıra üniversitemiz Edebiyat, İlahiyat ve Turizm Fakülteleri, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Genel
Sekreterlik ve idari birimler daire başkanlıkları katıldı.
İftar yemeğinin üniversite personeli arasındaki birlik ve
dayanışmayı arttırdığını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr.
Halil İbrahim Zeybek, katılım gösteren herkese teşekkürlerini sunan bir konuşma yaptı. Rektörümüz konuşmasında, “Rabbimize şükürler olsun ki bu Ramazan’ı da birlikte
yaşıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Ramazan ayı sadece oruç
ayı değildir. Kutsal kitabımız Kur-an’ı Kerim bu ayda indirilmeye başlandı. Bunların dışında şu an gerçekleştirdiğimiz gibi Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşma
ayıdır. Çok şükür bugün burada birlikte iftar yapmanın
mutluluğunu paylaşıyoruz. 29 Mayıs aynı zamanda çok
önemli iki anlam taşıyan bir gündür. Bunlardan bir tanesi
İstanbul’un fethi, Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak
üzere bütün şehitlerimizi ve ecdadımızı rahmetle yâd ediyoruz. İkinci önemli gün ise Mavi Marmara baskınında
10 vatandaşımızı kaybettiğimiz günün yıldönümüdür. Bu
sebeple İsrail’i buradan kınıyoruz. Devam etmekte olan
Ramazan ayının İslam âlemine, bütün insanlığa birlik beraberlik ve huzurlar getirmesini temenni ediyorum.” açıklamasında bulundu.

GÜ’de PTT şubesi açıldı

G

ümüşhane PTT Baş Müdürlüğü tarafından Gümüşhane
Üniversitesi kampüs alanı içerisinde çalışanların ve öğrencilerin faydalanması için kurulan Gümüşhane Üniversitesi PTT Şubesi, düzenlenen bir törenle açıldı. Açılış töreninde
konuşan PTT Baş Müdürü Selahattin Coşar, 1840 yılından bu
yana kesintisiz bir şekilde halkın hizmetinde bulunduklarını ve
PTT olarak 177 başarılı yılı geride bırakmanın haklı gururunu
yaşadıklarını belirtti.
GŞÜ Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, bir taraftan posta
hizmetleri, diğer taraftan bankacılık ve lojistik hizmetleri gibi
çok önemli hizmetlerde bulunan PTT’nin Gümüşhane Üniversitesi sınırları içerisinde öğrencilerin ve çalışanların işlemlerini
rahatlıkla yapmaları için kurulan bu şubeden gayet memnun
olduklarını dile getirdi. Prof. Dr. Zeybek, “Ayağa gelen hizmet,
nitelikli ve ucuz bir hizmettir. Kurumumuzun başta kargo hizmetleri olmak üzere, kamu kurumlarıyla anlaşmalı hizmetleri
bulunmaktadır. Bunlar, hepimizin faydalanması açısından çok
önemlidir. Bizler de bir taraftan üniversitemizdeki birimlerimizin, bölümlerimizin, programlarımızın ve öğrencilerimizin
sayısını arttırırken, öte yandan da hizmetlerin niteliğini artırma
gayreti içerisindeyiz. Bu nedenle birimin bir şubesinin de üniversitemiz sınırları içerisine kurulması açısından katkı sağlayan
başta PTT Baş Müdürümüze, müdürlerimize ve bütün çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
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Gümüşhane’ye 40 dönümlük lavanta bahçesi
yapılacak
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen "Gümüşhane İlinde Tarım
Arazilerinin Değerlendirilmesi ve Bitkisel Üretimin Modernizasyonu Projesi" kapsamında
Gümüşhane’de 40 dönümlük arazide lavanta yetiştirilmeye başlanacak.

HABER: Hediye Canan İvdil

D

ünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağ
bitkisi arasında yer alan parfümeriden turizme birçok alanda kullanılan lavanta bitkisi
Gümüşhane’de 40 dönüm alanda yetiştirilmeye başlanıyor. Gümüşhane’ye ekonomik alanda olduğu kadar turistik anlamda da büyük bir ivme kazandırması
bekleniyor.
Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Gümüşhane
Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Çıkrıkçı
Kelkit, Şiran ve Köse’de toplam 40 dönümlük arazide
çalışmalara başlanacağını belirtti. Lavanta yetiştiriciliğinin önemli bir gelir kaynağı olduğunun altını çizen
Çıkrıkçı, lavantanın arıcılık, kozmetik ve turizm sektöründe Gümüşhane’de ekonomik anlamda canlandıracağının altını çizdi.
TARIMLA GEÇİNEN ÜRETİCİLERİN GELİR
SEVİYESİ YÜKSELECEK
Şu ana kadar 80 bin fidenin seralarda dikili olduğunun
altını çizen Çıkrıkçı, proje aşamalarının Batı Akdeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile iş birliği
halinde yürütüleceğini belirtti. Projede ilk etapta Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde toprak tahlili yapılacağını ifade eden Çıkrıkçı, daha sonra lavanta bahçesi kurulacak alanların tespit edileceğini söyledi. Sözlerine
şöyle devam eden Çıkrıkçı, “Proje kapsamında Bahçe
kuracak üreticilere uzmanları tarafından eğitim verilecek. Lavanta toprak yönünden seçici olmayan bir
bitkidir. Projenin hayata geçmesiyle Gümüşhane'deki
kurak alanlar da değerlendirilerek, ilimizde bulunan
kuru marjinal tarım alanlarının üretime kazandırılması, kırsalda yaşayan, tarımla geçinen üreticilerimizin
gelir seviyesinin yükseltilmesi amaçlanıyor” dedi.

Üniversitemizde Triaj uygulaması yapıldı
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programı
öğrencileri tarafından triaj (afetzede, kazazede ve hastalara müdahale sırasına göre
ayırt etmek) uygulaması yapıldı.

t

GŞÜ’de ‘Bilim Şenliği’
düzenlendi

HABER:Fadime Aydemir

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil
Yardım programı öğrencileri tarafından triaj (afetzede, kazazede
ve hastalara müdahale sırasına
göre ayırt etmek) uygulaması yapıldı. Üniversitemiz Rektörlük Binası önünde 45 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikata
öğrenciler 3 saat süren makyajla hazır hale
getirilirken trafik kazası için kullanılan araçlarda iş makinesi yardımıyla alana getirildi.
Öğrenciler terör saldırısı sonucu patlama
ve trafik kazası senaryosu eşliğinde gerçeği aratmayan sis bombası ve maytap patlatarak yapılan tatbikat izleyenler tarafından
merakla izlendi. Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü
öğretim görevlisi Ayşe Elkoca, Gümüşhane
UMKE ekibinin de destek verdiği tatbikatla
öğrencilerin bu durumu yaşayarak öğrenmesi, gerçek hayatta böyle bir kriz anında
daha soğukkanlı davranması, daha tecrübeli
ve daha donanımlı olarak sahaya gitmesinin
amaçlandığını söyledi. Elkoca konuşmasında
“Çok yaralanmalı kazalarda hastaların hepsine müdahale şansımız olmadığı için en kötü
olanları, en hızlı müdahaleyle kurtarabilecek olduklarımızı ayırmamız gerekiyor. Bir
grup öğrencimiz hastaları müdahale sırasına
göre ayıklıyor, diğer 4 grup öğrencimiz de
hastaları bulundukları yerden kurtarıyorlar.
Hastanın durumu çok kötüyse ona müdahale edilmemesi gerekiyor. Biz de bu kuralları
öğrencimize yaşayarak öğrenmesi için böyle
bir tatbikat yapıyoruz” dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek,

G

yapılan tatbikatın önemine değinerek, öğrencilerin yaşanan olaylar karşısında daha soğukkanlı olmalarını sağladığına dikkati çekti.
Rektörümüz yapılan uygulamanın
önemini, “Sağlık asla şakaya gelmeyen bir konudur. Ülkemizde sürekli artan kazalar ve terör olayları
neticesinde birçok vatandaşımız
eksik ve yanlış müdahaleler sonucu hayatını kaybetmektedir. Burada hastaya
ilk müdahalenin önemi ortaya çıkmaktadır.
Gümüşhane Üniversitesi olarak öğrencilerimize bu türden olayları yaşayarak öğrenmesi
ve acemiliğini atması için uygulamalı olarak
ders kapsamında veriyoruz. Triaj uygulaması
sonrasında buradan mezun olduklarında işe
başlayıp böyle bir vakayla karşılaştıklarında
yasayacakları durumun gerçeğine uygun ola-

rak farkına varmaları ve böylelikle ilk
heyecanı, ilk acemiliği atmaları amaçlıyoruz.
İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencilerimiz
buradan aldıkları eğitimle iş hayatında karşılaştıkları bu türden vakalara yerinde ve hızlı
müdahalelerle hayat kurtaracaklardır. Eğitimde emeği geçen katkı sunan başta Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hocaları ve
öğrencileri olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” sözleriyle dile getirdi.

ŞÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileri yılsonu etkinliğinde proje ödevleri olarak Sistem Analizi
dersi kapsamında yaptıkları tasarımları “Bilişim ve
Teknoloji Uygulama Sergisi” adı altında katılımcıların beğenisine sundular. Gümüşhane Üniversitesi
Kongre Merkezi Fuaye salonunda yapılan sergide
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Elektrik ve Enerji
Bölümü ile Elektrik ve Otomasyon Bölümü öğrencileri kendi tasarımları olan 36 proje izleyenlerden tam
not aldı. İlköğretim öğrencilerinin de merakla izlediği
sergide yazılımlardan oluşturulan oyunlar, otonom,
teknik cihazlar ve elektrik üretim araçları gibi öğrenciler tarafından yapılan birçok proje yer aldı. Ayrıca
sergide TÜBİTAK tarafından yapılacak yarışmada 69
üniversite arasından üniversitemizi de temsil edecek
olan Quadrocopter aracı da yer aldı. Sergi hakkında
bilgiler veren Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Öğr.
Gör. Tahir Kalkışım, öğrencilerin yılsonu ödevi olarak hazırladıkları tasarımları sergilemeyi uygun gördüklerini belirtti. Yakın zamanda girecekleri TÜBİTAK Uluslararası İHA Yarışması hakkında konuşan
Kalkışım, “Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik
olan yarışmada öğrenciler, istenilen özelliklerde sabit
veya döner kanatlı İnsansız Hava Araçları (İHA) tasarlayıp, üretecekler ve araçlarının belirtilen görevlerdeki uçuş ve manevra kabiliyeti, otonom uçuş, faydalı
yük tanıma, taşıma ve bu yükü istenen bölgeye bırakma becerilerini göstereceklerdir. Bizim de ürettiğimiz
bu araç, başvurusu kabul edilen 69 takım arasında yer
aldı. Otonom bir şekilde araç kendi kendine verilen
görevleri en kısa sürede yerine getirecek şekilde programlanıyor. Hedefimiz verilen görevleri en kısa sürede bitirip, birinci olmak ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmektir” şeklinde açıklamalarda bulundu.
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niversitemiz Rektörlük Binası önünde bulunan anıta çelenk bırakılmasıyla saat 10.30’da
başlayan törene, saat 14.00’da da Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) açık alanda
devam edildi.Bu yıl mezun olacak 4 bin 18 öğrenci,
aileleriyle birlikte törenin düzenlendiği alanda heyecanlı bir şekilde hazır bulundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gümüşhane Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi
tarafından sergilenen gösteri, izleyenlerden büyük
beğeni topladı. Halk Oyunları gösterisinin sona ermesiyle birlikte, mezun öğrenciler adına fakülte düzeyinde birinci olan Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
öğrencisi Zeynep Çevik, bir konuşma gerçekleştirdi.
Çevik konuşmasında mezun olmanın heyecanını
yaşadığını söyleyerek, “Benim buraya gelmemde
emeği olan başta babam ve annem olmak üzere tüm
aileme huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Her
şeye rağmen gayretim ve çalışma arzumun meyvesini
bugün almış bulunmaktayım. Bundan sonraki hedefim akademik olarak ilerleyip, ülkeme en iyi şekilde
hizmet etmektir. Dört yıllık eğitim hayatımın sonunda hiçbir şeyin imkânsız olmadığını ve istenildiğinde
her şeyin başarılabileceğini de görmüş oldum. Bütün
eğitim hayatım boyunca bana katkıları dokunan bütün hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkürü bir borç
bilirim” dedi.
“BUGÜN YAKLAŞIK 4 BIN ÖĞRENCIMIZI BURADAN UĞURLAYACAĞIZ”
Fakülte düzeyinde üniversitemiz birincisi olan Zeynep Çevik’in konuşmasının ardından konuşmasını
gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim
Zeybek şunları söyledi: “2017-2018 Eğitim-Öğretim
yılı ve 10’uncu kuruluş yıldönümü etkinliklerimize
hepiniz hoş geldiniz. Hali hazırda 185 üniversitede
yaklaşık 7,5 milyon üniversite öğrencisi öğrenim
görmektedir. Bu sayı yeni kurulan 20 üniversite ile
birlikte 205 olacaktır. Yaklaşık 10 gün önce çeşitli
üniversitelerimizde başlayan mezuniyet etkinliklerini
üniversitemiz olarak 14 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizde 2 enstitü, 20 yüksek lisans ve 6 doktora
programımız var. Bunlardan üç tanesi açıktı. Son bir
yıl içerisinde 3 doktora programı daha açarak, bu sayıyı 6’ya çıkardık. Gümüşhane Üniversitesi 7 fakülte,
2 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 7 araştırma ve
uygulama merkezi ile sloganında olduğu gibi ‘Gelişen ve Geliştiren Üniversite’olarak Türk Yüksek Öğretim camiasında bugün yaklaşık 4 bin öğrencimizi
buradan uğurlayacağız. Bizlerde karmaşık duygular

içerisindeyiz, bir taraftan bu öğrencilerimizin mezun
olmasına sevinirken, diğer taraftan da onların buradan ayrılıyor oluşunun ve sivil hayatta onları çetin
bir mücadelenin bekliyor oluşunun üzüntüsünü ve
endişelerini yaşıyoruz. Sevgili öğrencilerimiz, öncelikle mezuniyetinizi tebrik ediyorum. Sizlerden
geleceğe yönelik birtakım beklentilerimiz olacaktır.
Sizler için asıl hayat bundan sonra başlıyor. Şimdiye
kadar öğrenciydik, gibi ciddi bir mazeretiniz vardı.
Belki kendi gayretleriniz ya da ailelerinizin büyük
fedakârlıklarıyla bu noktaya geldiniz. Ama artık bu
bir son değil, bir başlangıçtır. Sizlerden bu güne kadar çalışmadığınız kadar çok çalışmanızı bekliyorum.
Katıldığımız bütün programlarda bu düşüncelerimizi sizlerle paylaştık. Yaş olarak, zihin olarak, beyin
olarak, beden olarak en çok çalışıp,üretebileceğiniz
yaştasınız. Bir süre sonra isteseniz bile bu verimlilikte çalışamayacaksınız. Bu nedenle bundan sonra
da çok çalışmanızı bekliyoruz. Vatanımızın birliği,
beraberliği ve dirliği noktasında hassasiyetlerimizi
korumanızı bekliyoruz. Sizlerin bu günlere gelmenizde emeği çok büyük olan ailelerinize olan ahde vefa
duygunuzu asla kaybetmemenizi bekliyoruz. Sizleri
yetiştirip, toplumumuzun değerli birer fertleri olarak
sivil hayata hazırlayan bütün hocalarınıza daburadan
teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi idari personelimize
de sizlerin eğitim-öğretim hayatınız boyunca çok destek oldukları için teşekkür ediyorum. Teşekkürün asıl
büyük olanı annelerinize, babalarınıza, kardeşlerinize ve yakınlarınıza. Allah’tan dileğimiz, sizlerin hep
iyi günlerinizi aile büyüklerinize göstersin. Bundan
sonra da aile büyüklerimize de bir tavsiyem olacaktır.
Bir süre gençlerimiz istedikleri hedeflere ulaşamayabilirler. Onlara bu konuda sabırlı olmalarını temenni
ediyorum. Bizler, hali hazırda mezun ettiğimiz gençlerimizden farklı kuşaklarda, farklı amaçlarla, farklı
hedeflerle bir arada yaşıyoruz. Bizim kuşağımız olan
bir önceki kuşak, analog bir çağın fertleri olarak yaşadı. Sizler ise dijital çağın gençlerisiniz. Yapay zekâ
biliyorsunuz ki hayattaki birçok mesleği ortadan kaldırmaya başladı. Siz gençlerimizden beklentilerimiz,
dünyanın gittiği süreci iyi takip etmeniz ve yeniliklere uzak durmamanızdır. Bizler humbolt denilen merkeziyetçi zorunlu bir eğitimin ve müfredatının devlet
tarafından belirlendiği bir eğitim sisteminin mezunlarıyız. Sizler ise daha da çeşitlendirilmiş, alternatifli 4’üncü Sanayi Devrimi denilen çağın içerisinde
eğitim öğretim aldınız. Her birinizin bu topluma, bu
millete, bu devlete karşı sorumlulukları vardır. Sivil
hayatımızda da bu sorumluluklarımız noktasında da
siz gençlerden gayret bekliyoruz. Sizleri sivil hayata
uğurlarken, son olarak sıralarınızdaki yerlerinizin do-

GŞÜ’de 10’uncu M

lacağını biliyorum. Ama üniversite olarak gönlümüzdeki yeriniz baki kalacaktır. Yolunuz ve bahtınız açık
olsun. Hepiniz Allah’a emanet olunuz.”
“GÜMÜŞHANE’YI EN IYI ŞEKILDE TANITACAĞINIZDAN EMINIZ”
Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’in konuşmasının ardından Gümüşhane Belediyesi Başkanı
Ercan Çimen öğrencilere ileriki hayatlarında başarılar
dileyerek, “Sizlerin buradan güvenli ve emniyetli bir
şekilde eğitim görmeniz için Gümüşhane Valimiz ve
Rektörümüz ile birlikte gecemizi gündüzümüze kata-

rak çalıştık. Sizler birer turizm elçisisiniz buradan iyi
hatıralarla ayrılmanızı istiyorum.” şeklinde konuştu.
Gümüşhane Belediyesi Başkanı Ercan Çimen’in konuşmasının ardından Gümüşhane Valisi Okay Memiş
yaptığı konuşmada, “Mezun olan öğrencilere yeni
hayatlarında başarılar diliyorum. Okul bitti, diye her
şey bitmiyor. Mücadele çok çetin bir şekilde devam
ediyor. Bundan sonraki süreçte katıldığınız sınavlarda binlerce mezun içerisinde sınavı kazanmanız gerekiyor. Sizlerden mezun olduktan sonra büyük bir
performans bekliyoruz. Bizler, sizleri gönüllü elçiler
olarak görüyoruz. Sizlerin buradan mezun olduktan

Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu’nda 13. Mezuniyet Töreni
Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu 2017-2018 mezuniyet töreni Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Halil İbrahim Zeybek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bahri Bayram ve Prof. Dr. Bayram Nazır, Kelkit Kaymakam Vekili Mustafa Duruk,
Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Aydın Doğan Vakfı İcra Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, üniversitemiz akademik ve idari personeli,
öğrencilerimiz ve velilerin katılımıyla Aydın Doğan MYO kampüs alanında gerçekleştirildi.

S

aygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet
töreninde mezun olan öğrencilerimiz adına Yüksekokul birincimiz Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Programı öğrencisi Beyzanur Tunç konuşmasında “iki
yıl önce çıktığımız bu yolda durmadan, dinlenmeden
ilerledik ve meslek seçimimiz yaparak üniversite serüveninde geleceğimize yön verecek bireyler olarak bugün mezuniyetimizi kutluyoruz. En büyük temennimiz
almış olduğumuz eğitimle, kazandığımız mesleki donanımlarla ve üzerimizdeki bu sorumluluğun farkında
olarak mesleki hayatımızı sürdürmektir. Tunç başarının
para ya da ünvanla ilgili olmadığının vurgusunu yaparak sevdiği işi yapan, yaptığı işi seven, tutkusunu en
çok istediği şeyin peşinden gitmiş bir insan olmak büyük lükstür ve başarılarında en büyüğüdür” dedi.

kulunun katılımı ile buranın Kelkit’te daha büyük bir
kampüs alanı haline gelmesine vesile olduğunu, Yüksekokullarımızda yeni açılan bölümler ile öğrenci sayısını arttırmanın yanında eğitim kalitesinin de yükseldiğinin görüldüğünü söyledi.Rektörümüz Kelkit Aydın
Doğan MYO Bilişim ve Robot Kulübünün katıldığı iki
ayrı yarışmada çok ciddi bir başarı elde ettiğini ve yine
Kelkit Sağlık Hizmetleri MYO’nun katıldığı Üniversitelerarası düzenlenen üniralli yarışmasında birincilik
elde ettiğini söyleyerek burada verilen eğitim ve öğretimin kalitesinin Yüksekokullar ölçüsünde ne derece
önemli olduğunu anlıyoruz’’ dedi.Rektörümüz mezun
öğrencilere mezuniyet sonrası hayatlarında başarılar
dileyerek öğrenci ailelerine ve katılımcılara teşekkür
etti.

Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Nuri Baltacı ise “Burada 2 yıl boyunca aldığınız eğitim bizim için son; ama sizin için yeni bir hayatın
başlangıcıdır. Bu süreçten sonra sizlerden beklentimiz
burada almış olduğunuz eğitimle beraber yapacağınız
işlerde ülkemize ve milletimize katkı sağlamanızdır.
Bu ülkenin geleceği sizlersiniz ve sizler bu ülke adına

Gümüşhane Üniversitesi Halk Dansları Topluluğunun
gösterisi izlendikten sonra mezun tüm öğrencilere Aydın Doğan Vakfı’nın hediyeleri taktim edildi. Ardından
Mdr. Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Doğanmezun öğrencilere mezuniyet yeminini okuttuktan sonra kep atma
merasimi ve toplu fotoğraf çekimi yapılarak tören sonlandırıldı.

yapacağınız her işte en iyisi olmak için çalışmak zorundasınız. Sizler iyi olduğunuz zaman fedakârlık yapan
ailelerinizin, hocalarınızın, devletinizin ve milletinizin
sizler üzerindeki emeği karşılık bulacaktır’’ diye konuştu.

Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek
yaptığı konuşmada “2002 Eylül ayında temelleri atılan
bir yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlanan Aydın Doğan Meslek Yüksekokulunun açılışından bugüne hızla
büyüdüğünü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseko-
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sonra bile kendi memleketlerinizde Gümüşhane’yi
en iyi şekilde tanıtacağınızdan da eminiz. Bizler Gümüşhane ile ilgili ne söylersek söyleyelim, sizlerin
söyleyeceği şeyler kadar önemli olamaz. Umarız buradan ayrıldığınızda olumlu anılarınız çok daha fazla
olur. Siz öğrencilerimizi de mezuniyetinizden dolayı
tebrik ediyor ve yeni yaşamınızda sizlere başarılar diliyorum.” dedi.
DERECE ALAN ÖĞRENCILERE ÖDÜLLERI
VERILDI
Yapılan konuşmaların ardından fakülte düzeyinde

üniversitemiz birincisi Zeynep Çevik tarafından mezuniyet kütüğüne plaka çakıldı ve kendisine Gümüşhane Valisi Okay Memiş tarafından birincilik ödülü
takdim edildi.
Yüksekokul düzeyinde birinci olan BESYO Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi
Ömer Tarkan Gören’e Gümüşhane Belediyesi Başkanı Ercan Çimen, Meslek Yüksekokulu düzeyinde
birinci olan Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencisi İdris
Sevilgen’e Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ve
Fakülte düzeyinde ikinci olan Sağlık Bilimleri Fakül-

tesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Şadiye Cıdırlı’ya
da Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek tarafından ödülleri verildi.
Törende Yüksekokul düzeyinde ikinci olan Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi
Aleyna Altınok’a Gümüşhane Vali Yardımcısı ve
Torul Kaymakamı Ali Arıkan, Meslek Yüksekokulu
düzeyinde ikinci olan Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı öğrencisi Ferdi Kaya’ya
Köse Kaymakamı Mustafa Duruk, Fakülte düzeyinde üçüncü olan İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü

Baretleriyle mezuniyetlerini kutladılar
B

öğrencisi Büşra Torun’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Bahri Bayram, Yüksekokul düzeyinde üçüncü olan
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Serhat Bayram’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Günay Çakır ve Meslek Yüksekokulu düzeyinde üçüncü
olan Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Mekatronik
Programı öğrencisi Mehmet İsmail Bildik’e de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Nazır tarafından
ödülleri verildi.Öğrencilere ödüllerinin verilmesinin
ardından mezuniyet yemini yapılması ve öğrencilerin
keplerini atmasıylatören sona erdi.

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
öğrencileri düzenledikleri mezuniyet
programına baretleriyle katıldılar.

u yıl 2’nci dönem mezunlarını veren İş
Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencileri mezuniyetlerini, üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı
Salon’da düzenledikleri bir programla kutladılar. Mezun öğrenciler meslek hayatlarında
kendileri için büyük öneme sahip baretlerle
programa katılarak, İş Sağlığı ve Güvenliğinde farkındalık oluşturdu. Programın açılış
konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Başkan Takaoğlu, bu yıl İş Sağlığı ve
Güvenliği olarak 2’nci dönem mezunlarını
vermekten dolayı heyecanlı olduklarını ifade
ederek, mezun öğrencilere şunları söyledi:
“Bugün okul hayatınızı sonlandırıp, yeni bir
hayata başlıyorsunuz. Bu yeni hayatınızda
hepinizin hedefleri olmalıdır. Bu hedeflere
ilerlerken almış olduğunuz eğitim, iradeniz,
azim ve kararlılığınız size yol gösterecektir.
Buradan almış olduğunuz eğitimle İş Sağlığı ve Güvenliği alanında önemli yerler elde
edeceğinize inanıyorum.”

Yapılan protokol konuşmaları sonrasında bölümde dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Mezun öğrenciler kendi aralarında yaptıkları işaret dili ile şarkı söyleme ve resim
slaytlarının izlenmesinin ardından program
kep atma töreni ile sona erdi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 2’nci dönem mezunlarını
kutlayan Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, “İş sağlığı ve güvenliği her meslekte,
her çalışma alanında, hayatın her anında tüm
insanların sağlığının bozulmasını önlemeyi
ve daha rahat daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlayan çalışmalardır. Ben
inanıyorum ki öğrencilerimiz buradan aldıkları eğitimle birçok yerde meslek kazalarının
önüne geçen tedbirler alacak, insan hayatının
değerli olduğunu göz önüne alarak daha sağlıklı çalışma ortamları oluşturacaklardır. Bu
yıl 2’nci dönem mezunlarını veren bölümümüz öğrencilerini kutlar, meslek hayatlarında kendilerine başarılar dilerim.” şeklinde
konuştu.
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Gümüşhane’nin Profesör Pirenne’si: "Güner Demir"

Karaca ekmek fırını… Çok da kabalık olmayan bir caddenin sonunda, dikkatle bakılmadığı
sürece fark edilmeyen ancak raflara kusursuzca dizilen ekmeklerin ve taze ekmek kokusunun
insanları içeri çektiği o ekmeklerin sıcaklığı kadar samimi bir fırın burası.

HABER: Seda Fırın

K

apıdan içeri girildiğinde insanın burnuna dolan taze ekmek kokusu karşılıyor müşterileri.
O müthiş kokunun peşine düştüğünüzde ise
Yaşar usta çıkıyor karşınıza. Yaşar ustanın havaya savurduğu unların sisini araladığınızda ise sırtını fırında
pişen ekmeklerin alevlerine yaslamış, dalgın bakışlarıyla çok sevdiği kitaplarında yer alan kahramanların peşine düşmüş Güner öğretmen ağırlıyor bizleri.
Demir ailesinin yaşanmışlıklarına, umutlarına, hayallerine anılarına şahitlik eden 18 yıllık Karaca ekmek
fırınında hamurlar Güner öğretmenin içtenliği, insanı
keyiflendiren kahkahaları, içindeki çocuğu dışa vuran
masumiyeti ve Yaşar ustanın ekmeklerine duyduğu
saygı ile yoğuruluyor. Müşterilerini kocaman gülümsemesi ve tatlı diliyle karşılayan Güner öğretmen, yaşına rağmen oldukça dinç ve genç görünümü ile adeta
“insan yüzü ruhun aynasıdır” sözünü çürütüyor.
Bir yanı küçük bir kız çocuğu diğer yanı oldukça güçlü ve güzel bir kadın olan Güner öğretmen, öğretmenlikten fırıncılığa kadar uzanan yaşam öyküsünü ise
şöyle anlatıyor: “Biz bu fırını ilk açtığımız zamanlarda
yaşadığımız maddi talihsizlikler nedeniyle hayatımız
ekonomik anlamda birden sıfırlanmıştı. Çok borcumuz vardı. Bir çöküş yaşamış ve fırınımızı satmak
durumunda kalmıştık. Geçirdiğimiz ekonomik zorluklardan sonra bir dönem mesleğimize ara verdik.
Bu fırını kaybettiğimize çok üzülmüştüm. Fırınımızın
yeni sahipleri burayı 5 yıl çalıştırdıktan sonra farklı
farklı işlerde çalışarak maddi durumumuzu düzelttikten sonra fırınımıza yeniden kavuşmuştuk. Bende
o dönem biraz da abime destek olabilmek adına ve
çocuklarımdan sürekli ayrılmanın verdiği üzüntüye
de dayanamayarak öğretmenliği bıraktım. Abim bana
“var mısın benimle “dedi. Ben de “varım” dedim. Çocuklarımdan ayrılmak zordu fakat mecburdum.
GÜMÜŞHANE’NIN PROFESÖR PIRENNE’SI;
GÜNER DEMIR
Çocukluğundan bu yana kitap okumayı çok seven 48
yaşındaki vekil öğretmen Güner Demir, lise yıllarında
keşfettiği yazar Jules Verner’in Denizler Altında Yirmi
Bin Fersah adlı eserini çok sevmekte aslında oldukça
haklıydı. Çünkü hayat ona, henüz hayatın çok başında
olduğu lise yıllarında, eserde adı geçen öncesinde canavar zannedilen fakat aslında bir insan elinden çıktığı
fark edilen denizaltı “nathilus” gibi yaklaşmıştı. Henüz lise yıllarında ablasının ani ölümüyle birlikte acı
bir sürprizle karşılaşan Demir, Nathilus’un aslında canavar olmadığını keşfeden Profesör Pirenne Aronoxx
ve arkadaşları gibi, hayatında aslında hiç de göründüğü gibi olmadığını, keşif istediğini anlamış ve lise sonrasında iki yıllık bir meslek yüksekokulunda Halkla
İlişkiler eğitime başlayarak suya düşen hayallerini gün
yüzüne çıkarmayı başarmıştı. Aslında o da, eserin devamında hapsoldukları Nathilus’tan kaçmayı başaran
profesör ve arkadaşları gibi kendisine ceza olarak gördüğü yaşamından kaçmayı başarmıştı. “Unutmayın”
diyor vekil öğretmen Demir, “Unutmayın. Hayatta
insanın başına gelmesi gerekenler bir gün mutlaka
geliyor ve hayata tutunabilmek için ise, neden bunlar
beni buldu diyerek sorgulamayı bırakıp hayatı keşfetmek gerekiyor.”
Güner öğretmen de bir dönem kadına yönelik ayrımcılığa maruz kalanlardan sadece birisi. Yaşamının bir
döneminde kadın olmanın zorluklarını da yaşamış
olan Güner öğretmen, o dönem Gümüşhane’nin içerisinde bulunduğu toplum yapısından dolayı yüreğinde
yaşamak zorunda kaldığı acısından kurtuluşunu ise
şöyle dile getiriyor: “Genç yaştaki bir insanın ölümünü kabullenmek oldukça zor bir süreç. Ablamın ölümü beni oldukça sarsmıştı. Adeta dibe vurmuştum. O
zamandan sonra hayatım tamamen farklı bir yönde
şekillendi. O dönem Trabzon’da yaşıyorduk. Ablamın
kaybından sonra annem ile birlikte Gümüşhane’ye
yerleştik. Babam zaten yurt dışında çalışıyordu. O
yıllar Gümüşhane, Trabzon’a göre daha kapalı ve zor
bir toplum yapısına sahipti. Bu şehre bugün gelsem
daha iyi daha rahat olurdum. O yıllar Gümüşhane’de
bir kadın olarak canın sıkıldığında tek başına yürüyüş
yapamazdın ya da parka gidip oturamazdın. Bu şehrin
toplum yapısı o dönem bir kadın olarak gidip dışarıda
tek başına vakit geçirmeye müsait değildi. Öğretmen-

lik okumayı da çok istedim. Fakat üniversite o yıllarda nuz, ondan sonra atanan görevli öğretmen geliyor ve
çok fazla değildi. Yaşadıklarımdan ötürü sınavda da size diyor ki ben geldim hadi sen git. Sana artık ihtiyaç
istediğim puanı alamamıştım. Burada sadece küçük yok. Öğretmenlik hayatım boyunca maddi koşullar
bir yüksekokul vardı ve ben de orada Halkla İlişkiler haricinde bana en çok ağır gelen durum da bu oldu.
bölümünde eğitimime başlayarak kaybımın ardından Bunu sürekli yaşamak bana bu mesleği bıraktırdı.”
hayata tutunmaya çalıştım. Mezun olduktan sonra ise HAMURU FIRINCI, ÇOCUĞU ÖĞRETMEN YOyaşamımı toparlayabilmek ve öğretmenlik hayalimi ĞURUR
gerçekleştirebilmek adına köy okullarında vekil öğret- Öğretmenlik ile fırıncılığı yaratıcılık idealinde birmen olarak görev aldım.”
leştirdiğini anlatıyor Günay öğretmen: “Fırıncılık da
Hayatı boyunca hep sessiz ve sakin bir yaşam süren ve öğretmenlik gibi. Fırında ustalar hamurları, okulda ise
sırf kadın olduğu için birçok duyguyu içerisinde bastı- öğretmenler çocukları yoğuruyor. Biz burada hamurrarak yaşayan Güner öğretmen, susmaya, susturulma- larımızı yoğuruyoruz, onlara şekil veriyoruz. Ustamız
ya neredeyse bütün kadınlarımız gibi öylesine alışmıştı hamurları açıyor, şekillendiriyor, onları dinlendiriyor,
ki acılarıyla duygularıyla birlikte gururunu, hayallerini pişiriyor. Öğretmenlikte böyle değil midir? Fırıncılıksüsleyen mesleğini, bir dönem yaptığı öğretmenliği ta çıkan ekmekleri satın alan müşterilerimizin membile çevresinden gizlemişti. Sebenuniyeti, bize duydukları güven de
bini sorduğumda ise “hayat” dedi.
bizleri oldukça memnun ediyor. Ben
“Bir zamanlar öğretmen olduğumu Bir zamanlar öğretmen
6 yıl boyunca vekil öğretmen olarak
müşterilerim hatta esnaf komşulagörev aldım. Benim için çocuklarla
rım dahi bilmezler, anlatmam. Ço- olduğumu müşterilerim
yaşamak kadar, onlarla iletişim içeğunlukla öğrencilerim beni ziyarete hatta esnaf komşularım
risinde olmak kadar güzel bir hayat
geldiğinde tesadüfen öğrenirler. Aaa dahi bilmezler, anlatmam. yok. O çok farklı bir hayat.”
derler siz öğretmeniydiniz bende
Sohbetin devamında hayata olan
yaaaa derim hayat! Çok da ortada Çoğunlukla öğrencilerim
kırgınlığını yansıtan buruk bir tebesgöz önünde olmayı sevmem. Öyle beni ziyarete geldiğinde
sümle, derin bir iç çekerek yine öğöğrendik, her zaman sessiz sakin bir
retmen olsam diyor Güner öğretmen:
tesadüfen öğrenirler. Aaa
hayatı tercih etmişimdir.”
“Bugün yine öğretmenliğe dönsem
derler siz öğretmeniydiniz para için mi döneceğimi sanıyorsuEN KÖTÜSÜ GITMEK…
Bir dönem vekil öğretmen olan ve bende yaaaa derim hayat! nuz? Hayır…Çocuklarım için döneyaklaşık 13 yıldır fırıncılık yapan
rim. Bu çok farklı bir duygu. YüzleGüner Demir, öğretmenliği bırakış
rindeki sevgiyi, size sessizce, çoğu
öyküsünü anlatırken ise titreyen sezaman kelimelere gerek kalmadan
siyle “ en zoru da gitmek” diyor. “En kötüsü gitmek. teşekkür eden mimikleri bu başka bir boyut. Bir inO çocukları bırakıp gitmek. Bir öğretmen olarak bu sanı yetiştirmek, onu şekillendirmek, hayata hazırladurum o kadar gücüme gidiyordu ki öğretmenliği en mak başka bir şey. Siz hiç bir çocuğun “öğretmenim
çokta bu yüzden bıraktım. O heyecanlı, meraklı sevgi artık okuyorum” diyerek sıranın üzerine çıkıp sevinçle
dolu çocukları alıyorsun, onlara alışıyorsun, seviyor- sıçramasını izlediniz mi? Düşünsenize o minik yürek
sun, yetiştiriyorsun tam kıvamına getiriyorsun ondan seviniyor ve sıranın üzerine çıkıp ben artık okuyorum
sonra biri sana gelip diyor ki hadi sen git. Bundan kötü diyerek size teşekkür ediyor. Bundan güzel bir duygu
bir duygu var mı?”
var mı sanıyorsunuz?”
Yurt dışında çalışan babası ve erken yaşta kaybettiği Farklı dünyalara açılan kapı insan keşfinden geçiyor
ablası ile birlikte aslında yaşamı boyunca hep ayrılık- “Ticari yaşam eğitimcilikten çok farklı. Öğretmenlarla yüzleşen, sevdiklerinden ayrı kalmanın acısını likte değişik insanlar tanıyorsun, değişik hikayeler
her daim yaşayan Demir, her defasında çocuklarım tanıyorsun. Hatta yeri geldiğinde o değişik hikayelediye bahsettiği, çok sevdiği öğrencileriyle ayrılış hikâ- rin yazılışına bire bir eşlik ediyorsun. Her insanın bir
yesini anlatmaya devam ederken bir yandan da vekil hikayesi vardır. Fakat burası daha farklı. Raflarda ki
öğretmen olmanın zorluklarına değiniyor: “Kadro ekmeklere dokunan, onların tazeliğini ekmeğin altına
alamadım. Memur bir öğretmen olamadım. Bu durum vurarak çıkardığı sesten anlamaya çalışan, ekmekleri
ise her defasında çocuklarımdan ayrılmama neden şehir ekmeği, köy ekmeği kabuklu ya da az pişmiş
oldu. Ben 6 yıl boyunca neredeyse Gümüşhane’nin diye ayıran hatta ramazan ayında kapında oluşan pide
bütün köylerinde vekil öğretmen olarak görev aldım. kuyruğunda yer alan müşterilerimin tercih sebepleri
Sonrasında ise hep ayrılıklarla karşılaştım. Düşünseni- bile başlı başına bir hikâye. Aslında okullardan daha
ze bir çocuğu yetiştiriyorsunuz, canla başla eğitiyorsu- çok hikayeler var burada.”

Kiminin hastalık öyküsü, kiminin diyet öyküsü, kiminin dişleri ekmeği kesmeyen yaşlı babaannesi. Bunları anlatırken yine kocaman gülümsemesiyle gayet de
kendinden emin bir ses tonuyla raflardan ekmek seçen
bir müşterisini gösteren Güner öğretmen, mesleğiniz
ne olursa olsun farklı dünyalara açılan kapılar insan
keşfinden geçiyor diyor ve bütün içtenliğiyle müşterisinin seçtiği ekmeği kesme makinesine alarak dilimlemeye başlıyor. Hayatı aslında Güner öğretmen için bir
bütün ekmek. O hayatı bütün bir ekmeğin parçalanışı
gibi ele alıyor ve “anı yaşamak çok önemli, bir daha
asla bu günlere dönemeyeceksiniz hayallerinizin peşinden koşun ve asla vazgeçmeyin” diyerek müşterilerine ve gençlere umut dolu öğütler vermeye devam
ediyor.
KARŞILIKSIZ EBEVEYN DANIŞMANLIĞI
Eğitimcilik hayatı boyunca çocukların ruhuna dokunan, onlarla bütünleşen, yaşanmışlıklarına yaşına rağmen işleyen zamana adeta içerisindeki çocukla kafa
tutan vekil öğretmen Güner Demir, öğretmenlik sonrasında da çocuklarını yine yalnız bırakmıyor ve öğretmenlikten ayrılır ayrılmaz üstlendiği yurt anneliğini
görevini ise şu şekilde anlatıyor: “Ben öğretmenliğin
dışında iki yılda çocuk yuvalarında anne olarak görev
aldım. Onlar var ya size nasıl anlatsam o minikler bir
aileye o kadar açlar ki. Bir anneye babaya aile sevgisine aile ortamına öyle muhtaçlar ki. Benim çocuklarım
genelde yurdun giriş kısmında merdivenlerde otururlardı. Hep bahçe kapısına bakarlardı. Onlar hep beklerler. Onların hayata insanlığa o kadar büyük kırgınlıkları var ki içlerinde o kadar büyük isyanlar taşıyorlar
ki. Birçoğu büyük travmalarla o yuvalara geliyorlar ve
büyük bir kısmı yaşam boyun bu durumdan kurtulamıyor.”
Hayatı boyunca evlenmeyi hiç düşünmese de bir insan
yaşamına dokunmayı, bir çocuk yetiştirmeyi çok istediğini anlatıyor Demir, “Bir çocuğun bakımına yetebilecek kadar ekonomik özgürlüğümü elime aldığım
vakit yuvadan bir çocuk evlat edinmek istiyorum. Bir
insanın hayatına dokunmak kadar güzel bir şey yok.
İnsanların illa ki kendi kanlarından bir çocuklarının
olması şart değil. Bir hayatı değiştirebiliyor musunuz
işte o zaman bu hayata bir insan kazandırmış oluyorsunuz. Evet, tamam canınızdan, kanınızdan bir evladınız olsun fakat bir tane de yuvalardan bir yavrunuz
olsun. Bu durum Avrupa’ da çok yaygın ve ülkemizde
de gelişmeli. Öğretmenlik yaptığım dönemlerde öğrendiğim en önemli şey şudur ki bir çocuğu doğurmakla anne baba olunmuyor. Önemli olan o çocuğun
ruhuna ne kadar dokunabildiğiniz onu ne kadar keşfedebildiğinizdir. Ekonomik durumları bir çocuğun
bakımına yetebilecek düzeyde olan aileler kesinlikle
koruyucu aile olmalılar.”
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Barbaros Seçkin
Gümüşhane’de
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Dizi ve film sektörünün vazgeçilmez kötü adam karakterlerinden birisi olan başarılı oyuncu Barbaros Levent Seçkin’i Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri fakültemizde
ağırladı.
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İletişim Fakültesi Öğrencilerine
Tavsiyeleriniz Nelerdir?
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niversitemiz öğrencilerinden Halil İbrahim Taşdemir’in daveti ile birlikte, öğrencilerin kısa filminde
rol almak üzere fakültemize ziyarette bulunan oyuncu Seçkin ile mesleki hayatı ve televizyon sektörü
hakkında konuştuk. Başarılı oyuncu film çekmek
ve oyunculuk yapmayan isteyen arkadaşlarımıza da
bazı önerilerde bulundu.
Bu zamana kadar birçok dizi ve filmde kötü adam
ve mafya karakterlerine hayat veren Barbaros
Seçkin kimdir? Kısaca kendinizden bahsedebilir
misiniz?
1971 İstanbul Üsküdar doğumluyum. Profesyonel
eski modellerdenim. Çocukluk yıllarım doğduğum
yerde Üsküdar’da geçti. Lise yıllarımda modellik
yapmaya başladığım için üniversite eğitimime devam edemedim. Her ne kadar sektörde Barbaros
Levent Seçkin olarak tanınsam da benim ismimim
öyküsü de oldukça enteresandır. Aslına bakarsanız bilinenin aksine benim bir sürü ismim vardır.
Kimliğimde Barbaros Levent olarak geçse de Nuri,
Barbaros, Levent ve Seçkin olmak üzere dört isme
sahibim. Bunun nedeni ise doğmuş olduğum hastanedeki hemşireye kadar aile fertlerinin de bana
farklı isimler koymayı istemesidir. Soyadım ise Sevim’dir. Fakat mankenlik dönemimde ben Barbaros
Levent Seçkin ismimi kullanmaya başladım.
Oyunculuk Hayatına Nasıl Başladınız?
Bu sektöre öncelikle profesyonel model olarak giriş
yaptım. Birçok kıyafet kataloglarında model olarak
yer aldım. Onun haricinde birçok defileye çıktım. En
son 1997’de Tween damat firmasının defilesinden

K
Ünlü oyuncu Barbaros Levent Seçkin

sonra mankenlik hayatımı bitirerek aktif oyunculuğa geçiş kararı aldım. Fakat oyunculuk sektörünün
oldukça zor olduğunun farkındaydım ve çevremden
de bu mesleğin zorluklarını duyuyordum. Her ne
kadar bu sektöre geçiş yaptığımda mankenlik kariyerimin hemen sonrasında ben bu mesleği yapabilir
miyim? gibi endişeler yaşasam da oyunculuk bana
oldukça cazip geldi. Zaman içerisinde, Kanun Savaşçıları, İz Peşinde, Bizim Ev, Şaban Askerde gibi
projelerde küçük roller üstelenerek oyunculuk kariyerime başladım. Üstlendiğim roller ile bu meslek
için yetenekli olduğumun farkına varmıştım ama
sadece bu da yetmezdi eğitimde şarttı ve ben birçok
oyunculuğu güçlü hocadan kamera önü oyunculuk
eğitimi alarak sektöre tam anlamıyla profesyonel bir
giriş yaptım.
SEKTÖR OYUNCUNUN DİSİPLİNLİSİNİ SEVER
Kendini dizilerin kötü adamı olarak tanımlayan Seçkin; oyunculuğun disiplin gerektirdiğini ve bazı karakterlerin oyuncuya yapıştığını, bunun asla dışına
çıkılmadığını da belirterek oyuncu olmak isteyen arkadaşlarımıza ise şu tavsiyeler de bulundu: “Oyuncu olmak isteyen, bizim sektöre girip emek vermek
isteyen o kadar çok aday var ki fakat bilmedikleri bir
şey var, kolay değil. Hem de hiç kolay değil. Çünkü
sektörde inanılmaz bir rekabet var. Oyunculuk denilen sektörde havuz dolu. Her yerden kendisini bu
alanda bir şekilde yetiştirmiş adaylarımız da bu havuzun içerisinde. Bunların arasından sıyrılmak için,
en iyileri olmalısınız. Disiplinli olmalısınız. Sektör
oyuncunun disiplinlisini sever.

Kısa film bir sahnesinden bir kare

sünüz, başrol oyuncusuna
kafa tutuyorsunuz ve sizi
destekliyorlar. Ve öyle bir
izleyici kitleniz var ki, sizi
o kadar çok seviyorlar ki
sizin başrol ile yaşadığınız
sürtüşmeden galip çıkmanızı istiyorlar. İzleyici iyi
oyuncuyu bulduğu zaman
zaten bırakmaz. Verilen
rolleri iyi oynamak ve yakıştırmak lazım. Aslında
her karakteri oynayabilmek gerekiyor ama ben
kötü adam karakteri ile
çok sevildim. Oyuncuda
da oyuncu adaylarında da
birçok şeyin bulunması
gerekiyor. Henüz öğrenim
aşamasında olan bir oyuncu için, olmazsa olmazlardan birsi doğaçlamadır. Oyuncu adayları bulundukları yerlerde o an için doğaçlama bir set ortamı
kurarak, kendilerine verilen karakterlere bürünebilmeliler. Hemen o karakteri sahiplenerek, bir şeyler
yaratabilmeliler. Her şeyden önce rol yapma konusunda çekimser kalmaktan kaçınmalılar. Çünkü sektörde çekimser kalmak yapamam demektir.

Oyuncu olmak isteyen,
bizim sektöre girip emek
vermek isteyen o kadar
çok aday var ki fakat bilmedikleri bir şey var, kolay değil. Çünkü sektörde
inanılmaz bir rekabet
var. Bunların arasından
sıyrılmak için, en iyileri
olmalısınız. Disiplinli
olmalısınız. Sektör oyuncunun disiplinlisini sever.

ısa film çekmek, rollere hayat vermek ve senarist olmak ya da farklı
branşlarda yer almak isteyen arkadaşlarımız öncelikle bol bol sektör
ile ilgili kitaplar okumalı. Sonrasında ise öğrencilerimiz, adaylarımız
gerek çekim gerekse canlandırmak istedikleri roller
için o an bulundukları yerlere hemen doğaçlama bir
set kurarak amaçlarını gerçekleştirmeliler.

S

YERSİZ ÖZGÜVEN KAYBETTİRİR
Sektörde oldukça fazla branş mevcut. Ben sadece
kendi branşımda, tecrübelerime dayanarak tavsiyede bulunacak olursam, adaylarımız onlara bir öykü,
bir rol verildiğinde hemen o karaktere bürünebilmeliler. Her daim antrenmanlı olmalılar. Eğitimli
olmak da çok önemli. Zaten farklı branşlarda da olsa
sektöre giriş yapmak isteyen öğrencilerimiz, kendi
branşlarında kendilerini geliştirerek öğretim üyelerinden gerekli eğitimleri almaktalar. Fakat alınan
bu eğitimler de maalesef tek başına yeterli olmuyor.
Öğrencilerimiz aynı zamanda eğitim hayatları süresince, istedikleri branşlarda kendilerini geliştirmeliler. Çünkü sektör bir havuz. Adaylarımız bu havuzun içerisinde çok iyi şekilde yüzebilecek yeterliliğe
sahip olsalar dahi, onları okyanusa bıraktıklarında
kaybolurlar. Gerek sektörde gerekse iş hayatının
genelinde aslında şu vardır. Ustaya ve üstada saygısızlık etmeyeceksin. Ustanın karşısında baş olmaya
kalkmayacaksın. Önce baş altı olmayı öğreneceksin.
Eğer hemen baş olacağım derseniz ve öğrenilmesi
gereken o kadar çok şey varken yersiz bir özgüvene
kapılırsanız, kaybolur gidersiniz. Sektör içerisinde
kendini geliştirmek ve sabır çok önemli ki ben hala
öğrenim içerisinde olan 23 yıllık bir sanatçıyım.
Sosyal medyada bebek yüzlü mafya olarak anılıyor
ve kötü adam karakteri ile çok seviliyorsunuz hiç
bu karakterin dışına çıkmayı düşündünüz mü?
Bu durumu şöyle anlatabilirim; izleyicilerim beni
mafya karakteri ile oldukça sevdiler ve sahiplendiler.
Düşünsenize rol aldığınız dizide mafya karakterini
canlandırıyorsunuz ve bu karakter üzerinden dizinin
başrol oyuncusuna gider yapıyorsunuz. Siz yan rol-

Peki, Gümüşhane Üniversitesini ziyaret etme
hikâyeniz nasıl gelişti?
anata ve sanatçılara oldukça değer
verdiğini ve gençlere bu anlamda
yol
göstermek
gerektiğini belirten başarılı oyuncu Seçkin; kısa
filminde
başrol
olarak yer aldığı
öğrencimiz Halil
İbrahim Taşdemir
ile tanışma öyküsünü ise şu şekilde
anlatıyor: “Halil,
beni, sosyal medyada aktif olarak takip eden bir arkadaşımız. Kafasında oldukça güzel bir proje oluşturmuş ve bu projesini hayata geçirmek için sosyal
medya üzerinden bana ulaşarak benden yardım istedi ve Franz Kafka’nın Dönüşüm, Stefan Zweig’in
Satranç isimli kitaplarından yola çıkarak kurgulamış
olduğu öyküsünü bana anlattı. Halil’in kaleminden
çıkan senaryo benim de ilgimi çekince yardım talebini geri çevirmedim. Filmde hayat verdiğim karakter oldukça ilginç bir karakter yapısına sahip. Ben
filmde gücü kendisine bağlayan bir baron rolüne
hayat veriyorum.
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Rize’den ödülle döndü

Üniversitemiz İletişim Fakültesi akademisyenlerinden Arş. Gör. Said Tuğcu, Rze’nin
Kalkandere ilçesinde Kalkandere Kaymakamlığı tarafından düzenlenen “Çay ve
Yaşam” konulu fotoğraf maratonunda finale kalarak 3’üncülük ödülünün yanında 2
sergileme ödülüne layık görüldü.

1

HABER: Oğuzhan Özek

1-13 Mayıs 2018
tarihleri arasında
Kalkandere Kaymakamlığı, Kalkandere Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu (TFSF)’nun destekleriyle düzenlenen maraton üç gün
sürdü. Türkiye’nin çeşitli illerinden
fotoğraf sanatçılarının katıldığı
maratonda, Kalkandere’de insanın,
çayın, doğanın, eski evlerin, artık
kaybolmak üzere olan zanaatların
ve zanaatkârlarının fotoğraflanarak, bu fotoğrafların belgesel yönü
ile geleceğe aktarılması sağlandı.
Maratonda, doğal güzelliklerini ve
kültürel değerlerini fotoğraf sanatının gereklerini gözeterek, fotoğraf
estetiğine uygun olarak belgelenmesi hedeflendi.
“BU ÖDÜLLER BAŞKA ÖDÜLLERİ DE BERABERİNDE GETİRECEK”
İletişim Fakültesinin aldığı ödüllerle
üniversitemizin tanıtımına katkısının büyük olduğunun altını çizen

Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, “Rize’nin Kalkandere ilçesinde
düzenlenen ve çay kültürünü hayata uyarlayan fotoğraf maratonunda
dereceye girip üçüncülük ödülü ve
2 sergileme ödülü alan İletişim Fakültesi hocamız Arş. Gör. Said Tuğcu’yu başarılarından ötürü tebrik
ediyorum. Fotoğraf alanında birçok
ödülü bulunan hocamız, Gümüşhane ilinde çektiği ‘Altın Kızlar’ isimli
belgesel film çalışmasıyla da birçok
ulusal ve uluslararası film festivalinden de ödül aldı. Bilindiği üzere
fakültemiz öğrencileri ile hocalarımız gerek bireysel ve gerekse de bir
takım olarak bu yıl üniversitemize
birçok ödül kazandırdılar. Ulusal ve
uluslararası alanda üniversitemizi
tanıtmak adına emeği geçen yöneticilerimize, idari ve akademik personelimiz ile öğrencilerimize çok
teşekkür ediyorum. Başarılarının
devamını diliyorum. İnşallah bu
ödüller, beraberinde başka ödülleri
de getirir.” şeklinde konuştu.

G

ŞÜ İletişim Fakültesi uygulama birimlerinden Gümüşhane Film Atölyesi (GÜFA) tarafından çekilen
“Alarga” adlı belgesel filmi, 16’ıncı Çevre Film Festivalinde birincilik ödülüne layık görüldü.
Yönetmenliğini İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve
Sinema Bölümü öğrencilerinden Doğukan Akın’ın üstlendiği ve Rize’nin balıkçı köyünde, balıkçılık yapan
kadınların hikâyesini anlatan film, 16’ıncı Çevre Film
Festivalinde birincilik ödülü aldı. Gümüşhane Film Atölyesi Koordinatörü Arş. Gör. Said Tuğcu, Rize haricinde
İstanbul’da, Kahramanmaraş’ta ve Nevşehir’de de belgesel filmler çektiklerini, bunların kurgu sürecinin devam
ettiğini belirtti. Filmin yönetmenliğini üstlenen Doğukan
Akın, “Bu başarıyı, ekip arkadaşlarımızla ve danışman
hocamızla elde ettik. Üzerimde emeği olan aileme, hocalarımıza ve üniversitemize teşekkür ediyorum” dedi.

Avrupa Boks Şampiyonu üniversitemizde
Avrupa Boks Şampiyonası’nda üç kez üst üste şampiyonluk kemerini alan Boksör
Fatih Keleş 19 Mayıs’ta yapılacak olan unvan koruma maçının hazırlıkları için üniversitemizde hazırlanıyor.
dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Rektör
Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve BESYO
Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. İbrahim Can
hocamıza da bana bu imkânları tanıdıkları
için teşekkürlerimi sunuyorum. Herkesi 19
Mayıs’ta Trabzon’da yapılacak olan maça
davet ediyorum.”

HABER: Serpil Çetin

2

Aralık’ta Hamburg’da düzenlenen dev galada Türk
boksör Fatih Keleş, Avrupa şampiyonluğu için çıktığı
ringde güçlü rakibi Renald
Garrido’yu yenerek, 3’üncü kez Avrupa
Şampiyonluğunu elde etmişti. 19 Mayıs’ta
Trabzon Beşirli Spor Salonu’nda yapılacak
olan unvan koruma maçının hazırlıklarını
Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu dövüş salonlarında yapan Keleş,
hedefinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu
dile getirdi. Keleş sözlerine şöyle devam
etti: “Ben bu spora 10 yaşımda başladım. 17
yıl amatör boks müsabakalarına katıldım.

2011’de Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası’na katıldım. 19 Mayıs 2016 tarihinde
de profesyonel Avrupa Şampiyonu oldum.
Şuan tekrar unvan koruma maçım var.
Bunun için de hazırlıklarımı Gümüşhane
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) spor salonunda sürdürüyorum. Yaklaşık 1 aydır Gümüşhane Üniversitesi’nde hazırlıklarımı yapmaktayım.
Buradaki imkânlar çok iyi, hocalarımızın
da bana sağladığı imkânlar çok güzel. Hedefim 19 Mayıs’ta yapılacak unvan koruma
maçını kazanıp, sene sonunda yapılacak
olan Dünya Boks Şampiyonluğu’na katılmaktır. Burada olmaktan gayet mutluyum,
Gümüşhane halkına gösterdikleri ilgiden

İletişim Fakültesi’ne
“birincilik” ödülü

“ŞAMPİYONU
ÜNİVERSİTEMİZDE
AĞIRLAMAK GURUR VERİCİ”
Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek,
böylesine önemli bir maç için Avrupa Boks
Şampiyonu Fatih Keleş’i üniversitemizde
ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını
dile getirdi. Rektörümüz konuşmasında,
“Avrupa Boks Şampiyonası’nda rakiplerini
bir bir alt ederek, şampiyon olan ve bu şampiyonluğunu 3 kez korumayı başaran Fatih
Keleş’i öncelikle tebrik ediyorum. Şampiyonu üniversitemizde ağırlamak, üniversitemizin imkânlarından faydalanmasını sağlamak bizler için gurur verici bir duygudur.
Gümüşhane Üniversitesi olarak daima sporun ve sporcunun yanındayız. Gerek BESYO spor salonlarımız, açık ve kapalı sahalarımız, yarı olimpik yüzme havuzumuz ve
gerekse de bu alanda uzman olan kendini
kanıtlamış hocalarımızla yüksekokulumuz,
her türlü spor aktivitelerinin başarıyla yapılması için yeterli düzeydedir. Şampiyonumuza üniversitemizin kapıları sonuna kadar
açıktır. 19 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Boks
Şampiyonluğu Unvan koruma maçında da
kendisine başarılar diliyorum” dedi.

“İLETİŞİM FAKÜLTESİ BİR YILDA 22 ÖDÜLLE REKOR KIRDI”
Alarga filminin göstermiş olduğu başarının kendilerini
gururlandırdığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, “İletişim Fakültemiz geçen yıl çektikleri
filmler ve hazırladıkları eserler ile ulusal ve uluslararası
alanda toplam 22 ödül aldı. Fakültemiz, daha öncesinde
Aydın Doğan Vakfı’nın düzenlemiş olduğu 29’uncu Genç
İletişimciler Yarışmasında 8 öğrencisi ile 5 dalda ödül
alarak kendi ödül rekorunu kırmıştı. Bunlar hakikaten
göğsümüzü kabartan ödüller oldu. Bu yıl da 16’ıncı Çevre
Film Festivalinde birincilik ödülüne layık görülen Alarga
isimli belgesel film ile bu başarılarını devam ettiriyorlar.
Bu tür gelişmeler öğrencilerimizi yüreklendirirken, bizleri
de onurlandırıyor. Zira Gümüşhane Üniversitesi İletişim
Fakültesi, Türkiye’de eğitim veren İletişim Fakülteleri
arasında bir farkındalık yaratmış durumdadır. Ulusal ve
uluslararası alanda üniversitemizi tanıtmak adına emeği
geçen yöneticilerimize, idari personelimize ve de öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını
diliyorum” şeklinde konuştu.

Film Galası ve Söyleşi
Programı Düzenlendi

G

ümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama
birimlerinden Gümüşhane Film Atölyesi (GÜFA) tarafından çekilen belgesel filmlerin gösterimi ve ardından
filmlerin yönetmenleriyle söyleşi programı düzenlendi.
17 Mayıs 2018’de İletişim Fakültesi amfi salonunda gerçekleştirilen etkinliğe pek çok öğrenci ve öğretim elemanı katılım gösterdi. Gerçekleştirilen etkinlikte Doğukan
Akın tarafından çekilen Alarga, Mert Mutlu tarafından
çekilen Schön ve Arş. Gör. Said Tuğcu’nun çekimlerini
üstlendiği Altın Kızlar filmleri izletildi. Gösterim programından önce Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Timur Demir konuşmalarını
gerçekleştirdi. Gösterimler sonrası filmlerin yönetmenleri
film çekim süreçlerine ilişkin deneyim ve tecrübelerini
paylaştı. Etkinliğe katılan Rektör Danışmanı Dr. Öğr.
Üyesi Mustafa Ayyıldız söyleşi programında, çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik ederek gerçekleştirilen
çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti.

KÜLTÜR - SANAT
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‘Bir Solukta Gümüşhane’ Sergisi Forum
Trabzon’da açıldı

Gümüşhane Üniversitesi ve Gümüşhane Valiliğinin ortaklaşa
düzenlediği ‘Bir Solukta Gümüşhane’ adlı fotoğraf sergisi Forum
Trabzon Alışveriş Merkezinde açıldı.

G

HABER:Fadime Aydemir

ümüşhaneli fotoğraf sanatçıları,
Gümüşhane
Üniversitesi
İletişim
Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve kadim
Gümüşhane’nin dört bir yanında gerçekleştirilen
yoğun çalışmalar neticesinde sanatçıların binlerce
fotoğraf arasından ortaya çıkarılan 53 eserin yer aldığı sergi 14-18 Mart tarihleri arasında Trabzon Forum Alışveriş Merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Doğu Karadeniz’in parlayan yıldızı ve
turizmin yeni gözdesi Gümüşhane’yi anlatan ‘Bir
Solukta Gümüşhane’ sergisinin açılışına, Trabzon
Valisi Yücel Yavuz, Gümüşhane Vali Yardımcısı
Ali Arıkan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Rektörümüz Prof.
Dr. Halil İbrahim Zeybek, Köse Belediye Başkanı
Şerif Aygün, İller Bankası Trabzon Bölge Müdürü
Salih Devran, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Forum Trabzon Genel Müdürü Erdinç Bulut,
Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin
Ateş, fotoğraf sanatçıları ve üniversitemiz İletişim
Fakültesi akademisyenleri ile öğrencileri katıldı.

lemiş olduğumuz Pestil-Köme Çalıştayında ortaya
çıkmıştı. Trabzon’da böyle bir sergi açmamızın sebebi bu ilimizin bölge ölçüsünde önemli bir çekim
merkezi olmasıdır. Bu nedenle dışarıdan gelen
bütün herkesin görmesi amacıyla burada bir sergi açmayı arzu ettik. Sergimizin Gümüşhane’nin
tanıtımına büyük katkılar sunacağına inanıyorum,
sergimize katılım gösteren ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“BU SERGİ GÜMÜŞHANE’NİN TANITIMINA
BÜYÜK KATKI SUNACAK”
Serginin açılış konuşmasında fotoğrafın sadece
bir anımızı ölümsüzleştiren bir araç olmadığını,
aynı zamanda önemli bir tanıtım aracı olduğunu
dile getiren Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek,
“Ülkemizin her tarafında olduğu gibi Gümüşhane
yöremiz de gerek doğal güzellikleri gerekse tarihi çekicilikleri ile zengin köşelerinden birini
oluşturmaktadır. Üniversitemiz öğretim üyeleri,
Gümüşhaneli fotoğraf sanatçıları ve öğrencilerimizin çekmiş oldukları Gümüşhane’nin farklı doğal ve
tarihi çekiciliklerine ait fotoğraflardan oluşan serginin fikri hazırlığı bundan iki ay kadar önce düzen-

“GÜMÜŞHANE KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN
BİR HAZİNE”
Trabzon Valisi Yücel Yavuz iki yıl kadar
Gümüşhane’de görev yaptığını söyleyerek, hakikaten Gümüşhane’nin her yönüyle keşfedilmeyi
bekleyen bir hazine olduğunu vurguladı. Vali Yavuz
yaptığı konuşmada, “Zigana Tüneli ve oradaki altyapı bittiğinde Gümüşhane'nin tam butik şehir
ve organik yapıya sahip olduğunu Türkiyemiz ve
dünyamız görecektir. Trabzon ile entegre olmuş
bölgesel anlamda turizm ile ilgili yapılan çalışmalar
Gümüşhane ilimizi de kapsayacak şekilde hayata
geçmektedir. Fotoğrafçılık açısından da biçilmiş bir kaftandır. Gümüşhane Üniversitesi İletişim

“GÜMÜŞHANE VE TRABZON HEP BİR VE
BERABER”
Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Arıkan ise, yapılan
bu sergi çalışması için Gümüşhane Üniversitesi’ne teşekkür ettiklerini belirtti. Arıkan 6 aydır
Gümüşhane’de olduğunu, bölgenin güzelliklerini
her geçen gün daha çok gördüğünü söyledi. Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da, Gümüşhane ve Trabzon’un hep bir ve
beraber olduğunu dile getirerek, “Emeği geçenlere
teşekkür ediyorum. Trabzon ve Gümüşhane’nin
birlikteliğini bir kez daha burada görmüş olduk.”
şeklinde konuştu.

Fakültesi öğrencilerimiz, Gümüşhaneli fotoğraf
sanatçılarımız muazzam bir çalışmaya imza atmışlardır. Gümüşhane her yönüyle güzel bir şehir, bu nedenle de sizlere başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.Sergide, GŞÜ İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç.
Dr. Gülsüm Çalışır, Gazetecilik Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Emre Ş. Aslan, Radyo, Televizyon
ve Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr.
Birgül Taşdelen, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm
Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ersin Diker, Öğr.
Gör. Mehmet Akif Günay, Öğr. Gör. Burak Türten,

Üniversitemizde IMAGINARY Sergisi açıldı

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü
öğretim üyeleri ile öğrencilerinin gerçekleştirdiği ‘Matematiğin Gözünden Hayal Kurma
(Imaginary)’ isimli karma sergide yer alan büyüleyici eserler, ziyaretçilerin beğenisine
sunuldu.

Arş. Gör. Elif Türten’in fotoğraflarının yanı sıra,
Gümüşhaneli fotoğraf sanatçılarından geçtiğimiz
yıllarda hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Kayacık, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Engin Doğru, Mustafa Zengin, Ersin Demirel, Sefa
Karacan, Vehbi Yalçın, Alpaslan Yurttaş, İsmail
Gürses ve Recep Ergin’in fotoğrafları ile Üniversitemiz İletişim Fakültesi öğrencilerinden Ahmet
Karakuş, Aylin Kin, Başak Armağan, Cihat Yakışık,
Efe Can Aktaşlı, Fatih Göloğlu, Halil İbrahim Bilgiç, Sefa Ali Arslan, Tolunay Tekmek ve Zehra Nur
Dama'nın fotoğrafları yer aldı.
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Öğrenciler hünerlerini
sergiledi

HABER: Ebru Gökçen

İ

lk
olarak
Almanya’da
Oberwolfach
Matematik
Araştırma Enstitüsü tarafından
geliştirilen sergi, daha sonra
İngiltere ve Fransa’nın da içinde bulunduğu 60’ı aşkın ülkede düzenlendi.
Sergiyi şehre getiren Gümüşhane Üniversitesi, sanat ile matematiği buluşturdu. Sergideki
galeri ve 3 boyutlu çizimler hakkında bilgiler
veren Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Erhan Coşkun, amaçlarının
öğrencilere matematiği sevdirmek olduğunu
söyledi. Coşkun konuşmasında “Ülkemizin
çeşitli yerlerinde açılan bu sergi, Doğu Karadeniz Bölümü’nün üçüncü ayağı olan Gümüşhane Üniversitesi’nde de açıldı. Şuana
kadar aldığımız izlenimlerden öğrencilerimizin çok memnun kaldıklarını gördük. Serginin amacı, matematiği sevdirmeye çalışmaktır. Umarız ki bu sergiyi gezen öğrencilerimiz
de matematiği sevecektir” dedi.
“GENÇLERİMİZE MATEMATİĞİ SEVDİRMELİYİZ”
Matematiğin hayatın her alanında olduğunu
dile getiren Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim
Zeybek, gençlerimize matematiği sevdirmek
adına düzenlenen bu serginin önemine değinen bir konuşma yaptı. Rektör Zeybek konuşmasında “Sergiler hangi amaçla hazırlanırsa
hazırlanmış olsun, geniş kitlelere ulaşmada
kullanılan önemli araçlardan bir tanesidir.
Matematik serginin tüm öğrencilerimize,
özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki öğren-

G

cilerimize sağladığı katkı fazla olacaktır. Hepimiz biliyoruz ki matematik ilmi, temel bilimlerin kapısıdır. Matematik olmadan fizik,
kimya, biyoloji olmuyor. Bütün bilimlerde
matematik temeldir” dedi.Toplum olarak matematik ile ilgili sıkıntılarımızı çözebildiğimiz
ve hayatın değişik alanlarına uyguladığımız
takdirde, çok daha müreffeh bir toplum olacağımızı söyleyen Zeybek, “Bizler üniversite olarak sadece üniversite öğrencilerimize
yönelik faaliyetlerde bulunmak istemiyoruz.
Şehir-üniversite bütünleşmesinin en önemli
ayağı olan bu tür etkinliklerin şehre olan katkısının da artmasını istiyoruz. Bu nedenle de
böyle bir sergi umuyorum ki bütün öğrencilerimize ve bütün ilgililere katkı sağlayacak-

tır. Matematiği daha çok sevdirecektir. Bu
nedenle de serginin açılışında emeği geçen
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Coşkun’a, Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr.
Hüseyin Demir’e, Torul Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Doç. Dr. Mehmet Merdan’a
ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.Cahit Arf’ın kurmuş olduğu Türk
Matematik Derneği aracılığıyla yurdu gezen
sergide, matematik galerisi, matematiksel
programların tanıtımı, boyut ve kaos filmi ile
3 boyutlu cebirsel yüzey hareketlerinin yer
aldığı sergi, 4 Nisan’a kadar üniversitemiz
Kongre Merkezi salonlarında ziyaretçilere
sunuldu.

ŞÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileri yılsonu etkinliğinde proje ödevleri olarak Sistem Analizi dersi kapsamında yaptıkları tasarımları “Bilişim ve Teknoloji Uygulama Sergisi” adı altında katılımcıların beğenisine sundular.
Gümüşhane Üniversitesi Kongre Merkezi Fuaye salonunda
yapılan sergide Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Elektrik ve
Enerji Bölümü ile Elektrik ve Otomasyon Bölümü öğrencileri kendi tasarımları olan 36 proje izleyenlerden tam not
aldı. İlköğretim öğrencilerinin de merakla izlediği sergide
yazılımlardan oluşturulan oyunlar, otonom, teknik cihazlar
ve elektrik üretim araçları gibi öğrenciler tarafından yapılan
birçok proje yer aldı. Ayrıca sergide TÜBİTAK tarafından
yapılacak yarışmada 69 üniversite arasından üniversitemizi
de temsil edecek olan Quadrocopter aracı da yer aldı. Sergi
hakkında bilgiler veren Gümüşhane Meslek Yüksekokulu
Öğr. Gör. Tahir Kalkışım, öğrencilerin yılsonu ödevi olarak
hazırladıkları tasarımları sergilemeyi uygun gördüklerini belirtti. Yakın zamanda girecekleri TÜBİTAK Uluslararası İHA
Yarışması hakkında konuşan Kalkışım, “Lise ve üniversite
öğrencilerine yönelik olan yarışmada öğrenciler, istenilen
özelliklerde sabit veya döner kanatlı İnsansız Hava Araçları
(İHA) tasarlayıp, üretecekler ve araçlarının belirtilen görevlerdeki uçuş ve manevra kabiliyeti, otonom uçuş, faydalı yük
tanıma, taşıma ve bu yükü istenen bölgeye bırakma becerilerini göstereceklerdir. Bizim de ürettiğimiz bu araç, başvurusu
kabul edilen 69 takım arasında yer aldı. Otonom bir şekilde
araç kendi kendine verilen görevleri en kısa sürede yerine getirecek şekilde programlanıyor. Hedefimiz verilen görevleri
en kısa sürede bitirip, birinci olmak ve üniversitemizi en iyi
şekilde temsil etmektir” şeklinde açıklamalarda bulundu.
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Üniversitemizde deprem konuşuldu

Gümüşhane Üniversitesinde “Depremle Mücadelede Yeni yaklaşımlar ve Politikalar” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Rektör
Zeybek’in açılış konuşmasını yaptığı söyleşide deprem olgusunun ülkemizdeki durumu değerlendirildi.
HABER:Büşra Usta

G

ümüşhane
Üniversitesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü ile Gümüşhane AFAD İl Müdürlüğü tarafından
ortaklaşa düzenlenen söyleşinin
açılış konuşmasını yapan Rektör
Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek deprem ile
ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Rektör
Zeybek, konuşmasında “Bilindiği üzere Türkiye bir deprem ülkesi. Ülkemiz depremlerde
insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sıradadır.
Deprem, sadece ülkemizde değil yeryüzünde
doğal afetler içerisinde can ve mal kaybı olan
en büyük afet grubudur. Türkiye sahip olduğu
tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı
gereği genç bir kuşakta yer almaktadır. Bundan dolayı doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya
kalıyor. Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın
ama en önemlisi deprem gelmektedir. Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında
değişen en az bir deprem yaşanmaktadır. Bu
gün burada AFAD Deprem Dairesi Başkanımız Dr. Murat Nurlu ve Gümüşhane AFAD
İl Müdürlüğümüz ile birlikte depremle mücadelede gelinen süreçleri ve tecrübelerini bizlerle paylaşacaklardır. Bu sunumların faydalı
olmasını diliyor, katkı sunan herkese teşekkür
ediyorum” açıklamasında bulundu.

“DEPREM, ÜLKEMİZDE EN FAZLA ÖLÜME YOL AÇAN DOĞAL AFETTİR”
Üniversitemiz Kongre Merkezinde düzenlenen söyleşide AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu bu deprem gerçeğine
dikkat çekmek adına geçmişten günümüze
kadar depremle ilgili saha çalışmaları ve
deprem ile mücadelede yeni politikalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Nurlu
yaptığı sunumunda şu konulara dikkat çekti:
“Bilindiği gibi ülkemizde bir deprem gerçeği
vardır. Ülkemizde meydana getirdiği hasar
ve can kaybı açısından afetler sıralandığında
yüzde 61’lik bir oranla deprem ön sırada yer
almaktadır. AFAD olarak bu zararların azaltılması için neler yapabiliriz bunları öncelik
olarak almamız gerekiyor. Öncelikle AFAD,
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,
afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet
sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması için çalışmalar yürütür.
Bu amaçla gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine
edilmesi ve etkin uygulanması için ülkenin
tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini
sağlar. Türkiye’de 2009 yılı Aralık ayından
itibaren AFAD Başkanlığının kurulmasıyla
afet yönetiminde farklı bir kurumsal yapı

AFAD Deprem Dairesi Başkan Dr. Murat Nurlu

oluştu. AFAD olarak ülkemizde bir deprem
eylem ve strateji planı yapmaya çalışıyoruz.
Afet yönetimi olarak Risk ve Zarar Azaltma,
Hazırlık, Müdahale ve İyileştirme gibi bir
yapımız var. Bu yapı içerisinde çalışmaları-

mızı sürdürmekteyiz.”
Program sonunda AFAD Deprem Dairesi
Başkanı Dr. Murat Nurlu ve Gümüşhane
AFAD İl müdürü Mesut Bayrak’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

KADMYO yine birinciliği kaptı Kampüs Alanı
Erzincan Üniversitesi’nin düzenlediği yarışmada birincilik elde eden KADMYO Bilişim ve Teknoloji Kulübü öğrencileri, Atatürk Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu
yarışmada da birincilik alarak göz doldurdu.

Yeşillendiriliyor

HABER:Fatma Ünsal

G

ümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan
Meslek Yüksekokulu Bilişim
ve Teknoloji Kulübü, Atatürk
Üniversitesi tarafından 14-15
Nisan tarihinde düzenlenen ATUGEM 4.
ROBOT GÜNLERİ yarışmasında MİNİ
SUMO kategorisinde birincilik ve ikinciliği kimseye kaptırmadı. Kulüp danışmanı Öğretim Görevlisi Ramazan İncir ve
öğrenciler, başarılarında pay sahibi olan
Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’e
maddi ve manevi desteklerinden ötürü
teşekkür etti.
Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, öğrencilerin almış olduğu bu başarının kendilerini gururlandırdığını dile
getirerek, “Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ATUGEM Robot Günleri, Doğu
Anadolu Bölgesi’nde düzenlenen ilk ve
tek robot organizasyonudur. Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlik,
katılımcı ve yarışmacı sayısı olarak Türkiye’deki Robot temalı organizasyonlardan en yoğun talep alan etkinliklerdendir. Öğrencilerimiz hazırladıkları MİNİ
SUMO robotu ile daha önceden Erzincan
Üniversitesi tarafından düzenlenen yarışmada birincilik elde etmişlerdi. Şimdi ise
Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından
düzenlenen yarışmada hem birincilik
hem de ikincilik ödülünü kimseye kaptırmayarak başarıdan başarıya koşuyorlar. Bu, bizim için büyük bir mutluluk ve
gururdur. Başarı kendiliğinden gelmez,
emek vermeden oturduğumuz yerden
başarı elde edemeyiz. Öğrencilerimiz
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kısıtlı imkânlarına rağmen çalışıp
emek vererek, büyük bir başarı elde
ettiler. Tabi bu başarıların arkasında da durmak gerekir. Gümüşhane
Üniversitesi olarak öğrencilerimizin daima destekçisi olacağız. Bundan dolayı öğrencilerimizin bu başarılarında pay sahibi olan ve onları
eğitip hazırlayan kulüp danışmanı
Öğretim Görevlisi Ramazan İncir’i
tebrik ediyorum. Öte yandan Kelkit
Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu
Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Nuri
Baltacı’ya ve kulübün tüm malzeme ve ürün ihtiyacını karşılayan
Aydın Doğan Vakfı’na da teşekkürlerimi sunuyorum.” açıklamasında
bulundu.

ahar aylarının yağışlı geçmesiyle birlikte üniversitemiz
kampüs alanı içerisindeki ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Üniversitemize Trabzon
Orman İşletme Müdürlüğü Of Fidanlık Şefliği ve Bayburt
Orman İşletme Müdürlüğü Fidanlık Şefliğinden 300 fidan
hibe edildi. Aralarında Mavi Ladin, Akça ağaç, At Kestanesi,
Ardıç, Dağ Muşmulası gibi arazi şartlarına uygun ağaçların
bulunduğu fidanlar dikimi, üniversitemizin lojman çevresi ile
birlikte kampüsün çeşitli alanlarına gerçekleştirildi.Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, kampüs içerisindeki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ve alınan
yeni ağaçlarla birlikte öğrencilerimize yeşil, temiz bir alan
oluşturma çabasında olduklarının altını çizdi. Rektör Zeybek
konuşmasının devamında şunlara değindi: “Kampüs içerisinde çok kapsamlı bir ağaçlandırma ve peyzaj çalışması
yürütüyoruz. Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü Of Fidanlık Şefliği ve Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü Fidanlık
Şefliğinden üniversitemize 300 fidan hibe edildi. Aldığımız
bu fidanların dikimi, üniversitemiz sınırları içerisinde kalan
alanlara yapılacaktır. Yeşil alanların çoğalması her daim çok
önemlidir. Bizler de yeşil bir kampüs yapma gayreti içerisindeyiz. Öğrencilerimize daha ferah, yeşil, temiz ve her
alanıyla örnek olacak bir kampüs oluşturma çabasındayız.
Öğrencilerimiz, günün büyük bir bölümünü kampüs alanı
içerisinde geçirmekteler. Onların daha iyi bir ortamda zaman
geçirmeleri, bizim önceliklerimiz arasındadır. Bu nedenle
dikimlerini gerçekleştirdiğimiz ağaçların bakımının ve sulamasının aksamaması için alt yapı çalışmaları da yürütüyoruz.
Tabi bu hedeflerimizi hayata geçirme konusunda yanımızda
olan, bizlere destek veren, katkı sunan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum.”
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Ramazana özel beslenme önerileri
Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetisyenlik Bölümü Arş. Gör. Hakan Bor ramazan ayı için önerilerde bulundu. Bor, Ramazan sürecinde
baharatlı besinlerden uzak durulması gerektiği vurgusunda bulundu.
dilim tam buğday ekmeği tüketilebileceğini söyleyen Bor, daha sonra yemeğe 30 dakika ara verilmesi gerektiğini
iftar yemeğinin kalanında ise tam tahıllar, haşlanarak ve fırında pişirilmiş
sebzeler ve yağsız etler tercih edilmesi
gerektiğini söyledi. Baharatlı besinlerin tüketiminden uzak durmayı öneren
Bor, baharatlı besinlerin mide salgılarını uyaracağını ve oruç sırasında
rahatsızlık hissedilmesine neden olabileceğini belirtti. Bor eğer baharatlı
besinler tüketilecekse pişirmede veya
yemekler tüketilirken sınırlı miktarda
kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.
“SAHURDA HIZLI SİNDİRİLEN
GIDALARDAN UZAK DURUN”

HABER:Fadime Aydemir-Ebru Gökçen

İ

ftar zamanının
yaz aylarında geç
saatlere denk gelmesiyle vücudumuz

için gerekli besin öğelerinin sağlanması gerektiğini söyleyen Arş. Gör.
Hakan Bor, iftarda yemeğe hurma ya
da bir iki su bardağı su ile başlanması
gerektiğini belirterek bunun sebebi-

ni ise “Hurmalar karbonhidrat, posa,
potasyum ve magnezyum bakımından mükemmel bir kaynaktır” şeklinde açıkladı.Yoğun besinler yenmeye
başlamadan önce 1 kâse çorba 1 ince

Sahur yemeği ve yemekte dikkat edilmesi gerekenlerin püf noktalarını ise
Bor şöyle sıraladı: “Yavaş sindirilen
gün boyu besleyici özelliğini sürdüren
bir kahvaltıdan oluşmalıdır. Tam buğday ürünleri, sıvı ihtiyacını karşılayacak ve doyurucu olacak çorbalar tüketilmelidir. Posadan zengin besinler
kepek, tahıllar, tam buğday, tohumlar,
patates, sebzeler, meyvelerde bulunur
ve yavaş sindirilmektedir. Bu besinler
posa sağlar ve oruç süresince kabızlığı, midenin bulantı ve bozulmalarını
önlemeye yardımcıdır. Kızartmalar ve
aşırı yağlı yemekler, hamur işi tatlı ve
börekler sahurda sakınılmalıdır. Bunlar bireylerde midede ekşime, bulantı
ve ağrı gibi şikâyetlere yol açacaktır.
Çok hızlı sindirilen besinlerden sakınılmalıdır. Örneğin, şeker, beyaz un

ve diğer saflaştırılmış şekerleri içeren
besinler gibi. Sahur süresince 2-3 su
bardağı su tüketilmelidir.”
“KOLAY
ŞART”

HAZIM

İÇİN

Bireylerin günlük 8-10 su bardağı su
tüketmeleri gerektiğini ifade eden Bor,
yağ yakımını hızlandırmak için kadınların 11, erkeklerin 15 bardak su içmeleri önerdi. Oruç sırasında en çok zorlanılan hususlardan biri olan susuzluk
konusunda bilgi veren Bor, aşırı tuz ve
tuzlu besinler tüketmemenin yanı sıra
günlük su ihtiyacımızı iftar ve sahur
arasındaki zamana dengeli bir şekilde
dağıtarak tükettiğimiz takdirde gün
içerisindeki su ihtiyacımızın da karşılanmış olacağını vurguladı.
"İFTARDAN BİR SONRA TATLI
YEMENİZİ ÖNERİRİM"
İftar sonrası hamur işi tatlılar yerine
meyve tatlıları ve sütlü tatlıların tercih edilmesinin gereksiz kilo alımını
engelleyeceğini belirten Bor bunun
yanında tatlı tüketiminin iftardan yaklaşık bir saat sonra olması gerektiğinin
altını çizdi. Hazmı kolaylaştırmak için
iftardan 45 dakika sonra hafifi tempolu yürüyüşü öneren Bor, bu sporun
vücudun dinç kalmasına yardımcı olacağını belirtti. Bor, sağlık sorunu olan
bireyler için ise oruç tutmadan önce
uzman bir hekime kontrollerini yaptırıp hekimin vereceği tavsiyeye göre
oruçlarını tutmaları önerisinde bulunarak sözlerini sonlandırdı.

Çağımızın sorunu “kansızlık”
Günümüzde çok yaygın bir sağlık sorunu haline gelmeye başlayan
kansızlığın, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin yapısında bulunan
hemoglobin miktarının azalmasıyla oluşan bir hastalık olduğunu
söyleyen Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetisyenlik Bölümü Arş. Gör. Hakan
Bor konuyla ilgili bilgi verdi.
HABER:Fadime Aydemir-Ebru

K

ansızlık
(anemi)
vücuttaki
kırmızı kan hücrelerinin yapısında
bulunan hemoglobin miktarının azalmasıyla oluşan bir hastalıktır diyerek
sözlerine başlayan Arş. Gör. Hakan
Bor kansızlığın B12 eksikliğine bağlı
ortaya çıkmasının yanı sıra en sık demir eksikliğine bağlı ortaya çıktığını
vurguladı. Bor, kansızlığın başlıca
belirtilerini ise şöyle sıraladı: “Yorgunluk, baş dönmesi, halsizlik, iştah
kaybı yiyecek dışındaki şeylere istek
(kireç, kil, toprak gibi)”
Aneminin demir takviyesiyle tedavisi konusunda bilgi veren Bor, “Ağızdan demir tedavisinde kullanılan
demir formları demirsülfat, demir
glukanat ve demir fumorattır. Demir
tedavisine başladıktan iki ay sonra
hemoglobin düzeyi normale dönecektir, ancak çoğunlukla kemik iliğinde olan demir depolarını doldur-

mak amacı ile tedaviye 6-12 ay daha
devam edilmelidir. Damar içerisine
veya kas içerisine uygulanabilecek
demir ilaçları da ağızdan alıma dayanamayan hastalarda kullanılabilir”
ifadelerini kullandı. Bu tedaviyle birlikte kan sayımının normale döneceğini söyleyen Bor, en iyi demir emiliminin aç karnına olması gerektiğini
ancak pek çok insanın böyle almayı
tercih etmediğini anlattı.
“SÜT ÜRÜNLERİ DEMİR EMİLİMİNİ AZALTIYOR”
Bor, süt ve sütlü ürünlerin demir
emilimini engelleyeceğinden ilaç ile
alınmaması gerektiğinin altını çizdi.
Kansızlığın bağışıklık sisteminin zayıflamasının yanı sıra gebelik döneminde anne ve bebeği için ölüm riskini beraberinde getirdiğini vurgulayan
Bor, anemili bebek ve çocuklarda
büyüme ve gelişme bozuklukları
olduğunu sözlerine ekledi. Anemili
çocukların fiziksel aktivitelerinde
azalma olurken, neden olduğu dikkat

dağınıklığı ile de okul başarılarını
düşürebildiğini söyleyen Bor, kansızlığın yetişkinlerde yorgunluk, halsizlik ve sürekli uyku halinde kendini
gösterdiğini belirtti. Bor, kansızlığın,
kan miktarının azlığından öte kırmızı
kan hücrelerinin yapısındaki oksijen
taşıyan hemoglobin miktarının azlığı
ile ilişkili olduğunu da sözlerine ekledi.
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“ANEMİ OLANLAR KAN BAĞIŞI YAPMAMALI”
Anemi durumunda kan bağışı yapılamayacağını söyleyen Bor kan bağışı
için kriterin hemoglobin değerinin
erkeklerde 13,5g/dl, kadınlarda ise
12,5 g/dl üzeri ise kan bağışı yapılabileceğini söyledi. Son olarak anemi
hastalığında kişiye özel tıbbi beslenme tedavisi uygulanması gerektiğini
ifade eden Bor, diyetisyen tarafından
bireyin cinsiyetine, yaşına ve hastalığının seviyesine bağlı olarak beslenme programı belirlenmesi gerektiğini
belirtti.
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