
HABERCİLİK ve gazete tasarımı konusunda Gifhaber’e
konuşan Zaman Gazetesi Tasarım Koordinatörü Selim Şim-
şiroğlu, amaçlarının okura en iyi şekilde haberin ulaştırıl-
ması olduğunu söyledi. Haber ve tasarımın birbirinden
ayrılamaz bir ikili olduğunu ifade eden Şimşiroğlu, “Hiçbir
zaman birini feda edemezsiniz. Yani elinizdeki haberi ve
fotoğrafları, ölçüsü belli olan sayfanızda bilimsel kriter-
leri kullanarak doğru bir şekilde tasarlamanız gerekir.
Bunu yaparken fotoğraf, grafik, tipografi dengesi çok
önemlidir. Tabi ki renkler doğru tercih edilmeli. Ha-
ber ve başlıklarda kullandığınız font seçiminiz ve
punto büyüklüğüne dikkat edilmelidir” dedi.

YIL:2 SAYI:8
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GÜMÜŞHANE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İh-
san Günaydın, Gümüşhane Üniversitesi 2012-2013
Eğitim-Öğretim yılı açılış töreninde konuştu. Kurucu
rektör olarak göreve başladığı günden itibaren dört yıl
geçtiği ve bu süre zarfında Gümüşhane Üniversite-
si’nin Türkiye’nin önemli yükseköğretim kurumla-
rından biri haline geldiğini söyleyen Rektör Günaydın
gerek akademik ve idari personeli ve gerek öğrenci
sayısıyla, Gümüşhane Üniversitesi’nin “Her İle Bir
Üniversite projesinin örnek bir modeli olduğunu dile
getirdi. Yeni kurulan bir üniversite olması nedeniyle
üniversitede fiziki yapılaşmaya büyük önem verdik-
lerini kaydeden Rektör Günaydın, “Fiziki yapılaşma,
öğretim kalitesinden ödün vermek anlamına gelme-
mektedir. Aksine daha kaliteli öğretim için ona uy-
gun mekânlar üretilmesi gerekir” dedi. 

“BEKLENTİMİZ TOPLUMUN 
BİLGİYİ ÖNEMSEMESİ”
Açılış konuşmasında amaçlarını ve beklentilerini

dile getiren Günaydın, “Bizler özgür, demokratik ve
çağdaş bir ortam sağlamaya, açıklığı, hesap verilebi-
lirliği ve etik değerleri tavizsiz korumaya, öğrenciyi
önemseyen ve ona sorumluluk veren bir öğretim an-

layışını sağlamaya, toplumla işbirliği ve toplumun
üniversitesi olmaya özen göstermekteyiz. Beklenti-
miz ise, toplumumuzun üniversiteye bakışının sadece
ekonomik olmaması, toplumda bilgiye ve öğrenmeye
daha fazla önem verilmesi, bilginin ve öğrenmenin
kaynağı ve ortamı olan üniversitelerin gelişimine
daha fazla kaynak sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTENİZİ 
BENİMSEYİN”
Konuşmasının son bölümlerinde öğrencilere ses-

lenen Rektör Prof. Dr. İhsan Günaydın, öğrencilerin
Gümüşhane Üniversitesi’ni seçerek hayatları adına
önemli bir karar aldıklarını söyledi. Bu kararın öğ-
renciler adına uzun bir kariyer yolculuğunun başlan-
gıcı olduğunu ifade eden Rektör Günaydın,
“Gümüşhane Üniversitesi öğrenciyi önemseyen ve
ona değer veren, şiddet içermeyen, özgürlüklerin ve
eleştirel düşüncenin desteklendiği, öğretim faaliyet-
lerinin huzur ve güven içinde gerçekleştirildiği ve kar-
şılıklı sevgi ve saygının hâkim olduğu bir
üniversitedir. Bu üniversitenin en büyük hissedarının
sizler olduğunu unutmayın. Bu nedenle, üniversite-
nizi benimseyin ve sahiplenin” şeklinde konuştu. 

►►SAYFA 4’TE

►KURULDUĞU 2008 yılından
beri yeni kurulan üniversiteler ara-
sında en yüksek bütçeyi alan Gü-
müşhane Üniversitesi 2013 yılında
da ilk sıralarda yer aldı. Gümüşhane
Üniversitesi 2013 yılı bütçesi bir ön-
ceki yıla göre yüzde 25 oranında bü-
yüyerek 67 milyon 551 bin TL oldu.
23 milyon 500 bin TL ile yatırım har-
camaları 2013 bütçesindeki en
önemli harcama oranlarından biri
olarak gerçekleşti. 

GÜMÜŞHANE Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından
organize edilen “Günümüz Gençliğinin Özellikleri ve So-
runları” konulu konferansa konuşmacı olarak Gümüşhane
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin
Vatandaş katıldı. Gençlik kavramını tanımlayarak başladığı
konuşmasında Dekan Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, geç-
mişte ergenlik ve gençlik dönemi diye bir sınırlama ve ta-
nımlamaya gidilmezken; günümüzde gençlik, ergenlik
dönemi diye bir dönemden ve bu dönemin kurgusal
sorunlarından bahsedildiğini söyledi. Vatandaş, gü-
nümüzde içinde yaşanılan yüzyıldan dolayı genç-
lerin karşı karşıya kaldığı sorunlara da değindi. 

►►SAYFA 6-7’DE

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi

“En büyük hissedar öğrenciler”
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Zaman Gazetesi Tasarım Koordinatörü Selim Şimşiroğlu: 

EKİM-KASIM 2012

2013’te en yüksek
bütçe Gümüşhane
Üniversitesi’nin

Huzurun mekânı:
Doğa Kent Ormanı

►►SAYFA 12’DE

►YEŞİLİN anavatanı yaylalarıyla ünlü
Gümüşhane’den biraz uzakta güzel bir
yerde piknik dendi mi ilk akla gelen yer-
lerden bir tanesidir Doğa Kent Ormanı.
Yeşili bağrında barındıran Doğa Kent
Ormanı, Gümüşhane’ye gelenlerin gör-
meden gitmemeleri gereken bir yer. Gif-
haber bu sayısının gezi sayfasında Doğa
Kent Ormanı’nı işledi. 

Günümüz gençliğinin
sorunu ne?

Halk Müziği Sanatçısı Turgay Başyayla:

“Müzik Allah’ın
verdiği bir 
yetenek”

►DAVETSİZ Misafir’ isimli
programın sunucusu ve aynı za-
manda Halk Müziği Sanatçısı
olan Turgay Başyayla, onun için
müziğin çok anlam ifade ettiğini

söyledi ve “Müzik Allah'ın bana
vermiş olduğu bir yetenek ve Rab-
bimizin insanlara verdiği bu yete-
nekleri de boşuna verdiğine
inanmıyorum” dedi.

►►SAYFA 6’DA ►►SAYFA 10’DA

Gümüşhane’de yerel medya gerçeği!
GÜMÜŞHANE yerel medyası kendi sınırları
içinde kamuoyunu bilgilendirme ve haberdar
etme işlevini sürdürüyor.  Gümüşhane Valisi
Yusuf Mayda, Gümüşhane’de bir TV veya
radyo kanalının olmamasının önümüzdeki
tarihlerde de olmayacağı anlamına gelme-
yeceğini kaydetti.Gümüşhane Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo
Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Yrd.
Doç. Dr. M. Salih Güran ise, bir ilde ya da il-
çede yerel medyanın var olmasının o yer için
büyük önem arz ettiğini, değişim ve dönü-
şüm için önemli bir etken olduğunu, yerel
TV, radyo, diğer basılı yayınların olmamasının

şehir ve bölge için büyük kayıp olduğunu dile
getirdi. Son olarak, Gümüşhane Kent Kon-
seyi Başkanı Hasan Pir, Gümüşhane Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi’nin Gümüşhane’ye bir
profesyonellik getireceğini ve Gifhaber’in Gü-
müşhane yerel medyası için büyük bir artı
olduğunu söyledi. 

GİF, Genç İletişimciler
Finalinde

►GÜMÜŞHANE Üniversitesi
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler
ve Tanıtım bölümü öğrencile-
rinden Deniz Arı ve Esra Can,
bu yıl 24’üncüsü düzenlenen
Aydın Doğan Vakfı Genç İleti-
şimciler Yarışması’nda finale
kaldı.Yarışmada finale kalan
öğrenciler, 18 Aralık 2012 Salı
günü İstanbul’da düzenlenecek
olan ödül törenine katılacak.

►SAYFA 2’DE

Engellerini sporla 
aşıyorlar

►GENÇLİK ve Spor Bakanlı-
ğının, Gençlik Projeleri destek
programı çerçevesinde yürüt-
tüğü “Engelleri Sporla Aşalım”
projesi Aydın Doğan Spor Tesi-
si’nde düzenlenen törenle res-
men başladı.

►SAYFA 11’DE

“Haber ve tasarım birbirinden ayrılamaz”

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın, Gümüşhane Üniversitesi 2012-2013 Eğitim-Öğ-
retim yılı açılış töreninde konuştu. Rektör Prof. Dr. Günaydın, üniversite öğrencilerine, “Bu üniversitenin en bü-
yük hissedarının sizler olduğunu unutmayın. Bu nedenle, üniversitenizi benimseyin ve sahiplenin” dedi.

►►SAYFA 5’TE

►►SAYFA 10’DA

Gümüşhane’de 
ulaşım çilesi!

►GÜMÜŞHANE’DE öğrenci-
ler dolmuş fiyatlarının yüksek
olması ve belediye otobüsü se-
ferlerinin az olmasından yakını-
yor. Otobüs seferlerinin yarım
saatte bir olması öğrencileri is-
ter istemez pahalı dolmuşlara
yönlendiriyor. Şehir ekonomisi-
nin kendileri sayesinde her ge-
çen gün iyiye gittiğini söyleyen
öğrenciler belediyenin ulaşım
konusunda kendilerine yar-
dımcı olmadığını belirtiyor.

►SAYFA 3’TE



Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu

Yönetimi Bölümü öğrencileri Gümüşhane Va-
lisi Yusuf Mayda’yı makamında ziyaret etti.
Kendisi de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü mezunu olan Vali Yusuf Mayda, Siya-
set Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün id-
dialı bir bölüm olduğunu ve ülkenin yönetimine
talip olanların bu bölümü okuduklarını kaydetti.
Tekrar üniversite okuma şansı olsa yine aynı bö-
lümü seçeceğini vurgulayan Vali Mayda, şu
anki görevinden de gayet memnun olduğunu
dile getirdi. Yeterince çalışıldığı takdirde, Tür-
kiye’de her makama gelinebileceğini kaydeden
Vali Mayda, azmetmek gerektiğini söyledi. Al-
dığı görevin iftihar edici olduğunu dile getiren
Mayda, ancak bu görevin ağır bir manevi yü-
künün olduğunu ifade ederek konuşmasına

şöyle devam etti, “Bu görevde fakir fukaranın
annesi ve babası olmak durumundasınız. Ülke-
mizde çoğu yerde ihtiyacı olan vatandaşlarımız
gerekli makamlara gelerek  istek ve arzularını
belirtmektedir. Ancak bazıları ise bunun devle-
tin görevi olduğunu söyleyerek ve izzeti nefis
yaparak, yardım bekliyor. Dolayısıyla çok
önemli bir manevi sorumluluğu var. Görevimizi
yerine getirirken, empati yapmaktayız ve ken-
dimizi karşımızdakinin yerine koymaktayız. Bu
görevi idrak ederken de çatışan kaynakları bağ-
daştırmak durumundasınız. Bir işi yaparken,
başka kesimleri kırıp incitmemek kamu yöneti-
cisinin, bütün değişik alanlardaki yöneticilerin
görevi ve başarısıdır.” 

“FARKLIYSANIZ, RAKİP SAYISI 
ÖNEMLİ DEĞİL”
Geçmiş yıllarda Kamu Yönetimi bölümünde

az öğrenci olduğunu, şimdi ise birçok öğrenci-
nin bu alanda mezun olduğunu, bu ballamında
iş bulma şanslarının ne olduğu sorusunu dile ge-
tiren bir öğrenciye Vali Mayda şu şekilde cevap
verdi. “Şu anda büyük bir rekabet var, ama her-
kes eşit haklara sahip olduğu için en iyi olanlar
yerleşmektedir. Dolayısıyla kendinizi iyi yetiş-
tirdiyseniz rakiplerin fazla olması çok şey de-
ğiştirmiyor. Bu bağlamda başta yabancı dil
olmak üzere kendinizi çok iyi bir şeklide geliş-
tirmelisiniz. Ama her halükarda oturup çalışır-
sanız, burada, Hakkâri’de veya İstanbul’da
çalışmanız önemli değil, Türkiye’de gelinme-
yecek bir makam yok. Sonuç olarak rekabetten
korkmamanız lazım. Çalışıp iddialı olmanız ge-
rekiyor.” Gümüşhane Üniversitesi’nin genç bir
üniversite olduğunu belirten Mayda, kendi dö-
neminde hizmete giren üniversiteler arasında bi-
rinci olduğunu vurguladı. Mayda, Gümüşhane
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günay-
dın’ın pozitif enerjili, gayretli ve idare ile ilişki-
lerinin çok yapıcı olduğunu belirterek, karşılıklı
olarak destek olduklarını dile getirdi. Üniversi-
telerin bulundukları  illeri sosyal ve kültürel
yönden de geliştirdiğini ifade eden Mayda, bu
anlamda Üniversite’nin ve Rektör Günaydın’ın
şehre büyük katkıları olduğunu söyledi. Rektör
Günaydın’ın bu çalışmalarının da uluslararası
iki ödülle tescillendiğini ifade eden Vali Mayda,
öğrencilere seslenerek “Rektör Günaydın’ın de-
ğerini bilin” mesajını verdi. Öğrenciler daha
sonra Gümüşhane Emniyet Müdürü Hüseyin
Ümit Yüksel’i de ziyaret etti. 

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi Matematik Mühendisliği Bö-
lümü tarafından  "1. Uluslararası Analiz

ve Uygulamalı Matematik Konferansı" gerçek-
leştirildi. Yerli ve yabancı çok sayıda akade-
misyenin yoğun ilgi gösterdiği konferansla
ilgili bilgi veren Gümüşhane Üniversitesi Ma-
tematik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Zafer Çakır, “Kore, Hindistan,
Rusya, Azerbaycan, Kıbrıs  birçok yabancı ül-
keden ve ülkemizin  doğusundan, batısından,
kuzeyinden, güneyinden  her taraftan katılım-
larla bu organizasyon gerçekleştirildi. 240 ka-
yıtlı katılımcı vardı. Bunlardan 150 tanesi aktif

olarak gelip sunumlarını yaptı. Sunumlar iki
buçuk gün 5 amfi 20 oturum şeklinde yapıldı.
Bu organizasyonun gerçekleşmesinde akade-
mik destek olarak Fatih Üniversitesi ve TÜBİ-
TAK iş birliği söz konusudur”. 

“İLK ULUSLARARASI 
KONFERANS”
Çakır, “Bu organizasyon bölümümüz açı-

sından ilktir. Yıldız Teknik Üniversitesi ise Fa-
tih Üniversitesi’nden sonra ülkemizdeki devlet
üniversiteleri arasında üçüncü Matematik Mü-
hendisliği bölümü olma özelliğini taşımaktadır.
2010 yılında bölüm açıldı. 2011 yılında hızlı bir
şekilde akademik kadrosunu tamamladı. 2012

yılında bölüme öğrenci alınarak aktif eğitim ve-
rilmeye başlandı. Bu organizasyon fakültemiz
ve bölümümüz için uluslararası düzeyde ger-
çekleştirilen ilk organizasyondur” dedi.  Böyle
bir konferansa ihtiyaç duyma nedenlerini de
açıklayan Çakır, “Bu organizasyonun iki amacı
vardı; biri akademik amaç, akademik olarak bu
organizasyonda analiz ve uygulamalı matema-
tik alanında matematikçilerin son gelinen ge-
lişmeleri önümüze ufuk çizmesi açısından
nelerin bizleri beklediği noktasında değerlen-
dirme yapmak üzere aynı alanda yürüyen ma-
tematikçilerin bir araya getirilerek fikir
alışverişinde bulunulması, yeni gelişmelerden
haberdar olunmasını ve bilgi paylaşımı ile bir-
birlerini tanıma fırsatı oluşturmaktı. Yapılan or-
ganizasyonun üniversitenin, bölümün ve şehrin
tanınmasına olumlu bir katkı sağladığını ve or-
ganizasyonun başarıya ulaştığını düşünüyo-
rum” ifadelerini kullandı.     
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GÜNCEL EKİM-KASIM 2012

Gümüşhane Üniversitesi bir uluslararası konferansa
daha ev sahipliği yaptı.  Mühendislik Fakültesi Çok
Amaçlı Salon’da düzenlenen konferansa Türkiye ve
dünyadan çok sayıda akademisyen katıldı. 

“GİF, Genç 
İletişimciler 
Finalinde!”

Erasmus ve 
Farabi bilgilendirme
toplantıları yapıldı

GÜMÜŞHANE Üniversitesi Dış İlişkiler
Birimi tarafından Gümüşhane Üniversi-
tesi akademik ve idari personeli ile öğ-
rencilerine yönelik olarak Erasmus ve
Farabi bilgilendirme toplantısı ya-
pıldı.Gümüşhane Üniversitesi Dış İlişki-
ler Birimi personeli Nazlı Aykan’ın
sunumuyla akademik ve idari personel
ile öğrencilere yönelik olarak Erasmus
ve Farabi bilgilendirme toplantısı ya-
pıldı. Aykan, Erasmus ve Farabi ile ilgili
temel bilgileri verdikten sonra Gümüş-
hane Üniversitesi’nin Erasmus ve Fa-
rabi programlarıyla bağlantı içerisinde
olduğu üniversiteleri söyledi. Erasmus
ile yurt dışına daha önce giden öğren-
cilerin de katıldığı toplantıda daha
sonra Erasmus ile yurt dışına giden
Mustafa Karamuk (Litvanya), Ali Yıl-
maz, Emrah Deniz ve Mustafa Barış
(Polonya) gittikleri yerlerde neler yaşa-
dıklarını, karşılaştıkları zorlukları, Eras-
mus’un avantaj ve dezavantajlarını
anlattı. 

GÜMÜŞHANE Üniversitesi’nde, Anadolu Üniversite’si (AÜ)
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) iktisat ve işletme fakültele-
rinde uzaktan eğitim alan öğrencilere yönelik yüz yüze
‘Akademik Danışmanlık’ dersleri veriliyor. AÖF Gümüşhane
İl Sınav Koordinatörlüğü tarafından yapılan yazılı açıkla-
mada, AÜ-AÖF İktisat ve işletme fakültelerinde uzaktan
eğitim alan öğrencilere yönelik yüz yüze ‘Akademik Da-
nışmanlık’ dersleri başladı. Verilecek derslerin, Gümüş-
hane Meslek Yüksekokulu binasında yapılacağının ifade
edildiği açıklamada, AÜ-AÖF İktisat ve işletme fakültele-
rinde uzaktan eğitim alan öğrencilerin, devam zorunlu-

luğu bulunmayan Matematik I, Genel Muhasebe I, İkti-
sada Giriş I, Osmanlı Türkçesine Giriş I, Eski Türk Edebi-
yatına Giriş, Dönem Sonu İşlemleri, Mikro İktisat, İstatistik
I, Maliyet Muhasebesi, Türk Vergi Sistemi, Finansal Yöne-
tim I, İngilizce I derslerine AÖF öğrenci kimliklerini gös-
tererek hiçbir ücret ödemeksizin katılabildikleri belirtildi.
Açıklamada ayrıca, derslerin yapılacağı dersliklerin, ders-
lerin gün ve saatlerinin Gümüşhane Üniversitesi Web Say-
fasından (www.gumushane.edu.tr) öğrenilebileceği,
derslere resmi tatil ve Açıköğretim sınavları dışında kesin-
tisiz olarak devam edildiği de kaydedildi.

Gümüşhane Üniversitesi’nde AÖF dersleri veriliyor

GÜ’den bir ilk daha!

Haber: Ercan Karabuga

Haber: Mirmahmud Gadirov-Huriye Yıldız

Haber: Bedrettin Yavuz

Haber: Deniz Arı

Öğrencilerden Vali Mayda’ya ziyaret

GÜMÜŞHANE Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bö-
lümü öğrencilerinden Deniz Arı ve
Esra Can, bu yıl 24’üncüsü düzenle-
nen Aydın Doğan Vakfı Genç İletişim-
ciler Yarışması’nda finale kaldı.
2008 yılında kurulan Gümüşhane Üni-

versitesi İletişim Fakültesi Gifajans ve
Gifhaber gibi uygulama birimleri ile öğ-
rencilerine teorik eğitimin yanında uy-
gulama olanakları da sağlıyor. Gifhaber
ve Gifajans’ta derslerde edindikleri teo-
rik bilgileri uygulamaya dönüştürme
fırsatı bulan öğrenciler 4 yıl gibi kısa bir
sürede diğer iletişim fakültelerindeki
öğrencilerle yarışır hale geldi. Bu yıl
24’üncüsü düzenlenen Aydın Doğan
Vakfı Genç İletişimciler yarışması için
yıl boyunca hazırlanan öğrenciler ya-
rışmaya toplam 7 proje ile katıldı. Ya-
rışmada Gümüşhane Üniversitesi
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Ta-
nıtım bölümü öğrencileri Deniz Arı,
Reklam dalı Basın Reklamı alt dalında
Türkiye piyasasında yeni olan internet
tabanlı veri arama motoru “Yandex”
projesiyle; Esra Can ise, İnternet Ya-
yıncılığı dalı İnternet Sitesi alt dalında
Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin
sosyal ağı olan ve içerisinde blog, soh-
bet, ilan, etkinlik, grup ve video seçe-
nekleri sunan “Gümüşkampüs” projesi
ile finale kaldı. Yarışmada finale kalan
öğrenciler, Gümüşhane Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ce-
lalettin Vatandaş, proje danışman ho-
caları Arş. Gör. Emre Ş. Aslan ve Arş.
Gör. Emine Şahin ile beraber 18 Aralık
2012 Salı günü İstanbul’da düzenlene-
cek olan ödül törenine katılacak.



İl Milli Eğitim Müdürü Hızır
Aktaş, SODES kapsamındaki

‘Evrensel Dil Atölyeleri’ proje-
sinde faaliyete geçirilen 5 ilköğ-
retim okulu ve 5 ortaöğretim
okulu olmak üzere toplam 10
okulda boş odalar onarıla-
rak müzik sınıflarına dön-
üştürüldüğünü söyledi.
Aktaş, müzik sınıflarına
120 parça müzik aleti alı-
narak, müracaat eden 180
öğrenciye, 120 saat kurs
verildiğine değinerek, “Bu
projeyle birlikte etkinlikler
devam ediyor. Son teknoloji
ile donanımlı olan müzik sı-
nıflarında, kurs gören gençlerin
yeteneklerini daha iyi gelişme-

sine yardımcı olacağını düşünü-
yoruz” ifadelerini kullandı. Hı-
zır Aktaş, amaçlanan proje ile

ayrıca sosyal faaliyetlerde bu-
lunma imkânı kısıtlı olan Gü-
müşhane’deki öğrencilerin de
vakit geçirebileceği bir yer ha-
line getirildiğini söyledi. 

PROJE SONUNDA 
OKULLAR ARASI 
YARIŞMA 
Evrensel Dil Atölyeleri pro-

jesi kapsamında Gazi Paşa İlk-
öğretim Okulu, Atatürk
İlköğretim Okulu Fevzi Paşa
İlköğretim Okulu, Dumlupınar
İlköğretim Okulu, Mehmet Akif
Ersoy İlköğretim Okulu, Gü-
müşhane Anadolu Lisesi, Mare-
şal Çakmak Anadolu Öğretmen
Lisesi, Kanuni Ticaret Meslek
Lisesi ve Türk Telekom Fen Li-
sesi yer alıyor.

Proje Koordinasyonu Serdar
Serhat Salantur, aralık ayında bi-
tecek olan proje sonunda okullar
arasında yarışma düzenlenece-
ğini belirterekher okuldan bir
grubun konser vereceği ve bir
kapanış programı yapılacağını
söyledi.

Şehir merkezi ile Gümüş-
hane Üniversitesi arasın-
daki mesafe çok kısa

olmasına rağmen dolmuş ücret-
lerini oldukça yüksek. Öğrenci-
ler dolmuşlara 1 lira 25 kuruş
ücret öderken, sivil vatandaş 1
lira 50 kuruş ödüyor. Dolmuş-
çular ulaşımın tekelde olduğunu
fırsat bilerek yapılacak zammı
kendilerine göre belirliyor. Şe-
hirde yaşayan sivil halk da kısa
mesafede bir buçuk lira alınma-
sına oldukça tepkili. Üniversite
öğrencileri dolmuş fiyatlarının
fazla olmasının yanı sıra dol-
muş şoförlerinin öğrencilere

karşı tavırlarından da rahatsız
olduklarını dile getiriyor. 

BELEDİYE OTOBÜS 
SEFERLERİ YETERSİZ!

Ulaşım noktasında öğrencilerin
şikâyetçi oldukları diğer bir
konu ise, belediye otobüsü se-
ferlerinin az olması. Otobüs se-

ferlerinin yarım saatte bir ol-
ması öğrencileri ister istemez
pahalı dolmuşlara yönlendiri-
yor. Şehir ekonomisi katkıları-
nın her geçen gün arttı-
ğınısöyleyen  öğrenciler beledi-
yenin ulaşım konusunda kendi-
lerine yardımcı olmadığını

belirtiyor. Bir grup öğrenci ise
sıkıntılarını şu şekilde dile geti-
riyor: “Ailemizden aldığımız
paraları olduğu gibi Gümüş-
hane’de harcıyoruz. Yani direkt
sıcak para bırakıyoruz. Herkes
biliyor ki biz öğrencilerin var-
lığı şehir ekonomisini her geçen
gün daha da iyiye götürüyor.
Buna karşılık birçok sıkıntıyla
karşılaşıyoruz. Memleketleri-
mize gidince de sıkıntılarımızı
çevremizle paylaşıyoruz. Bu da
Gümüşhane’nin imajını olum-
suz etkiliyor.Şehir halkı ve öğ-
renciler otobüs seferlerinin
artırılması ve dolmuş fiyatları-
nın indirimi konusunda beledi-
yeden çözüm bekliyor.”

C M Y K
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Şehr-i Mevlana: Konya

Arş. Gör. 
Fatma Nisan
ftmnsn@gmail.com

C M Y K

Her geçen yıl öğrenci sayısı artan Gümüşhane’de öğrenciler dolmuş fiyatları-
nın yüksek olması ve belediye otobüsü seferlerinin az olmasından yakınıyor. 

Haber: Huriye Yıldız

Haber: Yavuz Uğuz

Hayatının farklı devrelerinde insanoğlunun
hiç aklına gelmediği şehirlerden yolu geçer.
Bu geçişler bazen anlıktır, bazense hayatı-

nın önemli bir zaman kesimini alır. O şehirlerde
daha çok durur, daha çok vakit geçirir. Bu geçişler
arada keyfi olsa da çoğu zaman mecburiyettendir.
Mecburiyetleri kimi zaman iş, kimi zaman evlilik,
kimi zamansa eğitim ihtiyacı doğurur. 

Bu mecburiyetler ilk başlarda sıkıcıdır, zor ge-
lir insana. Yani çekilmezdir. Ama zaman geçtikçe
ve insan alıştıkça bir bağlılık hissetmeye başlar o
şehre karşı. Hiç birini atmaya kıyamadığı anıları bi-
riktirmeye başlar bohçasına. Öyleki, onlardan biri
bitse içi acımaya başlar, hüzün kaplar yüreğini. Öy-
leki onları kaybetse, bir parça da kendinden eksilir
gibi…

Atmaya kıyamadığı anılarının misafiri çoğu za-
man farklı farklı kişilerdir. Farklı farklı mekânlar ve
zamanlardır. Ancak ortak noktası aynı şehirdir. O
zaman anlam veremediği, ama o an yaşadığı şe-
hirdir. Hani kaybedildiğinde anlaşılır ya kimi de-
ğerler, bu da öyle bir şey işte!

Yaşadığı şehir kadar yaşadığın şehrin ona kat-
tıkları da önemlidir herkes için. Tıpkı, geçmişimin
önemli bir zamanını geçirdiğim, bana çok şey kat-
tığına inandığım, benim için çok anlam ifade eden
Mevlana’nın şehri Konya gibi…Konya denince Mev-
lana akla gelir. Şehr-i Mevlana derler bu yüzden,
hoşgörü şehri derler. Uzaklardan belli etmez ken-
dini bu şehir. Ancak “Gel ne olursan ol yine gel”
çağrısına kulak verdiğinde, Ona koşa koşa gitti-
ğinde belli eder kendini. Daha ilk adımını attığında
seni ‘ney’ sesiyle karşılar, huzuru aşılar içine. Öyle
bir huzur ki bırakıp dönmek istemezsin. Ayakların
geri geri gider, ‘Hep onunla yaşayayım’ dersin, ‘Ha-
vasını soluyayım’ dersin, her daim ona vuslatı di-
lersin. Her seferinde onu yeni baştan görmek için
can atarsın.

Şehr-i Mevlana, çok şey katar insana. Mesela,
her koşulda ‘hoşgörüyü’ aşılar, insanı kucaklayıcı-
dır. Ne hata ederse etsin yüz çevirmez insan olana.
Bu yüzden de tövbeler karşısında affedicidir. İn-
sana dair birçok şeyi öğretir; her daim affetmeyi,
insan sevgisini, saygısını, iyimser bakmayı... 

Şehr-i Mevlana, huzur şehridir. Yeni doğmuş
bir bebek gibi masum hissettirir kişiyi. Manevi bir
duruşla Mevlana’yı ziyaret ettiğinde ruh dinginle-
şir, gözler huzur yaşlarına boğulur. Bu haldeyken
hayat daha farklı bir anlam kazanır; ilahi sevgiliye
vuslattır çoğu zaman, kötülüklerden arınmak, iyi
olmaya yelken açmaktır, yüreğin insan sevgisiyle
atmasıdır. Yani çoğu şeydir o manevi duruşun yan-
sıması. 

Dolayısıyla Şehr-i Mevlana, insan şehridir; insan
olmaya değer veren şehirdir. Bu şehrin havasını so-
lumuş olmak, dahası sadece bununla kalmayıp ha-
yata daha farklı bir pencereden bakmaya başlamış
olmak insanoğlu için, ‘insan olan için’, büyük bir ni-
mettir. Bunca sözün üstüne, Mevlana demişken,
hoşgörüyü kelimelere bu kadar sığdırmışken her-
kesin her insana hoşgörü penceresinden ‘insan ol-
duğu için’ değer vermesi dileğiyle…

(Burada Mevlana ve Konya’yı ele almak benim
için vefa borcuydu. Bu satırlardan yürekten sevdi-
ğim ikinci memleketim Konya’ma canı gönülden
selamlar!)

İŞKUR İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim
Müdürlüğü arasında düzenlenen pro-
tokol neticesinde İŞKUR destekli
kursa katılan 11 kursiyere sertifikaları
düzenlenen törenle verildi. Halk Eği-
timi Merkezi salonunda düzenlenen
törene İŞKUR Müdürü Dilek Şehnaz
Aşıçı, Müdür Yardımcısı Hasan Güler,
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat
Şükrü Baş, Halk Eğitimi Merkezi Mü-
dürü Hasan Taş ve kursiyerler katıldı.
Kursiyerlere seslenen Halk Eğitimi
Merkezi Müdürü Hasan Taş, “İŞKUR
İl Müdürlüğü ile yaptığımız protokol

neticesinde 21 Mayıs 2012 tarihinde
başlayan Gümüş Takı Yapımı kursu
bugün sona erdi. 120 iş günü ve 968
saat süren kursumuza 11 kursiyer
Gümüş Takı Kursunu başarı ile ta-
mamladı” dedi. İŞKUR Müdürü Dilek
Şehnaz Aşıçı ise; “Herhangi bir mes-
leğe sahip olmayan arkadaşlarımıza
Milli Eğitim Müdürlüğümüzce birlikte
ilimizde ve ilçelerimiz de Mesleki Eği-
tim düzenliyoruz. Eğitimlerimize ka-
tılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor,
bundan sonraki hayatınızda başarılar
diliyorum” dedi.

Boş odalar onarılarak müzik sınıflarına dönüştürüldü

Gümüşhane’de ulaşım çilesi!

Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Sosyal Destek Programı
(SODES) kapsamında yürüttüğü ‘Evrensel Dil Atölyeleri’ projesi başladı.

FEVZİ Paşa İlköğretim Okulu Mü-
dürü Necmi Bayram,  projesiyle ilgili
konulara değinerek; “Sosyal faaliyet
olarak okulumuz, her yıl en az 8 et-
kinlik yanında il dışı ve il içi geziler
düzenleyerek, öğrencilerimizin uf-
kunu açmaya çalışıyoruz” dedi. Hiç-
bir karşılık beklemeden yaptıkları
örnek çalışmalarla her yıl yüzde yir-
milik bir dilimle başarılarını artırdık-
larını kaydeden Bayram, “4 yıl
önceki, stratejik planımızdaki hedefimize ulaştık.158 öğrenci
ile başlamış olduğumuz okulun mevcudu bugün özel eğitim
ve okul öncesi birimi ile birlikte 402 öğrenciye ulaştık” ifa-
delerini kullandı. Okul mevcudu arttığı için sosyal faaliyetleri
yapabilecekleri  mekânlarının olmadığını, buna rağmen bir-
çok etkinliği okul koridorunda yaptıklarını anlatan  eylülde
açılan konferans salonunda 22 seminer ve kursun düzenlen-
diğini belirten Bayram, “10 Kasım Atatürk’ü Anma törenide
burada yapıldı. ‘Işığınızı Tutun Yeteneğinizi Görün Projesi”
ile kullanılmayan salon kullanılır hale getirilerek okulumuza
kazandırıldı” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Üniversite öğrencileri dolmuş fiyatlarının fazla olması-
nın yanı sıra dolmuş şoförlerinin öğrencilere karşı tavır-
larından da rahatsız olduklarını dile getiriyor. 

402 öğrenciye ulaşıldı



Gümüşhane’de ev kiraları sorunundan sonra doğalgaz sorunu da ortaya
çıktı. Artan öğrenci sayısı ve nüfusla birlikte konut sıkıntısının yaşandığı
Gümüşhane’de, doğalgazın gelmesiyle birlikte ev kiraları da arttı. 

Ev kiraları 
doğalgaza 

endeksli
Kişi başına 42 adet
madeni para düşüyor

AA muhabirinin Darphane ve
Damga Matbaası Genel Mü-

dürlüğü verile-
r i n d e n
derlediği bil-
gilere göre,
bu yılın 10

ayında teda-
vüle verilen

426 milyon 654
bin adet bozuk para ile piyasa-
daki madeni para miktarı, 3
milyar 146 milyon 167 bin 950
adede ulaştı. Madeni paralar
arasında en çok tedavüle soku-
lan 5 kuruş oldu. Yılbaşından
bu yana 120 milyon 110 bin
adet 5 kuruş piyasaya sunuldu.
Bunu 118 milyon 442 bin adet
ile 10 kuruş, 81 milyon 597 bin
750 adet ile 1 lira, 58 milyon 97
bin adet ile 25 kuruş, 32 milyon
346 bin 500 adet ile 50 kuruş
izledi. Bu yıl en az basılan ma-
deni para ise 16 milyon 61 bin
adet ile 1 kuruş oldu. Ocak-
Ekim döneminde tedavüle ve-
rilen bozuk paraların değeri ise
130 milyon 305 bin 560 lira
olarak hesaplandı. 

GÜMÜŞHANE Kent Konseyi Başkanı Ha-
san Pir, Kent Konseyine vatandaşlar tarafın-
dan yapılan müracaatlarda vatandaşların
cumartesi günleri hizmet verecek bir semt pa-
zarı istediklerini belirtti.

Kent Konseyi Başkanı Hasan Pir, konu ile
ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kent Kon-
seyi yürütme kurulumuz 14 Kasım 2012 tari-
hinde yaptığı toplantıda Karşıyaka–İnönü
mahalleleri arasında yer alan bölgeye cumar-
tesi günleri bir semt pazarının kurulması ko-
nusunu görüştü. Yapılan görüşmeler sonunda
vatandaşlarımızın da isteği olan Karşıyaka–
İnönü Mahalleleri arasında yer alan Avukat

Ali Günday köprüsünün her iki yanındaki
cadde üzerine bir halk pazarı kurulmasının
gerekli olduğu oy birliği ile kabul edildi. Kent
Konseyi, aldığı kararı Belediye Meclisi’nde

görüşülmek üzere Gümüşhane Belediyesi’ne
resmi yazı ile bildirdi” dedi. Kent Konseyi ta-
rafından yapılan açıklamada, bu konunun oy-
lamaya sunulduğu ve belirtilen bölgedeki
nüfus yoğunluğu, bölgede ikamet eden me-
mur çokluğu, bölgenin salı pazarına uzaklığı,
ilgili bölge ile salı pazarı arasında trafik yo-
ğunluğu bol olan şehirlerarası transit yolun
geçmesi, ilgili bölgedeki pazar kurulacak
alanların pazar kurulmasına uygun genişlikte
olması, ilgili bölgede ikamet eden halkın is-
teklerinin de olması gibi nedenlerle adı geçen
bölgede cumartesi günleri bir halk pazarı ku-
rulmasının kabul edildiği ifade edildi. 

GUMUŞHANE’DE ev kiralarının 750
TL’den 800 TL’ye yükseldiğinin al-
tını çizen üniversite öğrencileri, do-

ğalgazın gelmesine sevindiklerini fakat kira
zammı ile sıkıntıya girdiklerini belirtti.

Doğalgaz bağlanan ve özellikle üniver-
site öğrencilerinin tercih ettiği Bağlarbaşı

Mahallesi’nde bulunan konutların bazı ev sa-
hipleri, kira ücretlerine yüzde 7 oranında
zam yaptı. Öğrenciler ev sahiplerinin yeni
kira uygulamasını yılbaşından sonra devreye
sokacağını söylemesinin ardından yeni ev
arayışına geçtiklerini ifade etti. Daha önce
gündeme gelen ev kiraları sorunundan sonra

doğalgaz sorunu da yaşayan öğrenciler ev ki-
ralarına çözüm bulunmadığını vurgulayarak,
“Bizim burada okuduğumuz gibi ev sahiple-
rimizin çocukları da farklı şehirlerde üniver-
site okuyor. Kendi çocuklarını göz önünde
bulundurarak bizlere ona göre davranmala-
rını istiyoruz” dedi.

KURULDUĞU 2008 yılından
beri yeni kurulan üniversiteler
arasında en fazla bütçeyi alan
Gümüşhane Üniversitesi 2013
yılında da ilk sıralarda yer aldı.
Gümüşhane Üniversitesi 2013

yılı bütçesi
bir önceki
yıla göre
yüzde 25
o r a n ı n d a
büyüyerek
67 milyon
551 bin TL
oldu. 23
milyon 500
bin TL ile

yatırım harcamaları 2013 büt-
çesindeki en önemli harcama
oranlarından biri olarak ger-
çekleşti. 

Gümüşhane Üniversitesi
2013 bütçesi ile ilgili bir açık-

lama yapan Gümüşhane Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. İh-
san Günaydın, 2008 Yılında
kurulan Gümüşhane Üniversi-
tesi’nin geçmiş yıllarda olduğu
gibi bu yılda büyümeye devam
ettiğini belirtti. Açıklamasında
gerek fiziki, gerek eğitim-öğre-
tim kalitesi ve gerekse öğrenci
sayısı bakımından sürekli bü-
yüyen ve gelişen bir üniversite
yapısı oluşturduklarını ifade

eden Rektör Günaydın, “2008
yılında hep büyüme ve gelişme
hedefi ile yola koyulduk. Bu
nedenle Gümüşhane Üniversi-
tesi olarak en yüksek perfor-
mansla çalıştık. Bu çalış-
mamızın karşılığı devletimizin
kurumlarımıza vermiş olduğu
bütçe payı ile somutlaşmıştır.
Çünkü kurumların bütçeleri
belirlenirken temel esaslardan
biri de bir önceki yılda ger-

çekleştirilen performansları-
dır. Biz bugüne kadar etkin,
şeffaf ve verimli bir çalışma
disiplini ile devletimizin kay-
naklarını heba etmeden ülke-
mizin en önemli eğitim
kurumlarından birini oluş-
turma gayretinde olduk. İstik-
rarlı bir büyüme hedefini
tutturarak kuşkusuz bu
uğurda başarılı olduğumuzu
düşünüyorum. Çünkü kurul-
duğumuz 2008 yılından bu
yana gösterdiğimiz sürekli
gelişen ve büyüyen yapı bu-
nun açık bir kanıtıdır. Bize bu
imkânları sağlayan hükümeti-
mize çok teşekkür ediyorum”
dedi. 

2008 yılında  kurulan Gü-
müşhane Üniversitede’sinin
bütçesi 67 milyon 551 bin TL
olarak belirtildi.

Gümüşhane Üniversitesi 
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Baraj Havzası’na organik tarım desteği
Proje ile çiftçi başına yüz elli kilogram ilaçsız korunga tohumu ve-
rilerek bir çiftçinin en az on dekar yem bitkisi ekmesi sağlanacak.
Korunga tohumu dağıtımı töreninde konuşan Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürü Hasan Irkın, “Projenin amacı, önemli su kay-
naklarından olan baraj havzalarımızın kimyasal girdiler yönünden
korunarak, su kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir organik tarım
faaliyetlerinin geliştirilmesidir” dedi. Köse İlçesi ve köylerinde
müdürlüğün yapmış olduğu tarımsal faaliyetlere ilginin artarak de-
vam ettiğini ifade eden Irkın, organik tarım başta olmak üzere di-
ğer tarımsal faaliyetler için çalışmalarının artarak devam edeceğini
söyledi. 

Gümüşhane’nin Köse İlçesine
bağlı Subaşı Köyü’nde, Orga-

nik Tarımın Yaygınlaştırıl-
ması ve Kontrolü Projesi

kapsamında üreticilere 3 bin
kilogram ilaçsız korunga to-

humu dağıtıldı. 

Gümüşhane Üniversitesi büyümeye devam ediyor

Gümüşhanelilere ‘cumartesi pazarı’ geliyor

Rusya ile ilişkiler
bu aralar iyi 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Taner Yıldız, "Enerji sek-
törü olarak Rusya Federasyonu
ile son derece
iyi ilişkileri-
miz devam
ediyor. Hatta
önceki gün 6
milyar metre-
küplük özel
sektöre dev-
redilecek o-
lan yapının
kon t r a t l a r ı
Gazprom ta-
rafından im-
zalandı" dedi.
Yıldız, Türkiye'ye yerleştirile-
cek "Patriot füzeleriyle ilgili
Rusya'nın eleştirilerini nasıl de-
ğerlendirdiği" yönündeki bir
soruya, Türkiye ile Rusya'nın
son derece iyi ilişkiler içeri-
sinde olduğunu söyledi. Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ta-
ner Yıldız, "Enerji sektörü ola-
rak Rusya Federasyonu ile son
derece iyi ilişkilerimiz devam
ediyor. Hatta önceki gün 6 mil-
yar metreküplük özel sektöre
devredilecek olan yapının kont-
ratları Gazprom tarafından im-
zalandı" dedi.

C M Y K

EKİM-KASIM 2012EKONOMİ

Gümüşhane Kent Konseyine vatandaşlar tarafından yapılan müracaatlar doğrultu-
sunda cumartesi günleri hizmet verecek bir semt pazarı kurulma kararı alındı
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GÜMÜŞHANE yerel medyasıda kendi sı-
nırları içinde kamuoyu bilgilendirme ve
haberdar etme işlevini sürdürmektedir. İle-

tişim Fakültesi uygulama gazetesi Gifhaber, bu sa-
yıda siyasetçiler, medya çalışanları ve
akademisyenlerle Gümüşhane’deki yerel medya-
nın durumunu masaya yatırdı. Yerel medya ile il-
gili bilgi veren Gümüşhane Valisi Dr. Yusuf
Mayda yerel medya varlığının, Cumhuriyetin ku-
ruluşundan birkaç yıl sonra faaliyete geçtiğini söy-
ledi. Mayda, “Yerel medya, Türkiye’nin her
tarafında hatta dünyanın her tarafında olduğu gibi
ağırlıklı olarak yayım yapıldığı yerle ilgili haber-
leri genel itibari ile gündeme taşıyor. Yapılan ça-
lışmalar kamu hizmetlerini gerçekleştirilmesi,
asayişle ilgili hadiseleri ve yazarların il ve ilçe ile
ilgili kanaatleri, değerlendirmeleri ve katkıları şek-
linde oluyor. Gümüşhane’de bu anlamda 1929’dan
itibaren  bir yerel medya söz konusudur” dedi. Tel-
evizyon ve radyo kanallarının kurulması için bü-
yük sermayeye ve teknik donanıma sahip olunması
gerektiğini belirten Mayda, şu şekilde konuştu:
"TV ve radyo esas itibari ile ciddi bir teknik alt ya-
pıya dayanıyor ve öncelikle sermaye teşkil ediyor.
Bunun sürdürülebilirliği açısından kayda değer bir
reklam geliri olması gerekiyor. Yine bunun görün-
tülerle desteklenmesi gerekiyor. Tabi basılı med-
yayı dağıttığınız zaman kişiler değişik vakitlerde
bunu okuyabiliyor. Bir gazeteyi sabah birisi oku-
yabilir, öğleden sonra bir başkası okuyabilir ve
saklarsınız korursunuz.  Ancak görüntülü ve sesli
yayınları bu şekli ile istediğiniz zaman takip çoğu
zaman mümkün olmuyor. İlin de kapasite olarak
sınırlı olması nedeniyle hem bu işi yürütecek tek-
nolojik kadro ve teçhizat hem de reklam gelirleri
itibari ile belli bir düzeye gelmesi gerekiyor.
Çünkü netice itibari ile yazılı basında belli bir say-
fayı doldurmak mümkünken görsel ve işitsel med-
yada bunu sürdürmek çoğu zaman mümkün
olmuyor. Herkesin aynı anda haberi takip etmesi
zor oluyor. Böyle bir sıkıntı var.” 

“İLDE 10 BİNİN ÜZERİNDE 
İNTERNET KULLANICISI VAR”
“Teknolojik gelişmelerin internet medyası için

haberlere ve gündemle ilgili bilgilere ulaşmayı ko-
laylaştırdığını ifade eden Mayda: “Teknolojik ge-
lişmeler bizi etkiliyor. Özellikle internet yoluyla
sunulan sosyal medya hızlı kayda değer bir geli-
şim sergiledi. Özellikle insanların gelişmeleri de-
ğerlendirmeleri internet kanalıyla takibe dikkat
ediyor. Bu anlamda ilimizde de toplam 10 bin 426
internet kullanıcısı bulunmakta. Dolaysıyla haber-
leri o anlamda takip, internet kanalıyla daha cazip
hale geliyor. İstediğiniz andainternete girip, istedi-
ğiniz anda o değerlendirmeleri yapıyorsunuz. Za-
manı seçiyorsunuz, konuyu seçiyorsunuz ve yerine
göre internetle  karşılıklı interaktif olarak değer-
lendirmek mümkün oluyor” dedi. Gümüşhane’de
yerel bir TV ve radyo kana-
lının kurulması için bazı gi-
rişimcilerin bulunduğunu
dile getiren Mayda, Gümüş-
hane’de bir TV veya radyo
kanalının olmaması önü-
müzdeki tarihlerde de olma-
yacağı anlamına
gelmeyeceğini kaydetti.
“Özellikle üniversitemizde
iletişimle ilgili eğitimin ve-
rilmesi bölümlerin açılması
zaman içerisinde muhtemel ki televizyon ve radyo
yayıncılığı ilimizde de faaliyete geçebilir” ifade-
lerini kullanan Mayda, bunun için bir alan araştır-
ması ve bir fizibilite yapılması gerektiğini söyledi.
Böyle bir girişim için ciddi bir yatırımın söz ko-
nusu olduğu ve uygun vericilerle desteklenmesi
gerektiğini kaydeden Mayda, “Düşünsel anlamda

gerekli ve yeterli kaynaklara
tam olarak ulaşmak gerekmek-
tedir” dedi.

“DEVLET OLARAK 
YEREL MEDYAYI 
DESTEKLİYORUZ”
Basın ahlak ve ilkelerine uyan, değerleri koru-

yan yerel medyanın sürekli yanında olduklarını
ifade eden Mayda, “Biz her zaman için basının hür
olmasını tabi basın ilkelerine uyulması şartı ile ser-
best bir şekilde yayın yapılmasını destekliyoruz.
Zaten bu anlamda belli yazılı kurallar var anayasa,
yasa ve yönetmeliklerle belirlenen sınırlar; o sı-
nırlar içerisinde yapıldığı zaman bir sorun teşkil
etmez ve devlet desteği de alır. İlk yerel gazete Gü-
müşeli 25 Şubat 1929 basıma başlamış. 1948’e ka-
dar da belli aralıkla devam etmiş 1952’de
devredilmiştir. Kurucusu valilik özel idare kana-
lıyla yani devlet bu işin öncülüğünü yapmıştır.
Daha sonra gazeteyi satın alan yatırımcılarımız de-
mokrat Gümüşhane adıyla matbaayı değerlendir-
miştir. Süreç olarak da çok değişik yayınlarımız
gerçekleştirilmiştir. Şuan itibariyle de üç tane gün-
lük, dört tane haftalık, iki tane aylık gazetemiz dört
tane de internet sitemiz var” ifadelerini kullandı.
Yerel medyanın Gümüşhane halkı tarafından takip
edildiğini belirten Mayda, “Gümüşhane halkının
yerel basına bakış açısı konusunda resmi bir ça-

lışma gerçekleştirmedik.
Ama algılama dü-
zeyinde ifade et-
mek lazım
gazetelerimiz ge-
nel itibariyle basın
ahlak ve ilkelerine
riayet ediyorlar. Ya-
zılan haberler ciddi
bir araştırmaya da-
yan- dırılıyor ve bu
şekli ile değerlendi-
rildikten sonra ya-
y ı m l a n ı y o r .
Vatandaşımız da ga-
zete haberlerini de-
ğerlendirmeye önem
veriyor. Dolaysıyla
okunduğu oranda ga-
zetelerimiz ciddi an-
lamda bir etki
sağlıyor. Kamuoyu
oluşturuyor. Ses ge-
tirme işlevini gerçek-
leştiriyor” şeklinde

sözlerini tamamladı.  
“TV VE RADYO YAYINCILIĞINA 
FİZİKSEL YAPI ENGEL”
Konuya akademik bir çerçeveden bakan Gü-

müşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan

Yardımcısı ve Radyo Televizyon ve Sinema Bö-
lüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Salih Güran ise, bir
ilde ya da ilçede yerel medyanın var olmasının o
yer için büyük önem arz ettiğini, değişim ve dö-
nüşüm için önemli bir etken olduğunu, yerel TV,
radyo, diğer basılı yayınların olmamasının şehir ve
bölge için büyük kayıp olduğunu dile getirdi. Gü-
müşhane’de yerel TV ve radyo kanalların kurula-
mamasında yerel zorlukların etkili olduğunu
söyleyen Güran, “Gümüşhane’de yerel TV ve rad-
yonun olmaması bütün koşullar bakımından il için
birer kayıp. Çünkü günümüzde Türkiye genelinde
birçok büyük ilçenin dahi TV ve radyo kanalları
bulunmaktadır. Ancak bu durum Gümüşhane için
söz konusu değildir” dedi. Gümüşhane’nin kendi
bölgesi içinde yayın yapan Karadeniz kanallarında
temsil edildiğini ancak yerel bakımından bu tem-
silin önemli faydalarının olabilmesi için Gümüş-
hane’nin kendi merkezinde bir TV ve radyo
yayının olması gerektiğini kaydeden Güran, “Gü-
müşhane’de zaman zaman radyo ve TV kanalları-
nın kurulması ve sürdürülmesi ile ilgili girişimler
olmuştur.  Ancak yerel zorluklar bunu bir türlü sür-
düremiyor veya tam olarak kurulamıyor. Değişik
aşamalarda değişik zorluklara ve güçlüklere takı-
lıyor. Bu güçlükler aşılabilirse özel girişim olarak
yapılacak her türlü görsel ve sözlü yayıncılığın
yani TV ve radyo yayıncılığında üniversite olarak
fakülte olarak desteği ve yardımı yapmaya hazı-
rız” ifadelerini kullandı.   

“MEDYA MERKEZİ PERSONEL 
SAĞLAYACAK”
Üniversitenin yerel bir televizyon ve radyo ka-

nalı kurma projesinin en başından beri var oldu-
ğunu ancak bu projenin kamu kurumlarının yayın
yapmasını engelleyen kanuna takıldığını belirten
Güran, “Mevcut üniversiteler şuanda ki bir kanun
boşluğundan yararlanarak yayınlarını sürdürü-
yorlar. Dolaysıyla karasal ya da uydu üzerinden
yayın yapmak yerine kamu kuruluşları ve üni-
versiteler internet üzerinden yayıncılığı tercih
ediyorlar.  Bizde üniversite ve fakülte olarak ça-
balarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. İnternet üze-
rinden görüntülü ve sesli yayını yapmak için
çalışmalarımızı başlattık” dedi. Bu amaçla, bu yıl
İletişim Fakültesi bünyesinde ‘Medya Mer-
kezi’nin açılışının yapılacağını kaydeden Güran,
“Öğrencilerimizin medya uygulamalarını gerçek-
ten kitap üzerinden değil de uygulamalar üzerin-
den görmelerini teorik bilgilerini pratik bilgilerle
desteklemeleri ve medyadaki haber üretim prose-
dürlerinin bizzat görmeleri bizim açımızdan bü-
yük önem taşımaktadır. Öğrencilerimizden

gayretli ve çalışkan olanlar Medya Merkezi’nde
bütün hocalarından deneyim ve teorik bilgi des-
teği ile önemli kazanımlar elde edeceklerine ina-
nıyorum” şeklinde sözlerini sürdürdü. Bunun
yerel medya üzerinde olumlu etkisi olması bek-
lentisi içinde olduğunu kaydeden Güran, bunun
sonucunda öğrencilerin yerel medyada görev ala-
bilecek düzeye gelebileceğini ve yerel medyanın
daha iyi gelişmiş personelle daha üst düzeye çı-
kabileceği ümidi içinde olduğunu söyledi. 

“GÜMÜŞHANE’DE GAZETECİLİK 
SEVDA VE SEVGİ İŞİDİR”
Gümüşhane’deki yerel gazetelerin geçmişten

bugüne kadarki süreçlerini değerlendiren Kent
Konseyi Başkanı Hasan Pir, dünyanın her yerinde
her zaman haber kaynaklarının önem arz ettiğini
ve yazılı basının internet haberciliğinin gelişme-
sine rağmen eski etkisini sürdürdüğünü söyledi.
35 yıldır Gümüşhane’de yaşadığını kaydeden Pir,
“1977 yılında Gümüşhane’ye geldiğimde Gü-
müşhane’de iki haftalık gazete vardı. O günün ga-
zeteleri kurşun harflerin dizilmesiyle hazırlanıyor
ve basılıyordu. Tabii ki bu hem yorucu oluyor,
hem de uzun zaman alıyordu. Otuzbeş sene önce
Gümüşhane’de iki matbaa ve gazete vardı. Bun-
lardan birisi ‘Demokrat Gümüşhane Matbaası ve
gazetesi’,  diğeri de ‘Kuşakkaya Matbaası ve ga-
zetesi.’ Bu matbaalarda elle dizgi ile hem mat-
baacılık işleri hem de gazete basım işi
yapılıyordu” dedi. 2005 yılı öncesine kadar ga-
zetelerin Gümüşhane’de haftalık çıktığını dile ge-
tiren Pir, “Bu tarihten sonra Gümüşkoza Gazetesi
kuruldu ve kuruluşundan itibaren günlük çıkmaya
başladı. Yine aynı yıl Kuşakkaya Gazetesi ve Gü-
müşkent Gazetesi de günlük çıkmaya başladı. De-
mokrat Gümüşhane Gazetesi ise günlüğe
geçmediği için bugün hala haftalık çıkmaya de-
vam etmektedir” şeklinde konuştu. Yerel üç ga-
zetenin günlüğe geçmesinin bazı zorlukları da
beraberinde getirdiğini belirten Hasan Pir, en bü-
yük endişenin gazetelerin günlük haber akışını
sağlayıp sağlayamayacağı yönünde olduğunu
vurguladı. İnternet ve haber ajanslarının bu endi-
şeyi ortadan kaldırdığına değinen Pir, günümüzde
Gümüşhane’de çok fazla yerel günlük gazeteyi
kaldıracak haber kapasitesinin olduğunu belirtti.
Kamuoyunu bilgilendirmede yerel gazetelerin ye-
terli olduğunu kaydeden Pir, “Yerel gazeteler ha-
bercilikte pek fazla ferdi olaylarla ve kişi bazlı
haberlerle uğraşmazlar. Bunda şehrin küçüklüğü-
nün,  insanların birbirini tanımasının ve akrabalık
bağlarının yoğun olması etkilidir. Gümüşhane’de
gazetecilik bir sevgi ve sevda işidir. Bir geçim
kaynağı olarak düşünülmez. Abone parasıyla,
özel ilan parasıyla, hatta devletin desteğiyle bir
gazetenin ayakta kalabilmesi çok zor bir olaydır.
Gazetecilikte sabahlara kadar çalışırsınız elinize
maddi anlamda bir şey geçmez ama o mesleği
yapmak bir sevgi işidir” ifadelerini kullandı.

“GİFHABER GAZETESİ’Nİ 
ÖNEMSİYORUZ”
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi

bünyesinde çıkarılan Gifhaber gazetesiyle ilgili
görüş ve değerlendirmelerde bulunan Pir, Gifha-
ber’in Gümüşhane yerel medyası için büyük bir
artı olduğunu belirtti. Gümüşhane Üniversitesi
İletişim Fakültesi’nin Gümüşhane’ye bir profes-
yonellik getireceğinin altını çizen Pir, "Biz bunun
için üniversiteyi, İletişim Fakültesi’ni önemsiyo-
ruz. İletişim Fakültesi’nin Gümüşhane’ye getire-
ceği çok artılar var.  Yıllar önce gazeteye
başlayan insanların gazetecilik eğitimi yoktu. Bu
nedenle o dönem gazetecileri hep alaylıdır. An-
cak İletişim Fakültesi açıldıktan sonra artık bir
mekteplilik tarafı öne çıkacak.  Bu anlamda İleti-
şim Fakültesi’ni Gifhaber gazetesini önemsiyo-
rum, takip ediyorum, değerlendiriyorum” dedi.
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Gifhaber Gümüşhane’nin kanaat önderleriyle yerel medyayı değerlendirdi:

Gümüşhane’de yerel medya gerçeği
Dördüncü güç olarak isimlendirilen medya her geçen gün etkisini daha da artırarak birinci güç olma yolunda
kendini hızla yeniliyor. Medya insanları, şirketleri, ülkeleri bazen yerle bir ederken; bazen aynı kişiyi, şirketi
ve ülkeyi dünyanın en iyisi, en çok konuşulanı, kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi yapabiliyor. 

Haber :Semih Güdücü- Ercan Karabuga- Nıştıman Dora

Gelişen ve değişen
teknoloji, dünyayı

adeta küçük bir köye
çevirirken, medya in-
san yaşamının her

alanın da yerini almış
ve almaya devam et-

mektedir. Ama iyi ama
kötü… 
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Gümüşhane Üniversitesi Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu tarafından
organize edilen ''Türkiye’deki Zoonoz Hastalığının Dünü, Bugünü, Yarını'' ko-
nulu sempozyuma konuşmacı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mucide Ak ve Kırıkkale Üniversitesi  Veteriner Fakültesi Para-
zitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Aydenizöz katıldı.

Şiran Mustafa Beyaz Meslek
Yüksekokulu tarafından orga-
nize edilen sempozyuma Gü-

müşhane Üniversitesi Şiran Mustafa
Beyaz Meslek Yüksek Okulu Mü-
dürü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Bilge Bahar, sempozyumu organize
eden Yrd. Doç. Dr. Güngör Çağdaş
Dinçel, Yıldız Teknik Üniversitesi
Kimya Mitoloji Fakültesi Biyomü-
hendislik Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Adil Allahverdi ile çok sa-
yıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Sempozyumun açılış konuşmasını
yapan Şiran Mustafa Beyaz Meslek
Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Güngör Çağdaş Dinçel,
''Toplumda meydana gelen enfeksi-
yonların yüzde 60'ını zoonoz hasta-
lıklarının oluşturduğunu artık az çok
hepimiz biliyoruz. Dünyada
200’den fazla zoonoz hastalığı gö-
rülüyor. Türkiye’de 40 civarında bu

hastalıklar mevcuttur'' dedi. Dinçer,
bu hastalıkların özellikle koyun,
keçi, sığır ve kanatlı kökenli oldu-
ğunu sözlerine ekledi.

“ÇİĞ ET YERİNE 
PİŞMİŞ ET YEMEK 
LAZIM”
Zoonoz hastalıklarından ‘Trichi-

nella’ hakkında bilgi veren Ege Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi Mucide Ak, hastalığın do-
muz, ayı, kedi, köpek ve insanlarda
bulunduğunu söyledi. Domuz ve at
eti yenilen ülkelerde bu hastalığın
daha yaygın olduğunu kaydeden
Ak, özellikle ABD ve Avrupa'da sık
rastlanan bir bağırsak paraziti oldu-
ğunu ve hastalığın 'domuz kurdu'
olarak da bilindiğini ifade etti. Has-
talığın Türkiye’deki gelişimi hak-
kında da bilgi veren Ak, çiğ ve az
pişmiş etlerin bu hastalığa neden ol-
duğunu söyledi. 

Vücuda giren larvaların bağır-
sakta 2 haftalık dönemini tamamla-
dıktan sonra hastalarda ateş, baş
ağrısı, göz ve çevresinde ödem ve
kas ağrılarından yakınma başladı-
ğını anlatan Ak, sözlerine şöyle de-

vam etti: "Hastalığın kesin tanısı lar-
vaların kas dokusunda görülmesi ile
konulmaktadır. Kas dokusunda
meydana gelen şiş ve hassas olan
kas dokusundan biyopsi örnekleri
alındığında larva görme olasılığı or-
taya çıkmaktadır. Hastalık kişilere
çiğ veya az pişmiş domuz ve hayvan
eti yenmesi ile bulaşmaktadır. Ülke-
mizde etli çiğ köfte yeme alışkanlığı
var. Bu, sucuk ve benzeri gıda mad-
delerinde de aynıdır. Sucuk ve ben-
zeri gıda maddelerinde yoğun olarak
kullanılan baharatların larvaları öl-
dürdüğü fikri kesinlikle yanlıştır.
Onun için çiğ et yemekten kaçına-
lım, parolamız 'pişmiş et yiyelim' ol-
sun.'' Çiğ köfte yenmesinin çok
sakıncalı olduğunu dile getiren Ak,
çiğ köfte yemek isteyenlerin etsiz
çiğ köfte yemeleri gerektiğini vur-
guladı. Ak, zoonoz hastalğının be-
lirtilerinin hafif ateş, karın ağrısı, göz
çevresinde ödem ve kas ağrısı oldu-
ğunu ifade etti. 

“KEDİ-KÖPEK 
TEDAVİSİ YAPILMALI”
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim

Üyesi Prof. Dr. Meral Aydenizöz ise
'Toxocariasis' hastalığının insanlara

başıboş kedi ve köpeklerden bulaş-
tığını kaydeden Aydenizöz, "Larva
göçü bağırsak mukozasını delerek
kan dolaşımı yoluyla karaciğere, bu-
radan akciğerlere, sol kalbe, sol kalp
yoluyla da çeşitli organ ve dokulara
geçerler. Bu nedenle köpek ve kedi-
lerin düzenli olarak tedavileri yapıl-
malıdır. Evlerden ve bahçelerden
hayvanların dışkıları atılmalıdır.

Kedi ve köpek sahipleri konu hak-
kında bilgilendirilmelidir. Kedi ve
köpeklerin çocuk parklarına girme-
leri engellenmelidir. Hastalık larva-
larını barındırması muhtemel et ve
karaciğerler çiğ ya da az pişmiş ola-
rak yenmemelidir''  diyerek sözlerini
sonlandırdı. 

‘çiğ köfte’

Haber: Sümeyye Aygün

Son yıllarda meme kanseri
vakalarının artmış olması
ve bu konuda erken teşhisin

önemine dikkat çekmek için Kan-
ser Teşhis, Tarama ve Eğitim
Merkezi(KATEM) tarafından
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu Çok Amaçlı Sa-
lon’da bir konferans düzenlendi.
Konferansa konuşmacı olarak,
Dr. Özkan Özmuk ve Hemşire
Emine İskender konuşmacı ola-
rak katıldı.

“HER 8 KADINDAN 
BİRİNDE RİSK VAR”
Konuşmasına kanser araştır-

malarından sözederek başlayan
Özkan Özmuk: “2005 yılında
TÜİK’in yaptığı araştırmalara
göre Türkiye’de her yıl 120 bin-
den fazla kişi kansere yakalan-
maktadır. Saptanan kanser
hastalıklarının büyük çoğunluğu-
nun 50 yaş ve üzerindeki insan-
larda bulunduğu ortaya çıktı.
Yani yaşın kanserle doğru bir
orantısı bulunmaktadır” dedi.

Her kanser için bir tanı yapılama-
dığını ancak en sık görülen beş
kanserden dördüne tanı yapılabil-
diğini kaydeden Özmuk, “Kadın-
larda en sık görülen; meme
kanseri ve rahim ağzı kanseri ile
erkeklerde görülen kalın bağırsak
kanseri ve prostat kanserine karşı
etkin    bir ön taramamız mevcut-
tur” ifadelerini kullandı. Her se-
kiz kadından birinde meme
kanseri riski bulunduğunu belir-
ten Özmuk, her ay kendi kendine
meme muayenesi ve her yıl he
kim eşliğinde meme muayenesi
yapılması gerektiğini sözlerine

ekledi. Meme kanseri ve ko-
runma yolları hakkında bilgi ve-
ren Hemşire Emine İskender,
kadınlarda östrojen hormonuna
en çok 20-30 yaşlarında rastlanıl-
dığı ve hamileliğin koruyucu bir
faktör olmasından dolayı ilk ço-
cuklarını bu yaşlarda yapmalarını
tavsiye etti. Hazırladığı slayt eş-
liğinde kadınların kendi kendile-
rine nasıl meme muayenesi
yapabileceklerini anlatan İsken-
der, yılda en az bir kez kanser
kontrolü yapılması gerektiğini
belirtti. Özmuk ve İskender, kon-
ferans sonunda katılımcıların so-

Haber: Azize Öztürk

SOSYAl Güvenlik Kurumu (SGK)
karaborsaya el attı. Başta lö-
semi olmak üzere pek çok
kanser hastasının karabor-
sadan ilaç alma dönemi bi-
tiyor.Yedi liralık
ilacı beş
yüz li-
r a y a
alan hastaların
şikayetini dikkate alan Sosyal Güven-
lik Kurumu (SGK), yirmiden fazla ilacı
ödeme listesine aldı. Yetkililer, alınan
ilaçların bedelini faturasıyla ibraz
edenlere ödeme yapacaklarını açık-
ladı. Türk Eczacılar Birliği Genel Se-
kreteri (TEB) Harun Kızılay, yaptığı bir
açıklamada: “Örneğin lösemi tedavi-
sinde kullanılan prunethol ilacını 100-
200 kutu olarak sadece ABD’den
bulup getirebiliyoruz. Sağlık Bakanlı-
ğı’nın izin vermesi halinde tekno-
kentte bu tür ilaçları fason olarak
üretilebileceğiz. Yani ilaçların marka-
sının ABD tarafından, üretimini ise
Türk firmalarınca yapılabilir. Böylece
kalıcı çözüm olabilir. TEB olarak hazır
fabrikalarda fason imalat yapabiliriz.
Yedi liralık ilaçlar beş yüz lira yerine
yine yedi liraya hastaya satılabilir”
dedi. 

Yurtdışından getirilen ilaçlardaki
krizi bitirmek için yönetmelik,  SGK
yöneticileri tarafından imzalanıp Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
gönderildi. Bakanlıktan çıkan onayın
ardından hastalar ilaçlarını eczaneler
den rahatlıkla alabilecek.

Karaborsa ilaç 
çilesi bitiyor!

MİLLİ Eğitim Müdürlüğü Projeler
Koordinasyon Birimi tarafından hazır-
lanan ve Avrupa Birliği Eğitim ve
Gençlik Programları Merkezi Başkan-
lığı (Türk Ulusal Ajansı) tarafından ka-
bul edilen Hayat Boyu Öğrenme
Programı (LLP) Grundtvig Öğrenme
Ortaklıkları “Let’s Go Cooking İn Eu-
rope  (LEGOCIE)” adlı projesi İngilte-
re’nin Newcastle şehrinde yapılan
açılış toplantısıyla başladı. Toplantıya
İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğünü temsilen
AB Projeler
Koordinatörü
Serdar Serhat
Salantur ka-
tıldı. Yasal
Temsilciliği İl
Milli Eğitim
Müdür Yar-
dımcısı Mesut
Olgun tarafın-
dan sürdürülen
proje ile ilgili İl
Milli Eğitim
Müdürü Hızır
Aktaş yaptığı
a ç ı k l a m a d a ;
Projenin çıkış noktasının insanların ha-
yati ihtiyacı olan ‘beslenme’ ve besle-
nirken ‘ne yiyoruz’  sorusu olduğunu
ve projenin, bol malzemeli, ucuz fakat
standardizasyonun kaliteden, sağlıktan
daha önemli olduğu vurgusunu taşıyan
fastfood tüketimine karşı dikkatli ol-
maya ve geleneksel sağlıklı mutfakla-
rın yeniden canlandırılmasına dikkat
çekeceğini belirtti.

“SAĞLIKLI NESİLLER 
İÇİN NE YEDİĞİMİZİ 
BİLELİM”
Açıklamasında bu projeyle kaybo-

lan değerlere tatlara sağlıklı beslenme
alışkanlıklarına doğal ve hatta organik
besinlere daha fazla değer verilmesi
konusunda çeşitli etkinlikler ve eğitim-
lerle bir farkındalık yaratma çabasında
olunacağını kaydeden Aktaş, “Sağlıklı
nesiller için gençlerin ne yediklerini

bilmeleri en azından fırsat
buldukça sağlıklı besinlere
yönelmelerinin hem kendi
hem de toplum sağlığı açı-
sından ne kadar önemli ol-
duğu bilincini aşılama
çalışmalarımızın bir diğer
boyutu olacaktır” dedi.
Yapılan açıklamada proje
toplantılarında, tüm ortak
ülkelerin (İngiltere, Gü-
ney Kıbrıs Rum Kesimi,
Yunanistan, Polonya,
İtalya, Slovakya, İr-
landa, Portekiz, Ro-
manya ve Türkiye)
kendi yemek kültürle-

rini artısı ve eksisiyle sergileye-
cekleri mutfak çalışmaları, kendi
geleneksel pişirme yöntemlerini öğ-
retecek interaktif katılım, farklı kül-
türlerin özelliklerini tanıma öğrenme
fırsatı katılımcıların hem sosyal hem
de kültürel gelişimlerine katkıda bu-
lunacağı kaydedildi. Periyodik Proje
toplantılarına ise, Mart 2013’de Gü-
ney Kıbrıs Rum kesiminde devam
edileceği belirtildi.

Türkiye’de her yıl 124 bin kişi
kanser nedeniyle ölüyor
Meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulamak
için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi(KE-
TEM) tarafından düzenlenen konferansa Dr. Özkan Öz-
muk ve Hemşire Emine İskender konuşmacı olarak
katıldı. Özmuk ve İskender, meme kanseri riskini ve er-
ken tanı konulmasının önemini anlattı. 

Gümüşhane mutfağı Avrupa’da!

Haber: Yasemin İşleyen



Erzurum Devlet Tiyatrosu tara-
fından hazırlanan, Ayla Kut-

lu'nun yazdığı Zeynep Kaçar'ın
oyunlaştırdığı ve yönetmenliğini
Zafer Kaya Okay'ın yaptığı "Mek-
ruh Kadınlar Mezarlığı" oyu-
nunda; Ayşad Bahu'nun ölüm
döşeğinden başlayarak,  hem Ay-
şad Bahu'nun hikâyesini hem de
yaşadığı köyün gizli sırları gözler
önüne serilerek anlatılıyor. Oyun
sonunda Erzurum Devlet Tiyat-
rosu sanatçıları gösterdikleri per-

formansla izleyicilerden tam not
alarak, ayakta alkışlandı.

Haber:  Sevda Yenici

Haber: Halime Güllü- Tolgahan Kalaycı

Kelkit sınırları içerisinde yer
alan Satala Antik Kenti, Gü-

müşhane’nin tarihi dokusunu gün
yüzüne çıkaran önemli tarihi ka-
lıntılardan bir tanesini oluşturuyor.
Dönemin Roma kralı 15. Lejyon
tarafından kurulan bu tarihi kentin
Roma dönemi yerleşimi için
önemli bir yere sahip olduğunu
kaydeden Gümüşhane Kültür ve
Turizm Müdürü Temel Yalçın ken-
tin tarihiyle ilgili bilgi verdi. Tarihi
kentin ev sahipliği yaptığı tüm me-
deniyetler tarafından gerek yerle-
şim merkezi olarak gerek
askeri garnizon ge-
rekse tampon
bölge olarak
kullanıldığını
belirten Te-
mel Yalçın,
“Askeri
garnizonlu-
ğun burada
kurulu ol-
ması, böl-
gede amfi
tiyatro, ha-
mam, kilise ve
bunun gibi birçok
tarihi eserin bu böl-
gede toplanmış olmasını,
öncelikli alanlar listesine girmesini
sağlamıştır” dedi. Satala Antik

Kenti’nin Kapadokya ile Ana-
dolu’dan gelip Karadeniz’e geçen
yolların birleştiği noktada kurulu
olması nedeniyle son derece
önemli bir stratejiye sahip oldu-
ğunu kaydeden Yalçın, “Buradaki
saklı kentin gün yüzüne çıkması
ve dolayısıyla kültür turizmine
hizmet vermesi gerektiğini düşü-
nüyorum. Bunun için de bölgede
kazı çalışmalarına başladık” dedi.

“KAZILAR CUMHURİ-
YET TARİHİNDE İLK”

2002 yılında başlanan yü-
zey çalışmalarının ta-

mamlanmasının
ardından Antik

Kent kazı ça-
lışmalarının
en kısa sü-
rede başla-
yacağını
ifade eden
Yalçın, ya-
pılacak ka-

zıların
Gümüş-

hane’nin cum-
huriyet tarihinde

bir ilk olduğunu
söyledi. Kazıların Gü-

müşhane’nin kültür ve turizmine,
ekonomisine büyük katkı sağlaya-

cağını kaydeden
Yalçın, “2002 yı-
lında Atatürk Üni-
versitesi Bilim
Kurulu’nu yüzey
araştırmalarını ta-
mamlamak ve bir
sonuç almak için ba-
kanlığımıza müra-
caat ettirdik.
Arkeolojik kazı ya-
pılmamasının sebebi
yüzey araştırmalarının
henüz tamamlanma-
mış olmasıydı. Bunun
için yıllardır Gümüş-
hane’de herhangi bir
kazı çalışması yapılmadı.
Ancak şimdi geldiğimiz aşamada
Arkeolojik bölgelerde önem sıra-
sına göre çalışmalar yapacak ko-
numdayız. İnşallah içinde
bulunduğumuz yılda Gümüş-
hane’nin Cumhuriyet tarihinde bir
ilki başararak Satala Antik Ken-
ti’nde kazı çalışmalarını başlataca-
ğız. Bu çalışmalar, sadece Satala
Antik Kenti’yle sınırlı kalmaya-
cak” ifadelerini kullandı. “Tarih
insanın hafızası gibidir. Çalışmalar
sonucu çıkarılacak taşınamayan
kültürel varlıklar, aynı proje kap-
samında bulunan Arkeoloji Park’ta
korunacak. Taşınabilir eserler ise

yine aynı bölgede kurulması plan-
lanan Kazı Evi’nde saklanacak. Bu
bölge kültür ve turizmi adına da
büyük bir adımdır” diyen Yalçın,
birçok medeniyete ev sahipliği
yapmış olması nedeniyle Antik
Kent’te çıkarılacak eserleri az çok
tahmin ettiklerini belirtti. Kazı so-
nucunda daha çok kalıcı-taşınamaz
eserlerin gün yüzüne çıkarılacağını
kaydeden Yalçın, “Bunlar; hanlar, 
hamamlar, amfi tiyatrolar olabile-
ceği gibi tahmin ettiklerimizin dı-
şında da tarihi eserlere de
ulaşabiliriz” diyerek sözlerini son-
landırdı.

Gümüşhane’nin Torul ilçe-
sinde ‘Eğitim

Projesi’ adı altında
gerçekleşen gösteriye,
öğrenciler ve öğretim
görevlileri katıldı. İz-
leyicilerin beğenisini
toplayan gösteri, ilk
olarak şiir şöleni şek-
linde başladı, ardın-
dan müzik şöleniyle devam etti.
Şiir dinletisi izleyicilere zaman

zaman duygusal anlar yaşatır-
ken zaman zaman da şaşırtarak
memleket duygusuyla coşturdu.

Gösteride diksiyon ekibi-
nin yanı sıra Torullu eği-
timciler de seslendirmede
bulundu. Gösteri sonunda
gerçekleşen müzik şöleni,
öğrencileri hem eğlendirdi
hem de vize öncesinde
motive olmalarını sağladı.
Gösteri, öğretim görevlile-

rinin öğrencilere müziklerde eş-
lik etmesiyle sona erdi.

SATALA ANTİK KENTİ 
gün yüzüne çıkarılıyor

Global dünyada 
popüler kültürün 
Türkiye yansımaları
Günümüz Türkiye’sinde bütün bayramlarda

yoğun bir satın alma propagandası yapıl-
maktadır. Ülkemizde Türk ve İslam kültürü-
nün önemli bir unsuru olan dini ve milli
bayramlarımız bile artık kapitalist pazarın sa-
tış gereksinimlerini karşılamak için promos-
yon aracı olarak kullanılır hale geldi. 

Türk dini ve kültürünün mevcut bayram-
larının yanı sıra tümüyle tüketim güdümlü
yeni bayramlar yaratılmaktadır. 

Anneler, babalar, sevgililer, kadınlar, am-
calar, dayılar, teyzeler… Vb. gibi günlerle bi-
reyler sürekli harcama baskısı altında
tutulmaktadır. 

Bireyin doğum günü dâhil bütün bu gün-
ler aslında her günkü gibi özel olarak kapita-
list pazarın günü oluyor. 

Ne kadar tüketirse o kadar insan olacağını
zanneden Türk halkı…

Bilinçsiz tüketimin popüler olduğu bu kül-
türün çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini
inceleyecek olursak;

Son zamanlarda sokaklarda saklambaç,
yakan top, birdirbir, seksek, dokuztaş, kör
ebe, kurt baba, mendil kapmaca gibi Türk
kültürüne has, çocuk oyunlarının oynandığını
görmek neredeyse imkânsız. 

Peki, ne yapıyor, çocuklar oyun oynamı-
yorlar mı? 

Oynuyorlar oynamasına ama artık kendi-
lerini sosyalleştiren kişiler arası samimi ilişkiler
kurabilecekleri bu oyunları değil, onları ailele-
rinden ve çevrelerinden soyutlayan bilgisayar
oyunlarını oynuyorlar.  Sözlerim yanlış anlaşıl-
masın kesinlikle teknoloji düşmanı bir insan
değilim. Sadece bilinçsizce tüketilen teknoloji-
nin olumsuz etkilerini ifade etmek istiyorum. 

Konuyla ilgili en fazla dikkatimi çeken de-
ğişiklik gençler ve alışkanlıkları oluyor. Popü-
ler kültürün hemen hemen bütün özelliklerini
ülkemiz gençlerinde görmek olası bir durum
haline gelmiş. 15 ila 25 yaş arasını kastetti-
ğim genç gurubunun büyük bir çoğunluğu
televizyon dizilerinde gördüklerini birebir tak-
lit etme çabası içinde sanki. Artık saçları dik,
sakalı modern dizayn, üzerinde ne yazdığını
kendisinin bile bilmediği tişört, boynunda ka-
lın bir zincire dizilmiş değişik desen ve renk-
lerde taşlardan oluşan kolye, düşük bel
pantolon ve bağının biri diğerinden başka
renkte olan convers ayakkabılı gençleri ülke-
miz sokaklarında görmek çok olağan.Eskiden
olsa yadırganacak, toplumsal tepkilere neden
olabilecek bu durum medyanın da etkisiyle
yöre halkına öyle bir benimsetilmiş ki yetiş-
kinler bile kendi kılık kıyafet ve alışkanlıklarına
hiçbir şekilde uymayan bu yeni nesil gençleri
çok doğal karşılıyor. Bana göre anlamsız ve
abartılı bir hoş görünün söz konusu olduğu
kültürel değerlerin değişmesi mevzuunda,
toplumun genelinin değişen dünya düzenine
her yönüyle ayak uydurmanın gerekliliğine
inanıyor olması ülkemizde yaşanan bu deği-
şiklikleri açıklıyor sanırım.Gençlerde gördü-
ğüm önemli değişiklerden biride gerek kendi
aralarında gerekse büyükleriyle olan iletişim-
leri. Konuşurken tercih edilen kelimelerde
argo ifadelerin çokluğu, karşılıklı sevgi saygı-
dan yoksun kurulan cümleler, güzel Türkçe-
miz, şivelerimiz ve yöresel ağızlarımız
dururken artacağını zannettikleri prestijleri
için konuşma arasında kullanılan yabancı te-
rimler ve daha niceleri. Kültürün en önemli
unsurlarından biri olan dil gençler tarafından
gerçekten büyük bir erozyona uğratılmakta
gelecekte benliğimizle beraber yok olma teh-
likesiyle karşı karşıya kalan değerlerimizin ba-
şında gelmektedir. Günümüz Türkiye’sinde
gençler, yüz yüze kurulan samimi dostluklar-
dan ziyade cep telefonu ve internet arcılığıyla
sanal ortamda hiç tanımadıkları kişilerle arka-
daşlık etmeyi tercih ediyorlar. Msn ve face-
book gibi sanal iletişim ortamlarının
kullanımında görülen artış bu tezimi destek-
ler nitelikte bir gelişme.Gençlerde hiç mi
olumlu bir değişiklik yok diyeceksiniz. Var tabi,
olmaz olur mu hiç. En güzel değişiklik eğitime
duyulan ilginin her geçen gün artarak devam
etmesi. Fakat bu konuda da popüler kültürün
etkilerinin görülmesi üzüntü verici. Tamamen
maddi kaygılarla, sırf iyi bir maddi gelecek için
çocuklarının üniversite okumasını isteyen ebe-
veynler, yaşadığı coğrafyanın sınırlı imkânla-
rından sıkılıp buralardan kurtulup, hayal
ettikleri o büyülü hayatı yaşamak için üniver-
site okumak isteyen gençler, gündem, eko-
nomi ve siyaset gibi toplumsal konulardan
bihaber bilinçsizce okunan üniversiteler… 

Her fırsatta sistemden şikâyetçi olan fa-
kat bana dokunmayan yılan bin yaşasın deyip
elini taşın altına koymadan, fikir üretmeden
ve mücadele etmeden alınan diplomalar ömür
boyu çalışılacak bir meslek edinmekten başka
hiçbir işe yaramıyor. 

Demem o ki popüler kültürle oluşturul-
mak istenen tüketim kültürü, üniversite sevi-
yesine gelmiş gençlerimizi bile derinden
etkilemekte düşünmekten ve üretmekten
yoksun bireyler yetişmesine neden olmakta-
dır.

Dünya gündeminden uzak, çağdaşlaşma
ile batılıaşmayı karıştıran, düşünmekten ve
üretmekten yoksun, ne verilirse onu alan, tü-
ketim toplumlarını oluşturan bilinçsiz bireyle-
rin yetişmesiyle kaybolan değerler.
ANLAYANA…

C M Y K
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Gümüşhane Üniversitesi tarafından Eğitim
Projesi adı altında yapılan gösteri, diksiyon
ekibi ve eğitimcileri Torul’da bir araya getirdi.

Haber: Halime Güllü

Gümüşhane’nin önemli tarihi
kalıntılarından olan Satala
Antik Kenti, yapılacak olan
kazılar sonucunda gün yü-
züne çıkarılmayı bekliyor. 

Diksiyon Ekibi Torul’u coşturdu“Mekruh Kadınlar Mezarlığı” 
Gümüşhane’de sahnelendi
Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncuları, yeni tiyatro sezo-
nun ikinci turnesinde tiyatro severlerin karşısına ‘Mek-
ruh Kadınlar Mezarlığı’ adlı oyun gösterisi ile çıktı.
Gümüşhane Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun Gü-
müşhaneliler’den yoğun ilgi gördü. 

Öğr. Gör. 
Salih Zaman
salihzaman_61@hotmail.com

SATALA ANTİK KENTİ 
gün yüzüne çıkarılıyor
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-Gazete tasarımının haber üzerindeki et-
kisi konulu tezinizi hazırlamaya iten etken
neydi?

Selim Şimşiroğlu: Yüksek lisansımı yap-
tığım yıllarda gazetede yazı işlerinde çalışı-
yordum. Günlük profesyonel olarak yaptığım
tasarım çalışmalarına akademik bir gözle bak-
mak ve bu konuda daha derin bir araştırma
yapmak amacıyla 'Haber Sunumunda Mizan-
paj (Tasarım) Yeri ve Önemi' konusunu araş-
tırdım. İletişim alanında yaptığım bu yüksek
lisans tezi aslında bu alanda yapılmış ilk ça-
lışmaydı. Özellikle kaynak konusunda epey
sıkıntı çektiğimi hatırlıyorum.

-Gazete tasarımı sizin için neyi ifade edi-
yor? Açıklar mısınız?

Selim Şimşiroğlu: Öncelikle ben bir ga-
zeteciyim. Haber sunumunda 'tasarımı ve gör-
sel araçları'  en iyi şekilde kurgulamalıyız.
Elinizdeki malzemeyi yani haberlerimizi oku-
tabilmeli ve insanların doğru, detaylı bilgi-
lendirilmesini hedeflemelisiniz.

-Bir gazetede haber ve tasarım ilişkisini
açıklar mısınız?

Selim Şimşiroğlu: Gazetelerde haber ve
tasarım ayrılmaz bir ikilidir. Hiçbir zaman bi-
rini feda edemezsiniz. Yani elinizdeki haberi
ve fotoğrafları, ölçüsü belli olan sayfanızda
bilimsel kriterleri kullanarak doğru bir şekilde

tasarlamanız gerekir. Bunu yaparken fotoğraf,
grafik, tipografi dengesi çok önemlidir. Tabi
ki renkler doğru tercih edilmeli. Haber ve baş-
lıklarda kullandığınız font seçiminiz ve punto
büyüklüğüne dikkat edilmelidir.

-Zaman gazetesinin düzenlediği ‘+1T Ta-
sarım Günleri’ kimin fikriydi? Amaç neydi?
Şuan istediğiniz noktada mısınız?

Selim Şimşiroğlu: +1 T'de amaçlanan,
gazeteye mesleğe yıllarını vermiş ve tecrübe
kazanmış kadronun deneyimlerini, gençler ve
özellikle bu alanda eğitim gören üniversiteli
arkadaşlarla paylaşılmasıydı. Zaman Gaze-
tesi, bunu bir 'Sosyal Sorumluluk' projesi ola-
rak benimsedi. Bundan 7 yıl önce yola
çıkarken +1 T için büyük hedefler belirlendi.
Her geçen yıl bu hedefe doğru ilerliyoruz. Bu-
gün geldiğimiz noktada Türkiye'de alanında
uzmanlaşmış kişilerin seminere katkıları çok
büyük. Aslında Türkiye sınırlarını aşan +1T,
'Tasarım ve Medya' alanında dünyanın önde

gelen profesyonelleri ülkemize  davet ederek
öğrencilerle buluşturdu. Aslında +1T bir an-
lamda uluslararası bir boyut kazandı. İçeriği
ile bu seminer 'Gazete ve Tasarım' üzerine
dünya arenasında bir marka olmaya doğru
ilerliyor. +1T seminerine katılmak bu mes-
lekte çalışmak isteyen gençler için de önemli
bir referans oluyor.  

-Türkiye’deki gazete tasarımını nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Selim Şimşiroğlu: Türkiye'de gazete ta-
sarımları geçmişe göre mesafe alıyor. Önce-
likle yeniden dizayn edilen gazetelerde Star
ve Radikal örneğinde olduğu gibi başarılı iş-
ler görüyoruz. Ancak büyük gazete diye tabir
ettiğimiz gazetelerde halen tasarım, yazı işle-
rinde gerekli öneme sahip değil. Oysa haber
ve tasarım birbirinden ayrılmaz bir ikilidir.
Birbirine çok ihtiyacı vardır.Kanaatimce yazı
işlerindeki bir editörün tasarıma bakışı olumlu
olmalı, dışlayıcı değil sahiplenecek bir tavırda
olması ortak çıkarlarınadır.

-Taşra ve merkez gazetecilik arasındaki
farklılıkları açıklar mısınız?

Selim Şimşiroğlu: Günümüzde dijital tek-
nolojinin hızla yayıncılık sektöründe yer al-
ması, taşra ve şehir arasındaki mesafeyi bir
ölçüde kaldırdı. Ancak bölgelerdeki  arkadaş-
ların birçok imkânsızlıkları olduğu da bir ger-
çektir. Ayrıca taşrada haber yapıyorsanız ülke
genelinde yer alması oldukça zordur. Dolayı-
sıyla kapak sayfasında görünmesi için haya-
tın içinden herkese hitap edecek özel haber
çalışmak gerekir.

-Mesleğe yeni adım atmış olan gazeteci-
lerin sıklıkla düştükleri hatalar nelerdir? Ne
tür önerilerde bulunuyorsunuz?

Selim Şimşiroğlu: Mesleğe yeni adım at-

mış arkadaşların öncelikle mesai gözetmeden
çalışmaları  ve hayata her zaman haber gö-
züyle bakmaları gerekir. Bizim mesleğimizde
'merak' çok önemlidir. İster yazı işleri olsun
ister muhabir kadrosu olsun sürekli kendinizi
yenilemeniz ve geliştirmeniz gereklidir.

-İster editör, ister tasarımcı, ister redak-
tör  olun gazeteciliğin yolu muhabirlikten
geçiyor. Bunu açıklar mısınız?Selim Şimşi-
roğlu: Daha önce de ifade ettiğim gibi tasa-
rımcı ve habercinin hedefi ortak, araçları
farklı meslek arkadaşlarıdır. Tasarımcı haberi
bilmek ve gündemi takip etmek zorundadır.
Editör ise gazetedeki haberin sunumunda gör-
sel malzemeyi de hesaba katmak mecburiye-
tindedir. Amaç okura doğru ve etkili bir
şekilde haberi okutmak.

-Son olarak gazetecilik mesleğini seçmek
isteyen öğrencilere bir mesajınız var mı?

Selim Şimşiroğlu: Bu mesleği seçmek is-
teyen arkadaşlar aslında bir virüse yakalan-
mıştır. Dolayısıyla bunun ilacı yoktur. Şaka
bir yana çok çalışarak, sürekli gündemi takip
ederek  ve tabi ki kendilerini geliştirerek bu
yarışın içinde var olabilirler. Dijital teknolo-
jiye ve özellikle yabancı dile hâkim olmaları
avantaj sağlar. Çok okumaları ve hayatı da iyi
okumaları gerekir.

Öncelikle Gümüşhane’ye hoş geldiniz. Müzikle
nasıl tanıştığınızı anlatır mısınız?

Turgay Başyayla: Hoş bulduk. 1998 yılında Do-
ğankent Üniversitesi’nde eğitime devam ederken rah-
metli Hilmi Topaloğlu Kıbrıs’taki bir konserde beni
izledi. Benim niyetim öncelikle eğitimimi bitirmekti.
Çok fazla arzu etmiyordum sanatçı olmayı. Hilmi abi-
nin iyi niyeti ve ısrarı ile İstanbul’a geldik. 1999-2000
sezonunda yılında ilk albümümüz çıktı. “Nazlı Can”
albümünü çıkardık. Albüm, halkımız tarafından beğeni
ile karşılandı.

Geçmiş yıllara baktığımızda birçok filmde başrol
oynadınız. Bize biraz o yıllardan bahseder misiniz?

Turgay Başyayla:Müzik sektöründe devam eder-
ken, sinema filmleri teklifleri gelmeye başladı. İlk oy-
nadığım film “Şizofren Âşık” filmi. 6 tane filmde
oynadım ve hepsi de başroldü. Abi kardeş ilişkisi çer-
çevesinde gerçekleştirdik filmleri. Ve tabi film teklif-
leri fazlalaşmaya başladı. Ben oyunculuk eğitimi almak
zorunda kaldım. Bir dönem jest mimik diyalog eği-
timleri aldım. Ondan sonra iki yılda bir filmlerde oy-
namaya başladım.

Şu anda Davetsiz Misafir programını sunuyor-
sunuz. Sunuculukla tanışmanız nasıl oldu?

Turgay Başyayla: Sinema ve uzun metrajlı film-
lerden sonra sunuculuk deneyimim başladı. TRT’den
teklif geldi. Bu teklifi, olumlu karşıladık ve Gülay ha-

nımla birlikte bir sene boyunca “Sıla Türküleri” isimli
bir program yaptık. Konserlerimizin yoğunluğu ve pro-
jelerimiz dolayısıyla bir sene sonra TRT’den ayrılmak
zorunda kaldık. Ardından Kanal A tecrübemiz oldu.
Şair Ahmet Coşkun’la “Türkü Şiir Türkiye” diye bir
program yaptık. Hem şiirlerimizi, hem türkülerimizi,
hem de halkoyunlarımızı kapsayan başarılı bir prog-
ramdı. Ama çok zorlanıyorduk. Türkiye’nin her tarafını
geziyorduk. Sanatçı konuklarımız oluyordu. O da bizi
çok yordu. Ve yine işlerimizden uzaklaştığımı düşün-
düm. Benim işim türkü söylemekti halk oyunları ve
türküleri çocuklara sevindirmekti. 

Müziğin ve türkülerin hayatınızdaki yeri nedir?
Açıklar mısınız? 

Turgay Başyayla:Hayatım müzik sayılabilir. Mü-
zik Allah'ın bana vermiş olduğu bir yetenek ve Rabbi-

mizin insanlara verdiği bu yetenekleri de boşuna ver-
diğine inanmıyorum. Rabbimizin bize verdiği bu yete-
neği biz de elimizden geldiği kadarı ile insanlarımıza
sunuyoruz. İnsanlarımızın karşısına bir Anadolu genci
olarak çıkmayı ve çocuklarımıza bu anlamda örnek ol-
mayı amaçlıyoruz. Bunu da kendimize görev biliyo-
ruz. 

TBMM'de konser veren ilk sanatçısınız. Bu na-
sıl bir duygu? 

Turgay Başyayla: Bu konser dönemin TBMM
Başkanı Bülent Arınç'ın isteği ile 2003 yılında gerçek-
leşti. Cumhuriyet tarihinde ilk defa siyasiler, bürokrat-
lar ve halk meclisin bahçesinde bir araya geldi. ıs.
Konserden hemen önce benim ilk olarak çıkmam is-
tendi. Böyle bir tarihi günde orada ilk sahneyi almak
benim için tarif edilemeyecek bir mutluluktu. Çıktık,
konserimizi verdik ve çok da güzel oldu. Tarihte ilk ol-
ması nedeniyle de büyük bir heyecan yaşadım. 

Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerine söylemek
istediğiniz bir mesajınız var mı?

Turgay Başyayla: Görsel ve işitsel medya her şe-
yin geleceği. İletişim konusunda sürekli yeni araçlar ve
materyaller ortaya çıkıyor. Bunları kullanmalarını şid-
detle tavsiye ediyorum. Müzik ve film sektörü her an
ayağınızın kayabileceği bir meslek. Geleceği pek de
aydınlık değil. Öğrencilerden isteğim kesinlikle elle tu-
tulur bir yetenek veya meslek sahibi olmaları. Sonuçta

iletişimin en fazla araçla yapıldığı ve en yoğun olduğu
çağda yaşıyoruz. Öğrencilerin de buna ayak uydurma-
ları gerektiğini düşünüyorum. 

TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?
Turgay Başyayla ilk ve orta öğrenimini Çankırı'da

tamamladı. 1995 yılında Antalya AKEV kolejinden
mezun oldu. 1996 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandı. Eğitimi sıra-
sında okulun THM ve TSM korolarını kurdu ve üni-
versiteler arası yarışmalarda dereceler aldı. İlk albümü
"Nazlıcan" 2000 yılında çıktı. Sanatçı "Öz" albümüyle
müzik camiasında ve Anadolu’da verdiği kültürel hiz-
metler sebebi ile çeşitli üniversite ve eğitim kurumla-
rıyla birçok vakıf tarafından “Yılın en iyi Türk Halk
Müziği Sanatçısı ve Halk Bilimleri Özel Ödüllerine”
layık görüldü. Şu anda Samanyolu TV’de ‘Davetsiz
Misafir’ adlı programın sunuculuğunu yapıyor.. 

Zaman Gazetesi Tasarım Koordinatörü Selim Şimşiroğlu: 

“Haber ve tasarım 
birbirinden             
ayrılamaz”

“Haber ve tasarım 
birbirinden             
ayrılamaz”

"Gazetecilikte haber kadar  gazete tasarımı da önemlidir."
Zaman Gazetesi Tasarım Koordinatörü Selim Şimşiroğlu, ha-
ber ve gazete tasarımı konusunda Gifhaber’e konuştu. Ha-
ber ve tasarımın birbirinden ayrılamaz bir ikili olduğunu
belirten Şimşiroğlu, amaçlarının okura en iyi şekilde habe-
rin ulaştırılması olduğunu dile getirdi.

Gümüşhane Üniversitesi yerleşkesinde Gifhaber’in sorularını yanıtlayan ‘Davetsiz Misafir’ isimli programın su-

nucusu ve Türk Halk Müziği sanatçısı Turgay Başyayla, “Müzik Allah'ın bana vermiş olduğu bir yetenek ” dedi. 

“Müzik Allah’ın verdiği bir yetenek”

Haber: Halit Taşcan
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Engelli sporcuların düzenli bir şekilde
sporlara katılarak özgüvenlerinin art-
ması yönündeki çalışmalar Gençlik ve

Spor İl Müdürlüğü bünyesinde başladı. Proje
ile bedensel engelliler, işitme engelliler ve özel
sporcular olmak üzere toplamda 50 sporcuya
atletizm, badminton ve masa tenisi branşla-
rında sportif eğitim verilmeye başlandı.Töre-
nin açılış konuşmasını yapan Gümüşhane
Valisi Dr. Yusuf Mayda, engellilerin engelsiz
bir hayat yaşamaları ve toplumda aktif görev
almaları gerektiğini söyledi. Engellileri özel
vatandaş olarak değerlendirdiklerini kaydeden
Vali Mayda, “Onların kabiliyetlerinin oldu-
ğunu ve her sektörde de bulunmalarının ge-
rektiğini düşünüyoruz” dedi. Bu projenin
diğer illere de örnek teşkil edeceğine inandı-
ğını belirten Mayda, “Ulaşamadığımız ve sü-
rece katmadığımız hiçbir engelli kalmamalı”
diyerek, toplum, ülke ve millet olarak onların
emeğine, çalışmalarına, gayretlerine sonsuz
ihtiyaç olduğunu hatırlattı.

“PARALİMPİK OLİMPİYAT 
OYUNLARINA KATILMAK 
İSTİYORUZ”
Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Engin

Güner, 1995 yılında kurulan kulübün, 2010 yı-
lından itibaren özel sporcular branşında ulusal
müsabakalarda Gümüşhane’yi başarıyla tem-
sil ettiklerini belirterek 4 atletizm, 1 masa te-
nisi olmak üzere 5 milli sporcuları
bulunduğunu söyledi. Kulüp Başkanı Güner,
“Başlıca hedefimiz federasyonca yapılacak
ulusal yarışmalara katılmak, buralarda spor-
cularımızı milli takım seviyesine getirerek pa-
ralimpik olimpiyat oyunlarına hazırlamaktır”
diyerek konuşmasını noktaladı.

“ENGELLERİ AŞALIM” PROJESİ 
9 AY BOYUNCA DEVAM EDECEK
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı

“Engelleri Aşalım Projesi” 1 aylık hazırlık
aşamasıyla birlikte 9 ay boyunca devam ede-
cek. Projeyi yönetenler arasında Gençlik ve
Spor Şube Müdürü Meltem Irkın, Aydın Do-
ğan Spor Merkezi Başkanı Engin Güner, ko-
ordinatör Şevket Salantur bulunuyor. Proje
kapsamında kulüp tarafından sağlanacak özel
bir araçla ulaşımı sağlanacak sporcular Aydın
Doğan Spor Salonunda eğitim yapacak. Eği-
tim süresince sporcuların ihtiyaç duyduğu
sportif malzemeler proje tarafından karşılana-
cak. Ayrıca proje bitiminde de spor şenliği dü-
zenlenecek.

Genç beyinler parlak fikirler

Türkiye Aroma Erkekler
Voleybol 1. liginde müca-
dele eden temsilcimiz Gü-

müşhane Torul Gençlikspor
kulüp başkanı Evren Özdemir 3-
0’lık Fenerbahçe mağlubiyeti
sonrasında önemli açıklamalarda
bulundu.Son haftalarda üst üste
alınan malubiyetlere son vermek
isteyen Torul Gençlikspor Fener-
bahçe Grundig karşısında da iste-
diği sonucu alamadı. Rakibine
21-25, 23-25, 20-25 setlerle 3-0
yenilen Torul Gençlikspor, bu so-
nuçla bir maçta daha kendi

evinde puan alamadı. Karşılaşma
sonrasında değerlendirmelerde
bulunan kulüp başkanı Evren Öz-
demir, ortaya koydukları oyunun
skora yansımadığını söyledi. Öz-
demir, “Maçın bizim için öne-
mini biliyorduk. Teknik

heyetimiz, sporcularımız, herkes
galibiyet için çalıştı ama olmadı.
Karşılaşma esnasında zaman za-
man öne geçmemize rağmen
güçlü rakibimize 3-0 yenildik”
dedi. Fenerbahçe Grundig karşı-
sında iyi mücadele ettiklerini be-
lirten Özdemir, “Bu maçı artık
geride bıraktık kafamızda cumar-
tesi günü Ankara deplasmanında
oynayacağımız Ziraat Bankası
karşılaşması var. Ligde son sırada
yer alan rakibimize karşı galibi-
yet alıp kötü gidişe dur demek is-
tiyoruz. Ziraat Bankası maçı
bizim için dönüm noktası olacak”
dedi.

Şampiyon sporcudan
Vali Mayda’ya ziyaret

GÜMÜŞHANE’NİN Kürtün İlçesine bağlı Yay-
lalı Köyü muhtarı 58 yaşındaki Atletizm spor-
cusu İsmail Tozlu, Gümüşhane adına, kendi
yaş kategorisinde yarıştığı Avrasya Mara-
tonu’nda birinci olduktan sonra Vali Yusuf
Mayda’yı makamında ziyaret etti.On binlerce
insanın katıldığı yarışmada 55-59 yaş katego-
risi erkeklerde 42 bin 195 metrelik parkuru 3
saat 1 dakika 36 saniye tamamlayarak en ya-
kın rakibine 11 dakika fark atan Tozlu, bera-
berinde Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları
Kulübü Başkanı Mustafa Akbulut’la, Vali May-
da’yı ziyaret etti. Şampiyon olan Tozlu’nun elde
ettiği başarının güzel ve anlamlı olduğunu kay-
deden Vali Mayda, “İnsan inanınca ve çalışınca
her şey oluyor. Köyünde yaptığı başarılı hiz-
metlerin yanında sporda da elde ettiği başarı-
lar bizi gururlandırıyor. Gümüşhane’miz için
gurur verici bir tablo”  dedi.

ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRMEK 
İÇİN DESTEK İSTEDİ
Avrasya Maratonu’ndan bir hafta önce ya-

pılan 2012 Uluslararası Zeytinburnu Cumhuri-
yet Koşusunda da birinci geldiğini ifade eden
Tozlu, Antalya ve Trabzon’da yapılacak Atle-
tizm müsabakalarına hazırlandığını söyledi.
Tozlu, avantajının 2 bin metre rakımın üze-
rinde yaşaması olduğunu dile getirerek Vali
Mayda’dan yeni şampiyonlar yetiştirmek için
projesine destek istedi. Gümüşhane’de çocuk-
ların kas yapılarının mesafeli koşulara çok uy-
gun olduğunun altını çizen Tozlu, “Gelin el ele
verip bu çocukları 2 bin 700 metrede yetişti-
relim. Baharda Yaylalı Köyünde pist oluştura-
cağız. Kamp yeri yapacağız. Yüksek rakımda
olduğu için sporcuların alyuvar sayıları, dolayı-
sıyla dirençleri artacak. Başarılı olacağımıza ve
dünya genelinde sporcular yetiştireceğimize
inanıyoruz” dedi. Tozlu’nun projesine destek
olacaklarını kaydeden Vali Mayda ise, Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa
planlama yapıldıktan sonra gerekli çalışmaların
başlatılmasını istedi.

Gümüşhane Torul Gençlikspor kötü gidişe dur demek istiyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gümüşhane
Üniversitesi’nde “Genç Beyinler Parlak Fikirler” konulu
fikir yarışması düzenledi.Gençlik ve Spor Bakanlığının

birinci kuruluş yılı kapsamında düzenlenen Genç Beyinler Par-
lak Fikirler fikir yarışması Gümüşhane Üniversitesi kampüs ala-
nında stant açtı. Programın açılış konuşmasını yapan
Gümüşhane Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü İsrafil Arslan,
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen proje ve
faaliyetler ile kurumun gençlerle buluşma imkanı bulduğunu be-
lirtti. Program kapsamında gençlerle birlikte çeşitli faaliyetler
gerçekleştirildiğine değinen Arslan, “Üniversite gençliğinin bil-
gilendirilmesini ve onların fikirlerinden yararlanılmasını amaç-
lıyoruz. Ayrıca gençlerden sportif ve kültürel faaliyetlere daha
çok katılmalarını istiyoruz” dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bi-
rinci kuruluş yılı çerçevesinde düzenlenen organizasyon öğren-
cileri spora kazandırmak, kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak spor
salonunda aktif bir şekilde çalışmaları hedef aldı. Organizasyon
kapsamında Gümüşhane Üniversitesi kampüs alanı içine kuru-
lan stantla üniversite öğrencilerin Gençlik Merkezine yönelik fi-
kirler proje önerileri alındı. 31 Ekim tarihine kadar toplanan fikir
ve projelerin bakanlığa gönderilerek daha sonra değerlendirile-
ceği belirtildi. Ayrıca stantta öğrencilere doldurtulan anketler ile
öğrencilerin hangi spora ilgi duyduğu da projede göz önünde tu-
tulacak. 

GÜMÜŞHANE ENGELLERİNİ
SPORLA AŞIYOR

Bakanlık başarılı bulduğu proje sahibi öğrencileri ödüllendirece-
ğini bildirdi. 

Türkiye Aroma Er-
kekler Voleybol 1.
liginde mücadele
eden temsilcimiz

Gümüşhane Torul
Gençlikspor kulüp
başkanı Evren Öz-
demir 3-0’lık Fe-

nerbahçe
mağlubiyeti son-

rasında önemli
açıklamalarda 

pbulundu.

Haber: Alican Seviyurt - Emel Karamanlı

Haber: Alican Seviyurt

Gümüşhane Polis Gücü
puanla tanışamadı

GÜMÜŞHANE’NİN Türkiye Hentbol 1.Lig Er-
kekler B Klasman B Grubunda mücadele eden
Gümüşhane Polis Gücü Hentbol Takımı 5. haf-
tada puan alamadı. Aydın Doğan Spor Salo-
nunda oynanan karşılaşmaya ilk olarak ev
sahibi Gümüşhane Polis Gücü başladı. Maça
hızlı başlayan Gümüşhane Polis Gücü etkili
ataklarıyla rakibi üstünde baskı kurmasına rağ-
men ilk yarı 14-13 Erzincan ekibinin üstünlüğü
ile tamamlandı. Oldukça çekişmeli geçen ikinci
yarıda ikili mücadelelerde üstünlük gösteren
Erzincan Gençlik Spormaçı 33-32 kazandı.

AMACIMIZ GÜMÜŞHANE’YE 
HENTBOLU SEVDİRMEK
Karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde

bulunan Gümüşhane Polis Gücü Antrenörü
Musa Kum, iyi mücadele ettiklerini ve her ge-
çen gün daha iyiye gittiklerini belirtti.Kum,
“Daha yeni kurulan bir takımız, rakibimiz ise 3
yıldır ligde mücadele ediyor. Bizden daha tec-
rübeliler, bizim ligdeki ilk senemiz ancak gide-
rek daha iyi oynuyoruz” dedi. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı-
nın, Gençlik Projeleri destek
programı çerçevesinde yü-
rütülen “Engelleri Sporla
Aşalım” projesi Aydın Do-
ğan Spor Tesisi’nde düzen-
lenen törenle başladı.



K
ent Ormanına giderken başını-
zın döndüğünü hissedersiniz.
Çünkü buranın yamaç boyu uza-
nan kıvrımlı bir yolu vardır. Bu

yolu aşabilen herkesi de yeşiliyle, temiz
ve bol oksijenli havasıyla ve ilkbahar
mevsiminde rengârenk kır çiçekleriyle
karşılar Doğa Kent Ormanı. Pestil ile kö-
menin vatanı Gümüşhane’de piknik alanı
denince ilk akla gelen ikinci yer burası-
dır. İsmini doğal güzelliğinden almış olsa
gerek. Şehri kuşbakışı izleme fırsatı ve-
ren Doğa Kent Ormanı’nda, yer şekille-
rinden dolayı ağaçlar aşağıdan yukarı
doğru bir sıra oluşturur. Ağaçların bu şe-
kilde dizilişi size yol boyu aynı yerdey-
mişsiniz, hiç ilerlemiyormuşsunuz
izlenimi verir. Yol bitip de Doğa Kent
Ormanı tabelasını gördüğünüzde anlar-
sınız ki, şehirden çok uzaklaşmışsınız.

KENT ORMANI KİMSESİZ 
BİR ÇOCUĞA BENZER!
Burasının şehirden çok farklı oldu-

ğunu ilk bakışta anlarsınız. Yeşildir me-
sela; şehir merkezindeki gibi kayalar
çarpmaz gözünüze. İnsanların yüzü gü-
ler burada, çünkü şehrin sıkıcılığından,
rutin işlerinden bunalan insanlar ve ders-
lerden –biraz da olsa- kaçmak isteyen
öğrenciler için burası ideal bir yerdir.
Özellikle hafta sonları burası deyim ye-
rindeyse ana baba gününe döner. Man-
gallar yakılır, sohbetler edilir, çaylar
içilir, birlikte şarkılar söylenir, yaşam

iliklere kadar hissedilir. Ama en çok da
çocuklar eğlenir burada. Çocuklar top-
rağa ilkkez basmanın sevincini yaşar me-
sela. Yeşili avuçlar, göğe ilk kez bu kadar
yakından bakar mesela. İlkleri yaşamış
olmanın vermiş olduğu dinginlikle stres
atar, rahatlarlar. 

Eğer sadece kafa dinlemek ve bu fe-
rahlatıcı ortamda yalnız kalmak isterse-
niz hafta içlerini tercih etmelisiniz. Kent
Ormanı, hafta içleri kimsesiz bir çocuğa
benzer. Çünkü kimsesiz bir çocuk kadar
düşünceli, onun kadar içine kapanıktır.
Bu yüzdendir hafta sonlarını dört gözle
beklemesi, yalnızlığına direnmesi. Bir de
küçük ve kalp şeklinde bir göleti vardır
Kent Ormanı’nın. Kalp şeklinde olması-
nın nedeni ormanın kalbinin burada atı-
yor olmasından kaynaklanıyor olsa
gerek. Göletin etrafını dolaşmak, onu
oturup izlemek insana yaşadığını, nefes
aldığını anımsatır. Etrafındaki ağaçların
suya yansımasını ise kelimelerle anlat-
mak olanaksızdır. Hani derler ya “Anla-
tılmaz yaşanır” diye. İşte öyle bir şeydir
bu da; “Anlatılmaz, yaşanır!” 

ORMAN HER MEVSİMDE 
BİR BAŞKA GÜZEL!
Bu çok güzel ormanı ziyaret etmek

isteyenlere bir de tüyo verelim: En güzel
vakit papatyaların açtığı nisan ve mayıs
aylarıdır. Eğer gitmek için sabırsızlanı-
yorsanız şu günlerde sonbaharın her ren-

gine boyanmış
ağaçlar için de gidile-
bilir elbette. Sonba-
harda da ayrı bir
güzelliğe sahip olan
Doğa Kent Or-
manı’nda bu mev-
simde ağaçlar her
renge bürünmüştür.
Bu mevsimde yağ-
mura yakalanmadan
oradan dönmek ol-
maz. Yağmur dam-
lacıkları yeşille
buluştuğunda yeşi-

lin temizlenmesini izleyecek, yağmurun
ritmiyle yürüyeceksiniz. Yağmur hızlan-
dıkça siz de hızlanacak,  yağmur yavaş-
ladığında ise siz de yavaşlayıp
düşüncelerinizden kurtulacak, rahatlaya-
caksınız. Sonra göletin karşısına otura-
cak, yağmur sularının göletin sularıyla
karşılaşmasını izleyecek, bir şarkı mırıl-
danmaya başlayacaksınız. Kısacası yağ-
murun vermiş olduğu ıslaklıkla
nefesinizi bir başka çekeceksiniz içinize.

Kış aylarında daha bir başkadır Kent
Ormanı. Beyazla yeşilin buluşmasına şa-
hit olmak isteyenler asıl bu mevsimde
gelmeliler buraya. Beyaz yeşili nasıl ör-
ter en güzel buradan görülür. Göletin ke-
narına oturacaksınız, göreceksiniz ki
sular donmuş, akmıyor, her şey bitmiş,
sona gelmişiz sanki. Sonra gözleriniz do-
lacak, ağlayacaksınız. Toprağa birkaç
damla yaş düştüğünde sular eriyecek,
toprak yeşerecek ve ilkbahar gelecek.
Doğa Kent Ormanı yeşile bürünecek tek-
rar. Rengârenk çiçekler donatacak her
yeri tekrar. Siz göletin kenarına otura-
caksınız yine, suyun berraklığını izleye-
cek ve sizde ormanla beraber yeniden
yeşereceksiniz. Yaşama sevinciyle dola-
cak içiniz, umutlanacak ve fark etmeden
bir tebessüm kaplayacak yüzünüzü.!

C M Y K

EKİM-KASIM 2012
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi

Haber: Didem Ayça Karagöz- Zehra Zeray

• Göletin başında sayısız

fotoğraf çektirmeden,

• O köprüden geçmeden,

• Havuzun yanındaki ro-

mantik ağaca yaslanmadan,

• Kuleye çıkmadan,

• Bıkana kadar top oyna-

madan,
• Hele hele mangal yap-

madan dönmeyin.

Yeşilin anavatanı yaylalarıyla ünlü Gümüşhane’den biraz uzakta
güzel bir yerde pikniğe ne dersiniz? Gümüşhane’ye gelenlerin
görmeden gitmemeleri gereken bir yer burası. Aynı zamanda
şehrin boğuk havasından kaçmak için bir fırsat. 

YAPMADAN DÖNME!

DDOOĞĞAA  KKEENNTT  OORRMMAANNII
Huzurun ve yeşilin buluştuğu yer: Huzurun ve yeşilin buluştuğu yer: 

YAZ gelecek arkasından. İnsanlar tekrar dolup taşıracak Doğa Kent Orma-
nını. Yine mangallar yakılacak, sohbetler edilecek, çocuklar özgürce oynayabi-
lecek. Güneş mavi ve yeşilin ardından göz kırpacak yine, siz yine bırakıp gitmek
istemeyeceksiniz burayı. Göletin kenarına oturup güneşin batmasını, ay ve yıl-
dızları, güneşin doğuşunu izleyeceksiniz. Sonra yine güneşin batmasını, ay ve
yıldızları… Bu bir kısır döngü olarak devam edip gidecek, ama siz bir türlü git-
mek istemeyeceksiniz buradan…

GÜMÜŞHANE’DE güzel bir resmim olsun diyorsanız Doğa Kent Ormanı’ndaki
göletin başında durup, yansımanızın havuza değdiği karşıdan bir resim hiç de
fena olmaz. Doğa Kent Ormanı diğer bir söyleyişle “Gümüşhane’nin yeşil pen-
ceresidir”. Gözünüzün yeşile hasret kaldığı anda Doğa Kent Ormanı sizi bekli-
yor. Eğer birisi kulağınıza fısıldamadıysa böyle bir yerin varlığını bilmeniz biraz
zor. Yeşiliyle, temiz havasıyla ideal piknik ortamları sunan Doğa Kent Ormanı sizi
bekliyor.

KENT ORMANI GÜMÜŞHANE’NİN YEŞİL PENCERESİ

C M Y K
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