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Bağımlı hayatlar...
Modern zamanlar: Basın Kartı yönetmeliğinde köklü değişiklik:

Artık bekleme süresi yok

Gümüşhane Üniversitesi’nde “Vizyon Projesi” başladı
Gümüşhane Üniversitesi’nde sosyal ve kültürel amaçlı kullanılacak olan hizmet binası inşaatına 
başlandı. Yaklaşık olarak 29 milyona mal olacak projenin 500 günde tamamlanması planlanıyor.

“Çalışıyorum ancak yapamıyorum.” Çoğu öğrencinin zihnini kurcala-
yan ve canını sıkan bir cümledir bu. Eğitim ve biliş alanında yapılan 
çalışmalarsa bu konuda öğrencilere yardımcı olabilecek bir takım püf 
noktalar sunuyor. 

Neden ders çalışmıyoruz?
Uzmanlardan ders çalışmaya yönelik  4 püf nokta

GŞÜ’de yeni doktora ve yük-
sek lisans programları açıldı

GŞÜ tarafından teklif edilen Sosyal Bilimler Enstitüsü bünye-
sinde Afet Yönetimi doktora programı ve Fen Bilimleri Enstitü-
sü bünyesinde Gıda Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği 
tezli yüksek lisans programı YÖK tarafından kabul edildi. 
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temelleri atılıyor 

Yaşar: “Tüketici mah-
kemeye gitmeden biz 

devreye giriyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
davetlilerine  Vatandaş’ın 

kitabını hediye etti
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GŞÜ’de “Vizyon Projesi” 
çalışmaları başladı

Üniversite kampüsü içe-
risinde yer alan Karayol-
ları’na ait 20 bin metreka-
relik alanın üniversiteye 

devredilmesiyle birlikte Gü-
müşhane Üniversitesi burada 
bulunan binaları yıkarak vizyon 
projesine start verdi. 
Bünyesinde merkezi kütüphane, 
kongre merkezi, idari birimler 
gibi sosyal ve kültürel amaçlı bir 
çok aktiviteyi barındıracak olan 
hizmet binası inşaatı, vizyon 
proje olarak da nitelendiriliyor. 
Toplam 20 bin metrekare kapalı 
inşaat alanı ile yaklaşık olarak 
29 milyona mal olacak projenin 
500 günde tamamlanması plan-
lanıyor. 
Proje ile ilgili açıklamalarda bu-
lunan Gümüşhane Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İhsan Günay-
dın, projenin tamamlanmasıyla 
birlikte sadece Gümüşhane Üni-
versitesi öğrencilerinin yararlan-
mayacağını, Gümüşhane ve böl-
ge açısından önemli bir ihtiyacın 
karşılanmış olacağını söyledi.
Günaydın, 500 gün sonra Gümüş-
hane Üniversitesi öğrencilerinin 
idari, sosyal ve kültürel ihtiyaç-
larını tek bir mekânda rahatlıkla 
karşılayabileceklerini dile geti-
rerek, üniversite dışındaki vatan-
daşlara da gerek kütüphanenin ve 
gerekse kongre merkezinin nezih 
ve ferah ortamlarda hizmet vere-
ceğini ifade etti. 
“İYİ KÜTÜPHANE İYİ ÜNİ-
VERSİTENİN GÖSTERGESİ-
DİR”
İnşa çalışmalarına başlanan 
kompleksin tamamlanması ile kü-
tüphane anlayışında ve hizmetin-
de önemli bir değişim ve iyileşme 
yapacaklarını vurgulayan Günay-
dın, “GŞÜ Merkezi Kütüphanesi 
ülkemizde örnek olma özelliğini 
taşıyacak. Bu projeyle klasik kü-
tüphane anlayışının dışına çıkmış 
olacağız. Çünkü klasik bir anla-
yışla kütüphaneler, kaynakların 
bulunduğu arşiv ve okuma salon-
larından oluşuyor. Biz burada sa-
dece okuma yapılacak bir mekân 
değil, bir sosyal yaşam alanı inşa 
edeceğiz. Böylece öğrencilerimiz 
ya da bu hizmetimizden yararla-
nacak vatandaşlarımız kütüpha-
nemizin sadece kaynaklarından 
yararlanmayacaklar, aynı zaman-
da sosyal imkânlarından da istifa-

de edecekler. Merkezi kütüphane 
inşaatımız, bodrum ve zeminle 
birlikte toplamda 6 kattan oluşa-
cak. Bodrum kat arşiv bölümlerini 
barındırırken, zemin katta aktivite 
odaları, öğrenci kulüp odaları, 
kreş ve kreş oyun odaları, mescit 
ve abdest alma gibi sosyal alan-
lar yer alacak. Birinci katta idari 

bürolar, toplantı ve eğitim salonu, 
katalog odası, nadir eserler odası, 
lobi, katalog tarama, teknik oda, 
fotokopi odası ve çay salonu yer 
alacak. 2. 3. ve 4. katlarda ise kü-
tüphane hizmetleri yürütülecek. 
Modern teknolojik altyapının 
oluşturulacağı kütüphanemizde 
grup çalışma odalarının yanı sıra 
sessiz odalar ve kişisel çalışma 
odaları da yer alacak. Böylece kü-
tüphanemiz çok daha cazip hale 
getirilmiş olacak” dedi
KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ-
Nİ ÖNEMSİYORUZ”
Kütüphanelerin, üniversitelerin 
olmazsa olmazı olduğunu belirten 
Günaydın, “İyi üniversitenin en 
önemli kriterlerinden biri kütüp-

hanedir. Bu nedenle kütüphanesi 
iyi ve zengin olan üniversitenin 
iyi üniversite olduğunu söyleye-
biliriz. Genel olarak okumayan 
ve araştırmayan bir toplumuz. Bu 
nedenle yapacağımız böyle cazi-
be merkezleri ile öğrencilerimizi 
ve halkımızı bu mekânlara çeke-
rek okuma ve araştırma kültürü 

oluşturmalıyız” diye konuştu.
Projede yer alan kongre ve kültür 
merkezinin Gümüşhane Üniver-
sitesi’nin olduğu kadar Gümüş-
hane’nin ve bölgenin de önemli 
bir ihtiyacı olduğunu ifade eden 
Günaydın, bu projenin tamamlan-
masıyla birlikte Gümüşhane’nin, 
bilimsel, sosyal ve kültürel et-
kinliklerin gerçekleştirilmesi açı-
sından önemli bir fiziki merkeze 
sahip olacağını söyledi. 
Rektör Günaydın, “Kurulduğu-
muz 2008 yılından beri ciddi bir 
fiziki yapılaşma süreci geçiren 
üniversitemiz fiziki bakımdan 
eğitim-öğretim, araştırma ve 
spor alt yapısını tamamladı. Şu 
an bilimsel, sosyal ve kültürel 

e tk in l ik le r imiz i 
gerçekleştirdiğimiz 
salonlarımız mev-
cut. Ancak bunlar 
fakülte binalarımız-
da dağınık bir duru-
ma sahip. Kapasite 
bakımından geniş 
katılımlı etkinlik-
lerimizde sıkıntı-
lar yaşıyoruz. Bu 
nedenle kongre ve 
kültür merkezi pro-
jesini önemsiyoruz. 
Bu proje bittiğinde 
bilimsel, sosyal ve 
kültürel etkinlikler 
için bir cazibe mer-
kezi kurmuş ola-
cağız. Bodrum ve 
zemin katla birlikte 

dört kattan oluşacak olan kongre 
ve kültür merkezi içerisinde 750 
kişilik amfi tipi bir salon ile 620 
kişilik çok amaçlı kullanılabile-
cek düz bir zemine sahip salon, 
kapalı otopark, araç bakım yıka-
ma, dekor deposu, arşiv salonları, 
sanatçı odaları, toplantı salonu, 
basın odası, 577 metrekare alana 
sahip bir fuaye, 454 metrekare 
alana sahip büyük bir kafeterya, 
VİP salonu ve çok amaçlı kulla-
nılabilecek 623 metrekare alana 
sahip bir sergi salonu gibi temel 
bölümler bulunuyor” dedi.
“ÖĞRENCİLERİMİZ İDA-
Rİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL 
İHTİYAÇLARINI TEK BİR 
ALANDA KARŞILAYACAK”
Proje tamamlandığında Gümüş-
hane Üniversitesi öğrencilerinin 
eğitim-öğretim, spor ve labora-

tuar ihtiyaçlarının dışındaki idari, 
araştırma, sosyal ve kültürel ihti-
yaçlarını aynı mekânda karşılar 
duruma geleceklerini söyleyen 
Rektör Günaydın, “Yapacağımız 
komplekste merkezi kütüpha-
ne ve kongre merkezinin yanı 
sıra idari bir bina yer alacak. Bu 
idari binada Öğrenci İşleri Dai-
re Başkanlığı, Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı, Enstitüler, 
Öğrenci Konseyi Başkanlığı, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile 
öğrencilerin sağlık, barınma ve 
beslenme ile ilgili birimleri yer 
alacak. Bu bina ile öğrencilerimiz 
ders dışındaki ihtiyaçlarını tek bir 
mekânda karşılamış olacaklar” 
diyerek sözlerini sonlandırdı.

Gümüşhane Üniversitesi’nde sosyal ve kültürel amaçlı kullanılacak olan hizmet binası in-
şaatına başlandı. Yaklaşık olarak 29 milyona mal olacak projenin 500 günde tamamlanması 
planlanıyor.

Sağlık bilimlerinde 
dünyanın ilk bulgu-
su GŞÜ’den geldi

TÜBİTAK’tan 
Gümüşhane Üniver-
sitesi’nin 4 projesine 
destek

Yrd. Doç. Dr. Güngör Çağdaş Dinçel tarafından 
Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu’nda 

kurulan İmmünopatoloji Laboratuvarı’ndaki çalışmalar 
hız kesmeden devam ediyor. Dr. Dinçel’in ilk araştırma 
sonuçları içeren makalesi, sağlık bilimleri dünyasının 
prestijli dergilerinden biri olan Public Library of Science 
– ONE (PLOS ONE) dergisinde yayınlandı. Laboratuvar 
sorumlusu Dinçel, yine bu laboratuvarda yapılan çalış-
maların saygın dergilere gönderildiğini ve sonuçlarının 
beklendiğini açıkladı. Kurulan laboratuardan elde edile-
cek sonuçların insan ve hayvan sağlığı için çok kritik bir 
yer tuttuğunu da sözlerine ekledi. 
Güngör, PLOS ONE dergisinde ‘Increased Expressions 
of ADAMTS-13, Neuronal Nitric Oxide Synthase, and 
Neurofilament Correlate with Severity of Neuropatho-
logy in Border Disease Virus-Infected Small Ruminants’ 
başlığı ile yayımlanan çalışmada ADAMTS-13 (A Disin-
tegrin And Metalloprotease with Thrombospondin type 
I repeats-13) sunumlarının Sınır Hastalığı ile enfekte 
küçük ruminantların merkezi sinir sisteminde arttığını 
bulguladığını söyledi. Güngör, ayrıca karaciğerin stel-
late hücrelerinden sunulan bir proteinin bu hayvanların 
merkezi sinir sisteminde arttığını keşfettiğini ifade etti. 
Bu sayede nörodejeneratif hastalıkların patogenezinde 
bu proteinin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Gün-
gör, aynı zamanda bu çalışma ile kan-beyin bariyeri 
ve demyelinasyon/hipomyelinasyon patogenezlerinde 
ADAMTS-13’ün kritik görevlerinin olduğunun da an-
laşıldığını belirtti. Güngör, son olarak, “Nörodejeneratif 
hastalıkların profilaksi ve tedavilerinde ADAMTS-13’ün 
yeni bakış açıları getireceği bu çalışma ile de açıklandı” 
diyerek çalışmanın önemini vurguladı.     

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Projelerini Destekleme ve 3501 Kariyer Geliştir-
me programları kapsamında 2015 Mart dönemi 

sonuçlarına göre Gümüşhane Üniversitesi Öğretim üye-
leri tarafından sunulan 4 projeye destek verildi. Başvuru-
lan projelerin kabulü ile ilgili Türkiye geneli başarı oranı 
yüzde 19.9 olarak gerçekleşen “1001 Projeleri”nde Gü-
müşhane Üniversitesi’nin başarı oranı yüzde 50 olarak 
gerçekleşti. 
Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından 1001 
kapsamında sunulan 4 projenin 2’si, 3501 kapsamında 
ise 3 projeden 2’si kabul edildi.  1001 Bilimsel ve Tek-
nolojik Araştırma Projelerini Destekleme programı kap-
samında GÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Abdullah 
Kaygusuz ve Yrd. Doç. Dr. Alaaddin Vural’ın projeleri 
TÜBİTAK tarafından desteklenirken; 3501 Kariyer Ge-
liştirme programı kapsamında ise yine aynı fakültenin 
Maden Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Cem 
Yücel’in ve Genetik ve Biyomhendislik Bölümünden 
Yrd. Doç. Dr. Seda Nemli’nin projeleri desteklendi.  

HABER: Dudu Yazıcı 

GÜMÜŞHANE’DE ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI
HABER: Hatice Gündüz 

Üniversite yerleştirme sonuç-
larının (LYS) açıklanması-

nın ardından Gümüşhane Üni-
versitesi’nde (GŞÜ) 2015-2016 
eğitim-öğretim yılı kayıtları baş-
ladı.      
Elektronik kayıt sisteminin bu yıl 
ilk kez uygulanmasıyla birlikte 
öğrencilerin işi kolaylaştı, fakat 
bu durum Gümüşhane esnafının 
pek hoşuna gitmedi. 
Gümüşhane Üniversitesi Öğrenci 

İşleri binasında gerçekleştirilen 
kayıtlar 7 Ağustos Cuma gününe 
kadar devam edecek. Gümüşhane 
Üniversitesi Öğrenci İşleri Mü-
dürlüğü’nden alınan bilgiye göre 
kayıtların başladığı gün 3 bin 044 
kaydın yapıldığı ve kaydı yapılan 
öğrencilerin 2 bin 730’u elektro-
nik kayıt sistemi üzerinden, 314 
öğrenci ise bizzat başvurarak 
kaydını gerçekleştirdiği ifade 
edildi.



HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS ŞEHİRDEN 3

Daha önce Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde atıl bir durumda bırakılan, şimdi ise özel bir 
işletmeye verilen Gümüşhane Kent Ormanı doğa severlere çeşitli imkanlar sunuyor. 

Gümüşhane merkeze 3.5 km uzaklıkta 
olan 100 hektarlık doğal yaşam alanıy-
la  “Kent Ormanı” doğaseverlerin uğrak 

yeri olacağı ve şehir stresine bir mola verebi-
leceği nezih bir alan haline getirildi.
Daha önce Orman İşletme Müdürlüğü bün-
yesinde atıl bir durumda bırakılan, şimdi ise 
Orman Mühendisi Emrah Yılmaz’ın işlet-
mesini aldığı Kent Ormanı’nda düzenlenen 
çeşitli aktiviteler, Gümüşhane’de sosyal akti-
vite yok” eleştirilerine cevap niteliği taşıyor. 
12 ay hizmete açık olan Kent Ormanı’nda; 
öğrenci partileri, çocukların doğa ve hayvan-
larla iç içe olduğu bir ortam, şömine salonu, 
akşam kamp ateşi eşliğinde müzik, açık hava 
sineması, grup gezileri, düğün ve nişan fo-
toğraf çekimleri hizmetleri veriliyor. 
Gümüşhane’de güvenliği bulunan tek mesi-

re alanının Kent Ormanı olduğunu söyleyen 
işletmeci Yılmaz, alana giriş çıkış saatlerinin 
sınırsız olduğunu vurgulayarak çadır kentler-
de konaklama ve servis imkânının da oldu-
ğunu belirtti. Kent Ormanı’na giriş ücretinin 
olmadığını söyleyen Yılmaz, piknik yapmak 
isteyen vatandaşların ayrıca dışardan semaver 
çay,  yiyecek ve içeceklerini getirilebileceği-
ni ifade etti. Tesisin yeniden eski güzelliğine 
kavuşturulduğunu kaydeden Yılmaz, “Kent 
Ormanı içerisinde; seyir terasları, gözlem 
kuleleri, kamelyalar, oturma bankları, çocuk 
oyun alanları, mescit ve çeşme gibi sosyal te-
sisler yer alıyor. ATV gezileri, tırmanma pati-
kaları ve yürüyüş yolları gibi spor imkânları 
da mevcut” dedi. Doğal güzellikleriyle şehrin 
stresinden bir nebze de olsa uzaklaşma imka-
nı sağlayan Kent Ormanı’nda fauna olarak; 
tavşan, tilki, kurt, karaca, domuz, keklik, ayı, 

yılan, sincap, kertenkele ve daha bir çok hay-
van türü yaşıyor. Ormana gelen ziyaretçilerin 
akşam olduğunda yuvalarından çıkan tavşan-
larla karşılaşma imkânları olduğunu söyleyen 
Yılmaz, ormanda yaşayan diğer vahşi hay-
vanların insanların olduğu bölgeye gelmedik-
lerini vurguladı.   
Ormanın, sarıçam, gök nar,  meşe, kızılağaç, 
ardıç,  yaban fındık, ahlat, orman gülü ve kuş-
burnu gibi bitki türlerinden oluşan doğal gü-
zelliğine bir de orman içine inşa edilen küçük 
bir göl eşlik ediyor.  Gölün tam ortasında yer 
alan ve “Aşk Adası” olarak adlandırılan ada-
cık ise, görsel bir şölen sunuyor. Adayı oluş-
turan suyun mineralli ve şifalı olduğunu ifade 
eden Yılmaz, suyun tamamen doğal olduğu-
nu ve saç dökülmeleri, egzama, cilt hastalık-
ları, eklem ağrıları ve birçok hastalıkta tedavi 
amaçlı kullanılabileceğini söyledi.

HABER: Hatice Gündüz

GÜMÜŞHANE KENT ORMANI 
DOĞASEVERLERİ BEKLİYOR

İnsanın “toplumsal bir varlık olduğu”,  insanla ve toplumla 
ilgilenen herkesin bildiği temel bir konudur. Diğer bir if-
adeyle, insanın tek başına yaşayarak varlığını sorunsuz ve 
sıkıntısız sürdürebilmesi mümkün değildir. İnsanın toplum-
sallığı konusunda karşıt bir anlayış ve düşünce olmamasına 
karşılık, söz konusu toplumsallığın kaynağı konusunda, 
özellikle de modern kültürün gelişme zamanları olan 17. 
ve 18. yüzyıllarda önemli tartışmalar yaşanmıştır.  Toplum-
sallığın kaynağı konusunda önceleri tek bir görüş varken, 
modern zamanlarla birlikte ikinci bir görüş ortaya çıkmıştır. 
Öncekine göre insanın toplumsallığı doğuştan ve doğasının 
bir gereğidir; yani insanın tercihinin ve iradesinin sonucu 
değildir; aynen arılarda, karıncalarda olduğu gibi. Mod-
ern zamanlarda ortaya çıkan ikincisine göre ise söz konu-
su toplumsallık insanın bilinçli tercihinin ve iradesinin 
sonucudur. Bu görüşe göre insan, tek başına yaşayamaya-
cağını, en temel ihtiyaçlarını bile tek başına temin edemeye-
ceğini bildiği için başkalarıyla birlikte yaşama yolunu seçmiş 
ve böylelikle toplum oluşmuştur. Toplum ve dolayısıyla 
toplumsallık bireyler arasındaki karşılıklı anlaşmanın bir 
sonucudur. Rousseau’nun “Toplum Sözleşmesi” kitabı bu 
görüşün en önemli yapıtı olarak anlam kazanmıştır. Daha da 
önemlisi bu görüş, bugün tüm insanlığı kuşatmış olan mod-
ernlik tarafından tartışılmaz bir doğru gibi kabul edilmiş ve 
insanın doğal olarak toplumsal olduğu görüşüne itibar edil-
mez olmuştur. 
Modernitenin tercihinin böyle olması ise zorunluydu, 
çünkü insanın doğası gereği toplumsal olduğunu kabul 
etmek demek sosyolojik anlamıyla tüm cemaat yapılarını 
(aileyi, akrabalık sistemlerini, hemşehrilik ilişkilerini, ark-
adaşlıkları) doğal ve gerekli kabul etmek anlamına gelece-
kti. Hâlbuki modernitenin var olabilmesi, tüm bu cemaat 
yapılarının yıkılıp yok olması, hiç değilse etkisizleşmesiyle 
mümkündü. Zira bu cemaat yapılarını kabul etmek demek 
örneğin dini, geleneği kabul etmek olurdu. Hâlbuki moder-
nite, dinin ve geleneğin yokluğu ile vücut bulabilen bir şeydi; 
zira o Hıristiyanlık üzerinden dinle ve gelenekle çatışarak 
kendisini inşa etmişti. Dolayısıyla başta dini ve geleneksel 
yapıları (aile bu bakımdan en önemli yapıdır) kabul ederek 
modernitenin varlığını sürdürebilmesi veya etkin olabilmesi 
mümkün olamazdı. Bu sebeple de, Batı Avrupa’nın ürünü 
olan modernite kendisini inşa edebilmek için son derece 
sofistike bir yaklaşımla bireyciliği kutsadı, bireyi yüceltti. Bi-
rey olabilmeyi ise her türlü dini/geleneksel yapının etkisin-
den uzak olmakla irtibatlandırdı. Modernitenin ön gördüğü 
birey, toplumsallığın gerektirdiği tüm bağlarını koparmış 
bireydi; daha teknik ifadeyle, toplumsallığı doğallığının ge-
reği kabul etmeyen, “ihtiyaç” duyduğu sürece başkalarıyla 
bir arada olan, sorumluluğu sadece kendi çıkarlarına yöne-
lik olan bireydi. Artık, modernitenin karşısında istediği gibi 
değiştirip dönüştürebileceği bir “insan” vardı. 
Modern kültür, kutsadığı bireyciliği egemen kılabilmek için 
insanın ancak tüm toplumsal bağlarından kopararak en 
yetkin (modernitenin yaklaşımındaki nitelemeyle tanrısal) 
aşamaya ulaşabileceğini dile getirdi.  Maalesef bu anlayışın 
gereğine uygun olarak örneğin aileyi küçültüp önce çekird-
eğe, sonra da çocuksuz birlikteliğe dönüştürdü. Aileyi iki 
kişinin sınırlı ve sığ birlikteliği haline getirdi. Akrabalık ve 
hemşehrilik bağlarını darmadağın etti. Tamamen yok ede-
mediği yardımlaşmayı mekanik kurumsal ilişkilere indir-
gedi. Bayramları, farklı gerekçelerle şekillenen ziyaretleri, 
birliktelikleri pekiştiren durumlar olmaktan çıkarıp “kafa 
dinlenen” tatillere dönüştürdü. Yaşlıları evden çıkarıp “huzur 
evlerinin” müebbet mahkûmları haline getirdi. İnsanlar arası 
ilişkilerin sağlıklı yürümesinin en etkili formüllerinden olan 
“Büyüklere saygı, küçüklere sevgi” formülünü sıradan bir 
tekerleme pozisyonuna indirgedi. İnsanlar arası ilişkilerin 
en işlevsel gereklerinden birisi olan “tahammülü” sıfır-
larken, “sorumsuzluğu” ve “vurdumduymazlığı” bireysel ve 
toplumsal hayatın ekseni haline getirdi. Dostluğu başlatan, 
insanlar arasında güven inşa eden selamı hiyerarşik ilişkil-
erin mekanik sözcükleri kıldı… Kısacası birey olarak insanı 
yüceltiyor görünümü altında bencilliği, varlığın ve hayatın 
en temel ilkesine dönüştürüp, insanı evrenin yalnızlaşmış bir 
varlığı haline getirdi. Modernite, varlığın ne olduğunu anla-
ma çabası içerisinde olması gereken bilimi ise bu sürecin bir 
aracı haline getirdi. Bilim, her geçen gün daha da yalnızlaşan 
bireylerin ihtiyaçlarına hizmet eden teknolojileri üretmekle 
sorumlu hale geldi. Doğası tahrip olan modern insan, bilim 
aracılığıyla elde ettiklerini başarı kabul edip kendisini oy-
alarken, her haliyle daha da yalnızlaştığını fark edemez hale 
geldi.  Örneğin eskiden bir yerden bir başka yere gidilirken 
başkalarıyla iletişim halinde olmak gerekirdi; selamlaşılır ve 
yol sorulurdu. Artık navigasyonun “mükemmel” tarifleri 
başkalarıyla iletişimi gereksiz kıldı. Eskiden insanlar yolcu-
luk sırasında yanında oturanla konuşur, sohbet eder, der-
tleşirlerdi. Şimdilerde ise sanal hayatı ve ilişkileri kutsayan 
reklamların bombardımanı altında “akıllı” telefonların reh-
berliğinde bir hayat tarzına davet edilip duruyoruz. Eskiden 
hatıra amaçlı fotoğraf çekinirken bir başkasına rica ve teşek-
kür edilirdi. Başkası olmadan fotoğraf çekinilemezdi. Artık 
selfie çubuğu başkalarına olan bu ihtiyacı da bitirdi. Ve daha 
niceleri… Tüm bunlar ise “gelişme”, “ilerleme”, “hayatı ko-
laylaştırma” gibi yaklaşımlarla övülüyor, yüceltiliyor ve hatta 
kutsanıyor. Esasında yalnızlığı kutsayan modern bir “din”in 
inanmışları haline getiriliyoruz ve hatta getirildik. Evrenin 
merkezi olduğumuza inandırılarak yalnızlaştırıldık. Ne di-
yeyim, selfie ile taçlandırdığımız yalnızlığımız kutlu olsun. 

Prof.Dr.
Celalettin 
Vatandaş

YALNIZLIĞI SELFIE İLE 
TAÇLANDIRMAK

cvatandas@yahoo.com

“Tüketici mahkemeye gitmeden 
biz devreye giriyoruz”

Gümüşhane Ticaret İl 
Müdürü Mürsel Yaşar, 
tüketicilerin karşılaş-
tıkları sıkıntılarda nasıl 

davranmaları gerektiği konu-
sunda bilgi verdi. 
Ticaret İl Müdürü Mürsel Ya-
şar, tüketicinin haklarını sa-
vunabilmesi için satış fişinin 
veya belgesinin yeterli ola-
bileceğini, 15 gün içerisinde 
şikâyet edenin de, edilenin de 
Asgari Hukuk Mahkemesi’ne 
Tüketici Hukuk Mahkemesi 
sıfatıyla itirazda bulunabilece-
ğine değindi. 
Tarafların aralarındaki anlaş-
mazlığı çözmek için ellerinde-
ki tüm imkânları kullandıkla-
rını ifade eden Yaşar, sözlerine 

şu şekilde devam etti: “Mah-
kemeye gidilmeden önce biz 
devreye giriyoruz. Örneğin, 
vatandaş giyim eşyası veya 
beyaz eşya alıyor herhangi bir 
arıza yaşandığında garantiye 
gönderiyor. Teknik servisten 
gelen eşyanın arızası aynen 
devam ediyor ve bu durumdan 
şikâyet eden vatandaş mahke-
meye gitmeden öce bize şikâ-
yetlerini bildiriyor biz de eli-
mizden geldiği kadar çözüme 
kavuşturuyoruz.” 
İl Müdürü Yaşar, tüketici hak-
larının günümüzde çok önemi 
bir yeri olduğunu ve tüketici-
nin hakkını sonuna dek kul-
lanması gerektiğinin altını 
çizdi.

HABER: Hatice Gündüz
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Gümüşhane’de atık piller toplatılıyor

NEDEN DERS ÇALIŞAMIYORUZ...?

Her şeyin başı 
“iletişim”

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 
Başkanı İsmail Akçay, atık pillerin toplatı-
lacağını açıkladı.
Akçay, yaptığı açıklamada, hizmet ömür-
lerini tamamlayan atık pil ile bataryaların, 
“Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yö-
netmeliği” gereği toplanılmasının zorunlu 
olduğunu vurguladı. Söz konusu pillerin, 
toplanması ve bertaraf edilmesi konusun-
da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yet-
kilendirilen tek kuruluşun Taşınabilir Pil 
Üreticileri ve İthalatçılar Derneği (TAP) 
olduğunu duyuran Akçay, şunları söyledi:
“Söz konusu yönetmeliğin ‘Pil Ürünlerinin 
Dağıtımını ve Satışını Yapan İşletmelerin 
Yükümlülükleri’ başlıklı 11. maddede be-
lirtildiği üzere bu işletmeler, tüketiciler 
tarafından getirilen atık pillerin, üreticinin 
ön gördüğü, şekilde üreticiye ve üreticinin 

yetkilendirdiği kuruluşa gönderilmesini 
sağlamakla, iş yerlerinde tüketicilerin ko-
layca görebilecekleri yerlerde yönetmeli-
ğin Ek-4A maddesinde yer alan uyarı ve 
bilgiler ile atık pillerin toplanma şekli ve 
yerleri hakkında bilgileri sunmakla, ayrıca 
üreticilerin veya yetkilendirdiği kuruluşla-
rın temin edecekleri atık pil konteynırları 
bulundurmakla yükümlüdür.” Akçay, “İli-
mizde pil, batarya ve akümülatör satışı ya-
pan işletmelerin, ihtiyaç duyulacak atık pil 
toplama kutusu miktarlarını bildirmeleri 
durumunda, kutular TAP derneğince ilgili 
adreslere bedelsiz olarak gönderilecektir. 
Kutular dolduğunda ise www.tap.org.tr ad-
resinde yer alan ‘Atık Pil Biriktirdim’ for-
mu kullanılarak atık pillerin ücretsiz ola-
rak alınması sağlanacaktır. Üyelerimizin 
çevreye ve doğaya daha saygılı ve duyarlı 
davranacaklarına inanıyorum” dedi.  

“Çalışıyorum ancak yapa-
mıyorum.” Çoğu öğrencinin 

zihnini kurcalayan ve canını sıkan 
bir cümledir bu. Biliş alanında ya-
pılan çalışmalarsa bu konuda öğ-
rencilere yardımcı olabilecek bir 
takım püf noktalar sunuyor.  Bu 
püf noktalardan ilki özgül kodla-
ma. “Özgül kodlama” ile kaste-
dilen bilginin öğrenildiği ve geri 
çağrıldığı bağlamın aynı olması. 
Örneğin, açık havada, çimlerde 
çalışılan bir konunun sınıfta hatır-
lanması zorlaşabiliyor. Hep aynı 
şekilde öğrenilmiş olan bir bilgi 
sınavda farklı bir yorumla sorulduğunda yanıt vermek zorlaşabi-
liyor. İşte bu nedenle de uzmanlar, çalışırken notlarımızı sürekli 
tekrar düzenlememizi ve yeni bağlantılar bulmaya çalışmamızı 
öneriyor. Bir diğer püf nokta ise “dizisel konum”. Araştırma-
lar gösteriyor ki, çalışmanın ortasında öğrenilen bilgiler unu-
tulmaya en yatkın olanları. Bu nedenle, okulda ders ortaların-

da öğrencilerin daha dikkatli 
olmaları ve ders çalışırken 
konuları sürekli farklı sıralara 
koyarak okumaları öneriliyor. 
Uzmanların “özümleyerek 
tekrar etme” olarak adlandır-
dıkları bu püf noktaya göre 
ise, ders çalışırken kendimizi 
konuların arasında kaybol-
muş hissettiğimizde, görsel 
düzenlememler yapmanın ve 
şemalarla bilginin bütününü 
de kavramanın bellek adına 
yararlı olacağı söyleniyor. 
Son olarak sıralanan çalışma 

stratejisi ise “üst bellek (metabellek)”. Üst bellek üzerine ya-
pılan çalışmalara göre insanlar genellikle neyi bilip bilmedik-
lerine dair güçlü bir iç görüye sahip oluyorlar. Araştırmacılarsa, 
özellikle de süreyle sınırlandırılmış bir sınav sırasında hangi so-
rulara daha fazla zaman ayırmamız konusunda bu iç görülerin 
bize rehberlik edebileceğine dikkat çekiyor.

Gümüşhane Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 
Lütfi Düz, günümüzde aile şiddetini ve şiddetin ya-

şanma sebeplerini değerlendirdi.
Düz, “Aile bireylerinin eğitim seviyelerinin düşük olma-
sı, birbirlerini anlamamaları şiddetin temel etkeni olarak 
en başta yer alıyor ve bunların ortaya çıkmasında temel 
etken iletişimsizlik” dedi. Aile fertlerinin birbirlerini kar-
şılıklı olarak dinlemediklerini belirten Düz, bu nedenler-
den başka ekonomik, psikolojik, sosyolojik vb. birçok 
etkenlerin de şiddetin temelinde yer aldığını kaydetti.
Düz,” Ebeveynlerin eşlere karışması ve aralarında ile-
tişim verimsizliğinin doğması şiddetin büyümesine ve 
etkisinin artmasına neden olmaktadır bunun çözümü ise 
karşılıklı olarak oturup birbirlerini dinlemeleri gereki-
yor”dedi. “Karşılıklı olarak birbirlerine bağırıp çağırı-
yorlar” diyen Düz, “Eğitimli bir insan bunu yapmaz, otu-
rup birbirlerini dinlerler, günümüzde eğitim çok önemli” 
Düz, iletişimin olmadığı bir yerde şiddetin baş gösterdi-
ğini vurgulayarak sözlerini noktaladı.

Tarihi İpek Yolu güzergâhındaki Trab-
zon-Gümüşhane Karayolu üzerinde bulu-
nan ve Doğu Karadeniz’i Kafkaslara, Orta 

Doğu’ya ve İran’a bağlayan en önemli geçişlerden 
biri olan Zigana Dağı’nda yapımı planlanan 12 bin 
900 metre uzunluğundaki yeni Zigana Tüneli Pro-
jesi hayata geçiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından ihalesi yapılan yeni tünelle ilgili firma ve 
kurum arasında sözleşme imzalanırken, yaklaşık 
500 milyon liraya mal olan 3 yıl içerisinde bitiri-
lerek faaliyete geçmesi bekleniyor. Türkiye’nin en 
uzun ikinci tüneli olacak olan yeni Zigana Tüne-
li’nin giriş ve çıkışındaki kavşak ve viyadüklere ek 
olarak, iki adet tahliye dönüşü ve kaçış tüneli de 
projede yer alıyor. Tünelin, Gümüşhane tarafından 
Köstere girişinden itibaren hafif kavisle başlayacak 
olduğu biliniyor.
Yeni Zigana Tüneli Projesi’nin bölgeye kazandı-
rılmasında büyük rol oynayan Gümüşhane mil-
letvekili Doç. Dr. Kemalettin Aydın konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, “Projenin 2019’da tamamlan-
ması hedefleniyor. Bu sayede hayal denilen proje 
gerçekleşmiş olacak. Hem Gümüşhane’de hem 
Trabzon’da bazı kesimler bu projeye hayal gözüyle 
bakıyorlardı. Ancak hükümetimiz büyük bir karar-
lılık ve azimle hayal denilen bu projeyi gerçekleş-
tirmek için büyük çaba sarf etti. Allah, bu projede 
emeği geçen herkesten razı olsun” diyerek konuş-
masını sonlandırdı.

HABER: Hatice Gündüz

Yeni Zigana tünelinin 
temelleri atılıyor
Zigana Dağı’nda yapımı planlanan 12 bin 900 metre uzunluğundaki yeni Zigana Proje-
si’nde sona gelindi. Projenin 2019 yılında tamamlanacağı öngörülüyor. 

HABER: Mehmet Ağca

Yeni Zigana tüneli, Ovit’ten Sonra Türkiye’nin ikinci büyük tüneli olacak. 

HABER: Mehmet Ağca

Gümüşhane İl Özel İdaresi, Doğu Karadeniz Kal-
kınma Ajansı (DOKA) desteği ile kent merkezin-

deki Raif Tuna konağında başlattığı yenileme çalışma-
larını devam ettiriyor.
Geçtiğimiz yıllarda İl Genel Meclisi tarafından turiz-
me kazandırılmasına onay verilen ve İl Özel İdaresi 
tarafından işlemleri başlatılan, “2.Derece Korunması 
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” statüsündeki iki katlı 
evin restore çalışmaları sürüyor. Hasan Bey Mahalle-
si’nde bulunan ve Raif Tuna Konağı olarak bilinen eski 
ahşap bina 460 metre kare arsa üzerinde, 2 katlı ve 159 
metre alana sahip. Bütün planlama ve izinleri alınarak 
yaklaşık 300 bin liraya ihale edilen binada yüklenici 
firma yetkilileri restorasyon çalışmalarında büyük iler-
leme kaydetti. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem 
Akdoğan, Eylül ayına kadar sürmesi planlanan yenile-
me çalışmalarının maliyetinin DOKA ve İl Özel İda-
resi tarafından karşılanacağını belirtti. Akdoğan, daha 
önceki yıllarda Balyemez, Özdenoğlu ve Ataç konak-
larını restore ettirerek şehir turizmine kazandırdıklarını 
vurguladı. Akdoğan, “Kurum olarak bu konuya yönelik 
çalışmalara devam edeceğiz turistik yerleri elimizden 
geldiği kadar şehrimize kazandıracağız” dedi.

HABER: Mehmet Ağca

Raif Tuna Konağı’nda 
restorasyon 
çalışmaları sürüyor
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GŞÜ tercih oranı yüzde 97

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar davetinde
 Prof. Dr. Vatandaş’ın kitabını hediye etti

2015 ÖSYS sonuçlarına göre Gümüşhane 
Üniversitesi’nde bulunan fakülte, yük-
sekokul ve meslek yüksekokulları yüzde 

97,17 doluluk oranı ile tercih edilirken; il mer-
kezindeki merkez kampüste bulunan bölüm ve 
programların doluluk oranı yüzde 97.43 olarak 
gerçekleşti. 
Üniversite tercih kılavuzunda Gümüşhane Üni-
versitesi’ne ait olan toplam 5 bin 23 kontenjanın 
4 bin 881’i öğrenciler tarafından tercih edildi.  
İl merkezinde bulunan Fakülte, yüksekokul ve 
meslek yüksekokullarına ayrılan 4 bin 13 kon-
tenjan için ise 3 bin 910 öğrenci yerleşti. 
Fakülte ve yüksekokullar bünyesinde bulunan 4 
yıllık lisans programlarına ayrılan kontenjanların 
yüzde 98,3’ü öğrenciler tarafından tercih edilir-
ken; meslek yüksekokullarındaki doluluk oranı 
yüzde 95,91 olarak gerçekleşti. İl merkezindeki 
meslek yüksekokullarının doluluk oranı yüzde 
95,74, ilçelerde ise yüzde 96,13 olarak gerçek-
leşti. GŞÜ, merkez ve ilçeleriyle dengeli bir 

tercih oranına sahip oldu. Konuyla ilgili olarak 
yaptığı açıklamada Gümüşhane Üniversitesi’nin 
her yıl olduğu gibi 2015 yılında da en çok tercih 
edilen üniversiteler arasında yer aldığını belirten 
Rektör Prof. Dr. İhsan Günaydın 2015 ÖSYS 
sonuçlarının Gümüşhane Üniversitesi’nin 7 yıl 
gibi kısa bir sürede oluşturduğu marka değerini 
bir kez daha kanıtladığını söyledi.
“AÇTIĞIMIZ BÖLÜM VE PROGRAMLAR 
ÇOK İSABETLİ”
Gümüşhane Üniversitesi’nin 2015 ÖSYS so-
nuçlarına göre il merkezi ve ilçelerde dengeli bir 
tercih oranına sahip olduğunu vurgulayan Rek-
tör Günaydın, “Kuruluşumuzdan bu güne geçen 
kısa sürede ortaya koyduğumuz başarı öyküsü-
nün birçok göstergesi var. Bu göstergelerden biri 
de, açtığımız bölüm ve programlarımızın gü-
nümüzün hem bölgesel hem de ulusal anlamda 
ihtiyaç duyulan kriterlerini taşıyan tercih edilir 
nitelikte olmasıdır. İl ve ilçelerde açtığımız bö-
lüm ve programlarımız dengeli bir tercih oranına 

sahip oldu. Bu durum açtığımız bölüm 
ve programların ne kadar isabetli oldu-
ğunu bir kez daha gösterdi.  Gümüşha-
ne Üniversitesi gerek eğitim ve gerekse 
fiziki alt yapısı bakımından öğrencile-
rine kaliteli bir üniversite öğretim ha-
yatını sunabilecek kapasiteye ulaşmış-
tır” dedi. Ayrıca güvenli ve huzurlu 
bir şehirde kurulmuş olması nedeniyle 
ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla 
emanet edebileceğine değinen Günay-
dın, sözlerini şöyle noktaladı: “Onlar 
için hem akademik kadro, hem öğre-
tim alt yapısı hem de fiziki bakımdan 
Türkiye standartlarında bir öğretim ha-
yatı hazırlanmış durumda. Bu vesile ile 
Gümüşhane Üniversitesi’ni tercih eden 
öğrencilerimizi gösterdikleri başarıdan 
dolayı tebrik ediyor ve üniversitemiz 
ailesinin yeni fertleri olarak onlara hoş 
geldiniz diyorum.” 

2015 ÖSYS sonuçlarının açıklanmasının ardından Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokullar ve mes-
lek yüksekokulların yüksek doluluk oranıyla tercih edildiği belirlendi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan spor ve sanat camiasının önde gelen isimlerine verdiği iftar yemeğinde, Gümüşhane Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş tarafından kaleme alınan “Hazreti Muhammed’in 
(S.A.V) Hayatı ve İslam Daveti” isimli kitabını konuklara hediye etti. 

KAYNAK: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan spor ve sanat camiasının önde 
gelen isimlerine verdiği iftar yemeğinde, Gümüşhane Üniversite-
si Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cela-
lettin Vatandaş tarafından kaleme alınan “Hazreti Muhammed’in 
(S.A.V) hayatı ve İslam Daveti” isimli kitabını konuklara hediye 
etti. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 12 Temmuz Pazar günü 
Huber Köşkü’nde spor ve sanat dünyasından isimlere verdiği iftar 
yemeğine katılan spor dünyasından ünlü isimler, davetten duyduk-
ları memnuniyeti dile getirdi. 
Erdoğan’ın iftar yemeğine spor dünyasından Türkiye Futbol Di-
rektörü Fatih Terim, eski A Milli Takım Teknik Direktörü Mustafa 
Denizli, eski milli futbolcular Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Rıza 
Çalımbay, Tanju Çolak, basketbolcu Hidayet Türkoğlu, milli mo-
tosikletçi Kenan Sofuoğlu, Burcu Çetinkaya ve yapımcı Acun 

Ilıcalı’nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişilik bir davet-
li topluluğu yer aldı. Erdoğan’ın iftar programına katılanlara, gü-
nün anısına Prof. Dr. Celalettin Vatandaş tarafından kaleme alınan 
“Hazreti Muhammed’in (S.A.V) Hayatı ve İslam Daveti” isimli 
eserini hediye etmesiyle ilgili konuşan Hidayet, “Kadir Gecesi ön-
cesi o kitabı vermesi bizi daha da mutlu etti. Kitabı yavaş yavaş 
okumaya başladım. Peygamber efendimizin hayatını böylelikle 
daha da öğrenmiş olacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iftar programıyla ilgili AA’ya değer-
lendirmede bulunan Hidayet Türkoğlu, Kenan Sofuoğlu, Tanju Ço-
lak ve Hakan Ünsal, davetten dolayı mutlu olduklarını belirttiler. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hazreti Muhammed’in 
(S.A.V) Hayatı ve İslam Daveti” isimli eseri hediye etmesi konu-
sunda Hakan Ünsal, şunları söyledi:
“Hediyeler, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verildikten sonra her 
anlamda çok değerli. Kitabı kendisi özellikle tavsiye etti. Peygam-
ber efendimizin hayatını anlatan bir kitap. Güzel bir çalışma. Çok 
faydalı olacağına inanıyorum. Bunun yanında erkeklere kravat ve 

kadınlara fular hediye etti. Eşim ve ben bu hediyeleri çok beğen-
dik.” Bir zamanlar Samsunspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’de 
oynayan ve gol kralı olan Tanju Çolak, Peygamber Efendimizin 
hayatının objektif ve bilimsel olarak ele alındığı “Hazreti Muham-
med’in (S.A.V) Hayatı ve İslam Daveti” kitabı konusunda şunla-
rı söyledi: “Ayrıca kravat hediye etti. Kitabı okuyacağız. Kendisi 
mutlaka okumuştur. İçinde bir şeyler var ki bize öneriyor” diye 
konuştu. Davet edilen konuklara hediye olarak, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından okunan ve tavsiye edilen kitap, 
bizzat Cumhurbaşkanı tarafından davetlilere takdim edildi.  Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından günün anısı olarak 
hediye edilen kitabın ilk cildi Mekke dönemini, ikinci cildi ise Me-
dine dönemini anlatıyor. 1200 sayfadan oluşan kitapta Kur’an ayet-
leri referans alınarak Hz. Peygamber’in vahiy öncesi yaşamı, insa-
ni ilişkileri, Hanif tavrı, vahiyle başlayan peygamberlik ve tebliğ 
süreci, itirazlar, Müslümanların cahili Mekke ve Medine toplumu 
ile ilişkileri, yaşadıkları sıkıntılı dönemler ve bir İslam toplumunun 
inşa süreci ele alınıyor.  
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GŞÜ’de Çifte Mutluluk
Rektörlük binası önünde üniversite aka-
demik personelinin katılımlarıyla Rektör 

Prof. Dr. İhsan Günaydın’ın Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan et-
kinlikler, GŞÜ açık futbol sahasında devam etti.
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 2 bin 350 öğ-
rencinin yemin edip kep atarak mezuniyetlerini 
kutladığı etkinliklere, Gümüşhane Valisi Yücel 
Yavuz, Milletvekili Mustafa Canlı, Belediye 
Başkanı Ercan Çimen, GŞÜ Rektörü Prof. Dr. 
İhsan Günaydın, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Yusuf Şevki Yılmaz, Garnizon Komutan 
Vekili Albay Hasan Metin, İl Emniyet Müdürü 
Orhan Kar, GTSO Başkanı İsmail Akçay, Tonya 
Belediye Başkanı Osman Beşel, üniversite aka-
demik ve idari personeli, öğrenciler ve aileleri 
katıldı.

“NİTELİKLİ AKADEMİSYENLERE SAHİBİZ”
Gümüşhane yöresine ait halkoyunları gösterisi-
nin de sunulduğu törende konuşan Rektör Gü-
naydın, öğrenimlerini başarıyla tamamlayan 2 
bin 350 öğrenciyi mezun etmenin ve Gümüşha-
ne Üniversitesi’nin 7. kuruluş yıldönümünün he-
yecanını yaşadıklarını söyledi. Göreve geldikleri 
10 Eylül 2008 tarihinden sonra çalışmalarını üç 
ana eksen etrafında başlattıklarını belirten Gü-
naydın, “Bunlardan birincisi akademik yapılan-
ma. Bilindiği gibi akademisyenler üniversiteler 
için olmazsa olmazlardandır. Bunun bilincinde 
olarak mümkün olduğu kadar nitelikli akademik 
personeli üniversitemize kazandırmaya çalıştık. 
İkincisi, idari yapılanma. Akademik ve fiziki ya-
pılanmanın sağlıklı ve hızlı yürüyebilmesi için 
nitelikli idari personel büyük önem taşımaktadır. 
Bu konuda da önemli bir mesafe aldığımızı söy-
leyebilirim.  Çalışmalarımızın üçüncü eksenini 
ise fiziki yapılaşma oluşturmuştur.  Kaliteli bir 
eğitim-öğretimin temel koşullarından biri de fi-
ziki yapılaşmanın yeterli bir şekilde hazırlanma-
sı olduğu söylenebilir” dedi.
Gümüşhane Üniversitesi’nin henüz yedi yıllık 
genç bir üniversite olduğunun altını çizen Prof. 
Dr. Günaydın, “Üniversiteler geçmişi ile övünen 
kurumlardır. Üniversiteler için çok kısa sayıla-

bilecek yedi yıl içinde Gümüşhane Üniversitesi, 
altı fakültesi, iki yüksekokulu, sekiz meslek yük-
sekokulu, iki enstitüsü, beş uygulama ve araştır-
ma merkezi, 631 akademik personeli, 310 idari 
personeli ve 15.500 öğrencisi ile bölgemizin ve 
ülkemizin önemli bir yükseköğrenim kurumu ve 
her ile üniversite projesinin örnek bir modeli ol-
muştur” şeklinde konuştu.

“GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, BU İLİN 
UFKUDUR”
 Üniversitelerin bilim ve düşüncenin yuvası, top-
lumların beyinleri olduklarını 
anlatan Günaydın, konuşması-
na şöyle devam etti: “Üniver-
siteler, yeşerttiği imkânlar ve 
ürettiği bilgiler, belli sayıda 
çalışan akademik ve idari per-
sonelleri ve şehri şenlendiren 
gençleri, oluşturduğu istihdam 
imkânları ile bir taraftan hepi-
miz için farklı dünyaların ka-
pılarını açmakta, diğer taraftan 
insanlara, şehirlere ve ülkele-
re yeni ufuklar, yeni umutlar 
ve yeni hayaller sunmaktadır. 
Gümüşhane Üniversitesi ise 
bu ilin ufkudur ve en önemli 
kültürel sermaye kaynağıdır. 
Bizler göreve geleli henüz yedi 
yıl olmamasına rağmen Gü-
müşhane Üniversitesi fiziki ya-
pılaşması, eğitim-öğretim kali-
tesi, araştırma altyapısı, sosyal, 
kültürel faaliyetleri, projeleri 
ve ürettiği bilgilerle sadece kendisi ile kurulan 
üniversiteleri değil daha eski üniversiteleri belli 
alanlarda geride bırakarak kendinden bahsedilen  
bir kurum haline gelmiştir.”
 Hiç bir başarının tesadüf olmadığını vurgula-
yan Günaydın, mezun olan öğrencilere başarıya 
ulaşmak için kendilerine hedefler belirlemeleri 
ve bu hedeflere ulaşabilmek için çok çalışmaları 
gerektiği tavsiyesinde bulundu. Etkinlikler kap-
samında, 2014-2015 eğitim-öğretim yılını birin-
cilikle tamamlayan GŞÜ Sağlık Yüksekokulu 
Beslenme Diyetetik Bölümü öğrencilerinden 
Özge Aslan, birincilik konuşmasının ardından 

mezuniyet kütü-
ğüne plaket çaktı. 
Dereceye giren 
öğrencilere pro-
tokol mensupları 
tarafından çeşitli 
ödüllerin verildiği 
etkinlikler, diplo-
malarını alan öğ-
rencilerin kep ata-
rak mezuniyetlerini 
kutlamalarıyla sona 
erdi.

 

Gümüşhane Üniversitesi’nde 7. kuruluş yıldönümü ve 2014-2015 akademik yılı mezuniyet töreni etkinlikleri kapsamında iki 
kutlama bir arada yapıldı. Düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenimini başarıyla tamamlayan 2 bin 350 öğrenci mezun edildi. 

HABER: Mehmet Ağca

GŞÜ’de Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi düzenlendi
Gümüşhane Üniversitesi ve King’s College (ABD) Sağlık Yönetimi bölümleri tarafından Gümüşhane Üniversitesi ev sahipliğinde 1. Uluslararası Sağlık 
Yönetimi Kongresi düzenlendi. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen kongre’ye birçok farklı ülkeden 120 civarında akademisyen katıldı. 

Gümüşhane Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı 1. Ulus-
lararası Sağlık Yönetimi Kongresi’ne, ABD, Danimarka, 
Avusturya, Suudi Arabistan, Fas, İran, Yunanistan, Ro-

manya, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs ve Türkiye’den 
120 civarında akademisyen, değişik üniversitelerden 100 civa-
rında Sağlık Yönetimi bölümü öğrencisi, Gümüşhane hastane ve 
sağlık kurumlarında çalışan 50 civarında yönetici, kalite koordi-
natörü, doktor ve hemşire katıldı. 
Kongre süresince sağlık politikaları ve reformları, sağlık hizmet-
lerinin globalleşmesi, medikal turizm ve uluslararası hasta hak-
ları konularında konferanslar verildi. Ayrıca kongrede hastane 
yönetimi, sağlık kurumlarında örgütsel davranış, hasta hakları, 
güvenliği ve memnuniyeti, sağlıklı yaşam kalitesi konularındaki 
110 bilimsel çalışma, 13 paralel oturumda iki gün boyunca su-
nuldu. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi açılışında geçen 
iki gün boyunca önemli konuşmalar ve sunumlara gerçekleşti-
rildi. Kongrenin fikir sahipleri ve organizatörleri Prof. Dr. Fevzi 
Akıncı, Yrd. Doç. Dr. Sedat Bostan ve Yrd. Doç. Dr. Taşkın Kılıç 
bu fikri gerçekleştirmekten akademisyenlerin ve misafirlerin ev 
sahipliğine kadar yorulmak bilmeden etkili bir şekilde çalıştıkla-
rını dile getirdiler. Rektör Prof. Dr. İhsan Günaydın’ın önderliği 
ve desteği ile Gümüşhane Üniversitesi, Türk misafirperverliği ile 
birlikte uluslararası bir kongre için uygun bir yer olduğunu ka-
nıtladı. 

“ULUSLARARASI DÜZEYDE BİR KONGRE”
Avusturya, Danimarka, Yunanistan, İran, Fas, Nijerya, Romanya, 
Suudi Arabistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’nin dört bir 
yanı olmak üzere 12 farklı ülkeden 120’nin üzerinde akademis-
yenin katıldığı kongrede ayrıca, 100’ün üzerinde öğrenimine de-
vam eden ve mezun olan öğrenci ile birlikte 50 sağlık uzmanı da 
30 düzenleme kurul üyesine eşlik etti.
İki güne dağıtılmış dört ana sunum, kongrenin ana kısımlarını 
oluşturdu. Ana sunumlar dışında kongrede 1) hastane hizmet-
lerinde kalite yönetimi, 2) sağlık profesyonellerinin karşılaştığı 
yasal problemler ve çözümleri ve 3) sağlık yönetimi ve liderliğin-
de çağdaş yaklaşımlar olmak üzere üç popüler workshop yer aldı.
Kongrede, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilim-
leri Fakültesi’nde Karaca, Zigana ve Artabel salonlarında 13 eş 
zamanlı oturum düzenlendi. 7 ila 8 bildiri ile yönetilen oturum-
lar tanınmış ulusal ve uluslararası akademisyenler tarafından 
tekrar yönetildi. Bu oturumların genel başlıkları, hasta hakları, 
güvenlik ve memnuniyet; hastane yönetiminde sağlık çalışan-
larının memnuniyetini de içeren güncel konular; sağlık hizme-
ti kalitesi; küreselleşme ve medikal turizm ve sağlık reformları 
konularından oluştu. Kongrede birçok gelişmiş ülkenin, sağlık 
kavramını temel insan hakları arasında değerlendirip tüm vatan-
daşlara sağlık hizmetlerine ulaşımda kolektif sorumluluk yükle-

dikleri öne çıktı. Bunun yanı sıra sunumlarda, hızla gelişen tek-
noloji ve üstün tedavi yöntemlerinin, sağlık dağıtım sisteminde 
tedarikçilerin aşırı hizmet tüketimi ortaya çıkarabilmesinde teş-
vik düzenlemesiyle birlikte yüksek beklentiler oluşmasına sebep 
olduğu, böylece artan sağlık hizmetleri talebinin, sağlık hizmeti 
ücretlerinin artmasına zemin hazırladığı görüşleri dile getirildi.
Kongrede sağlık sektörüyle ilgili sorunların çözümünde şu mad-
deler öne sürüldü: “Hasta taleplerini kontrol altına almak, bir-
çok seçkin ileri teknolojili hizmetler için maddi imkânları kısıtlı 
olanlara uygun kesintiler uygulamak, tedarikçinin üretim fazla-
sını kontrol etmek, teknoloji ya da tedavi üreticisinin garanti al-
tına almadığı değer bazlı ödeme sistemi düzenlemek, sağlayıcıya 
ödemeleri azaltır. Tabi ki bu ihtiyaçlar sürekli ve her daim göz-
lem altında tutulur ve aşırı tüketim alışkanlıklarının değişimini 
zorunlu kılar. Aynı zamanda şunu da belirtmek isterim ki aşırı 
tüketim bir tür kalite sorunudur ve hastaya zarar verebilir.”
Yukarıda bahsedilen konular üzerine yapılan çalışmaların yay-
gınlaştırılması açısından oldukça başarılı olan kongrenin devamı 
ve ilk Uluslararası Sağlık Hizmetleri Yönetimi Konferansı düzen-
leme üyelerinin başlattığı bu çalışmanın sürdürülmesi için tüm 
katılımcılar teşvik edildi.  Kongre, “Sağlık Yönetimi alanında, 
uluslararası meslektaşlardan gelecek senelerde Uluslararası Sağ-
lık Hizmetleri Yönetimi konferansının devamını düşünmelerini 
ve ev sahipliği yapmalarını rica ediyoruz” mesajıyla sona erdi.
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Gündüz: Projenizin amacı nedir?
Aydın: Zigana coğrafyasında ve ülke-
mizde “ekolojik” okuryazar yetiştirmek 

genel amacımız. Projede gelecek nesilleri şekil-
lendirecek öğretmenler, öğretmen yetiştiren ku-
rumlardaki bilim insanları ve diğer ilgi gruplarına 
Gümüşhane, Zigana Dağı ve Zigana Coğrafyası 
eğitim mekânı olarak kullanarak doğayı bilen, et-
rafındaki doğal değerlerin farkında olan ve seven, 
ekosistemi öğrenmek için gayret sarf eden ve ko-
ruyan, hayvanları seven ve koruyan bir neslin 
yetişmesi için gerekli bilgiler, konusunda uzman 
öğretim üyeleri tarafından verilecek. 
Gündüz: Hedef kitleniz hangi yaş grubu ara-
lığında olacak?
Aydın: Doğayı seven ve bilen 7 den 70’e her ke-
simi kapsayan bir yaklaşım. 
Gündüz: Projenizde “doğa”yı eğitim sürecine 
nasıl dahil ediyorsunuz? 
Aydın: Doğa eğitiminin en kısa tarifi, doğanın 
dilinin öğrenilmesidir. Bu eğitimin sonucunda, 
eğitim süresi kısa dahi olsa katılanların dünya 
görüşlerinde köklü değişiklikler meydana gelir. 
Projede, katılımcılarla birlikte doğa-insan ilişki-
lerinin be tartışılacağı, sorgulayıcı ve doğa mer-
kezli bir eğitim yöntemi uygulanacaktır. Ders 
ve ders dışı etkinlikler paylaşımcı bir şekilde 
öğrenci-öğretmen hiyerarşisinden arındırıla-
rak gerçekleştirilecektir. Doğayı tanıma, doğayı 
okuyabilme, doğadaki farklılıkları keşfedebilme, 
kazandırılması gereken temel beceriler olacak ve 
ders işleme yöntemleri bu temel anlayışa uygun 
biçimde yapılacaktır.
Gündüz: Ne zamandır bu projeniz devam edi-
yor?
Aydın: Projeniz 2011 yılından beri devam et-
mektedir. 
Gündüz: Zigana Doğa Okulu projesinin faa-
liyete geçirilmesinde güçlüklerle karşılaştınız 
mı?
Aydın: Güçlüklerle karşılaştık. Bunları üç gurup-
ta topluyoruz. Birinci olarak, hukuki ve bürokrasi 
engellerini gösterebiliriz. Bunlar okul binasının 
eski ve yeni konumu ve kurumsal ilişkiler arası 
iletişim bozukluğu, ikinci olarak, yöre halkının 
projeye yabancı kalması veya yeterli bilgiye sa-
hip olmaması ve yöre halkının geninden kaynak-
lanan ön yargılı kararlar, üçüncü olarak ise doğa 
ve turizm işbirliği konusunda yeterli donanımın 
olmaması, ilk aşamadaki güçlüklerdi.
Gündüz: ”Zigana Doğa Okulu” ilk projeniz 
mi ve bu konuda herhangi bir eğitim aldınız 

mı?
Aydın: Bu doğada doğmak ilk eğitimi almak de-
mekti zaten. İkincisi mesleğim gereği tüm ülkemi 
ve yurt dışını gezdiğimde gördüklerim ve edin-
diğim izlenimlerin yeterli alt yapı oluşturduğunu 
düşünmekteyim.
Gündüz: Projeniz mevsimlik mi yoksa sürekli 
faaliyette mi olacak?
Aydın: Projemiz dört mevsim her iklimde ve her 
koşulda uygulana bilecek bir projedir. Çünkü söz 
konusu doğanın kendisidir. Mekân bugün burası 
yarın başka bir yer olabilir ama esas doğa olacak-
tır.
Gündüz: Ulaşım nasıl sağlanacak? Ayrıca ko-
naklama imkânı var mı?
Aydın: Ulaşım, deniz kara ve hava yoluyla sağ-
lana bilecek durumdadır. Zigana Doğa Okulu’na 
gelmek için deniz ulaşımını tercih edenlerin oku-
lumuza en yakın ilimiz olan Trabzon’a kadar de-
niz yoluyla gelmeleri oradan kara yoluyla trans-
fer yapmaları yeterlidir. Hava yoluyla gelenlerin 
ise, Trabzon havaalanı, Erzincan ve Erzurum ha-
vaalanlarını tercih edebilecekleri, buralardan da 
okula ulaşa bilmek için karayoluyla transfer yap-
maları gerekmektedir. Kara yoluyla ulaşım, zaten 
okulumuz tarihi İpek yolunun üzerinde olduğu 
için bu konuda ulaşım problemi yoktur.

“LAMES ŞENLİKLERİ ARACILIĞIYLA 
OKULUMUZU TANITIYORUZ”
Gündüz: Zigana Doğa Okulu’nun tanıtım fa-
aliyetlerini nasıl yürütüyorsunuz? Okul hak-
kındaki farkındalığı ne şekilde sağlıyorsunuz?
Aydın: Tanıtım faaliyetlerini, resmi sitemiz olan 
www.ziganadogaokulu.org ve derneğimiz sitesi 
olan www.ziganalilar.org üzerinden yapmanın 
yanında, görsel olarak da “Zigana Doğa Okulu” 
adı ile  3 ayda bir yayımlanan dergi basmakta-
yız şimdilik trajı 5.000 adettir. Bu coğrafya için 
ciddi bir rakamdır. Ayrıca kendi coğrafyamız -bu 
coğrafya Trabzon, Giresun ve Gümüşhane’yi 
kapsamaktadır-  dışında da “Zigana Coğrafyası 
Endemikleri Fotoğraf Sergimiz var onu  da il il 
gezdirerek faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. 
Ayrıca, “Zigana Coğrafyası Endemikleri Fotoğ-
raf” kitabımız bulunmaktadır. Şimdilik 15.000 
adet basılmış ve dağıtılmıştır. Her yıl Ağustos 
ayında geleneksel olarak düzenlediğimiz kültür 
faaliyetimiz olan LAMES ŞENLİKLERİ de bu 
tanıtıma katkıda bulunmaktadır. 
Gündüz: Projenizi yürütmede kimlerden des-
tek alıyorsunuz? 
Aydın: Kamu kurum ve kuruluşlarından ve ay-

rıca yerel iş adamlarından ve 
vatandaşlardan destekler 
almaktayız. Zaten bitki 
müzemizin tüm çalış-
maları Orman Ba-
kanlığı tarafından 
yürütülmektedir. 
Sorular dışı da 
olsa bu röportaj 
için Gümüşha-
ne Üniversitesi 
İletişim Fakül-
tesi yetkilile-
rine teşekkür 
ediyorum.

RÖPORTAJ: Hatice Gündüz

Aydın: “Zigana Doğa Okulu, 
doğayı seven nesiller yetiştiriyor”

RÖPORTAJ8

Zigana Coğrafyası Derneği Başkanı ve YÖK Denetme Kurulu Denetçisi Savaş Aydın tarafından yaklaşık dört yıldır hazırlıkları yapılan 
ve Zigana coğrafyasının dinamiği ve motoru olacak “Zigana Doğa Okulu” projesi “Eğiticilerin eğitimi, harika bir doğa ile baş başa” 
sloganı ile başlıyor. Gelecek nesillerin doğayı bilen ve seven nesiller olarak şekillendirmesinin amaçlandığını söyleyen Zigana 
Doğa Okulu projesinin yürütücüsü Savaş Aydın ile okul hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

GŞÜ Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal 
Üretim Bölümü, Veteriner Cerrahi Uzmanı Yrd. 
Doç. Dr. Nezihe Gökhan, kurban kesecek vatan-

daşlara önemli uyarılarda bulundu.
Gökhan, “Veteriner hekim kontrolü dışında yetiştirilen, 
sevki yapılan ve satışa sunulan hayvanlar, bulaşıcı ve sal-
gın hayvan hastalıklarının yayılma riskini arttırmakta ve 
bu hayvanlardan elde edilen etler insan sağlığı açısından 
önemli bir risk oluşturmaktadır” dedi. Kurban Bayra-
mı’nda insan sağlığı ve hayvan sağlığının korunması ve 
hayvanların da hayvan refahı ve gerekli hijyen şartlarına 
uygun olarak kesilmesini ve çevre kirliliğini önlenmesi-
ni sağlamak ve kurban bayramı ile ilgili olumsuzlukların 
giderilmesinin “Veteriner Hekimler” olarak amaçları ol-
duğunu dile getiren Gökhan, kurbanlık hayvan alımında 
halkımızın dikkat etmesi gereken hususları şöyle açıkla-
dı: “Menşe şahadetnamesi, küpesi(pasaport) ve veteriner 
sağlık raporu olmamasına, çok zayıf olmamasına, gebe ol-
mamasına, yeni doğum yapmış olmamasına, yüksek ateşi 
olmamasına, çok genç gelişimini tamamlamamış olması-

na, tüylerinin karışık mantolun olmamasına dikkat etme-
liyiz ”dedi. Kesim anında halkımızın dikkat etmesini ve 
bu konuda hassas olmasını vurgulayan Gökhan, şunları 
dile getirdi: “Kesimler, yeri tespit edilen noktalarda yapıl-
malı, kesim yeri temiz olmalı ve akarsu bulunmalı, kesim 
yapan kasabın sağlıklı ve ehliyetli olması, kesim anında 
alet edevatın hijyenine dikkat edilmeli, kesim anında 
atıkların çevreyi kirletmeden muhafaza altına alınması 
ve kesim sonu ette herhangi bir sağlık açısından herhangi 
bir sorun bulunmaması, Veteriner Hekim’in tüketimini 
uygun görmediği bölümlerin kontrollü imhasının sağlan-
ması ve kesinlikle tüketilmemesi gerekmektedir.” Kurban 
pazarlarına alınacak hayvanların yemlik ve suluk alanları 
ile dinlenme süreleri, hayvanların eziyet çektirilmeden 
araçlara yüklenilmesi ve indirilmesi sırasında özenli dav-
ranılmasını isteyen Gökhan, kurban kesimi yapılırken 
çocukların o ortamda bulundurulmamasına dikkat çekti. 
Kurban bayramının dini vecibelerimizden biri olduğunu 
söyleyen Gökhan, hayvanlara eziyet edilmemesi gerekti-
ğinin altını çizdi. 

Veterinerden Kurban Bayramı öncesi uyarı!
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Arş. Gör.
Esra Dudu

İ
THELMA AND LOUISE: 
ÖZGÜRLÜĞE ELELE BIR 
ATLAYIŞ… 

Gümüşhane’de Çocuk Hakları Komite-
si ve Rize Çocuk Hakları Komitesi’nin 

hazırladığı “Haksız Mıyız adlı oyun sahneye 
konuldu. Gümüşhane Kültür Merkezi salo-
nunda gerçekleştirilen programa Gümüşhane 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Lütfi 
Düz, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Rize 
Çocuk Hakları Komitesi tarafından “Çocuk 
Hakları” hakkında Ayetullah Müsavi Sevin-
dik bilgi vermesinin ardından çocuk hakları 

komitesinin hazırladığı sine vizyon gösterisi 
yapıldı.  Rize Çocuk Hakları Komitesi üyesi 
Ali Kara’nın  “Çocuk Bayramı” adlı şiirini 
seslendirmesinin ardından  “Haksız Mıyız” 
adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Gümüşhane 
Çocuk Hakları Komitesi Üyesi Temel Saraç, 
Alâddin Buğra Bayraktar, Cemil Furkan Sa-
raç ve Mehmet Ali Erden’den oluşan “Grup 
Marka” adlı müzik grubunun dinletisiyle 
program sona erdi.

Zigana köyünde düzenlenen etkinli-
ğe Gümüşhane milletvekilleri Doç. 

Dr. Kemalettin Aydın, Mustafa Canlı, Vali 
Yardımcısı Şenol Turan, Torul Kaymaka-
mı Hakan Kafkas, Torul Belediye Başkan 
Vekili Enver Gül, Gümüşhane Kültür ve 
Turizm Müdürü Temel Yalçın, Gümüşhane 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür 
Vekili İlbeyi  Aydın, Zigana köyü muhtarı 
Barış Akman, Zigana Coğrafyası Derneği 
Başkanı Savaş Aydın ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masının ardından yaptığı konuşmada, Zi-
gana’nın, Karadeniz’in doğal güzelliklerini 
yansıtan bir bölge olduğunu belirten Vali 
Yardımcısı Turan, “Bu güzel bölge ve bu 
güzel köyde buluşmaktan dolayı mutluyum, 
heyecanlıyım. Bu köyde ekolojik duyarlılı-
ğı en üst düzeye taşımaya çalışan ve bu ma-
nada çok önemli bir görevi ifa eden herkese 
çok teşekkür ederim. Doğaya saygı, doğay-
la bağlantı kurduğu zaman anlam kazanır. 

Küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin ve 
dünyamızda, üzüntüyle söylemek gerekirse 
bozulmaya başlayan mevsim dengelerinin 
mevcut olduğu bu zamanda, bugün olduğu 
gibi doğaya gösterilen hassasiyet son dere-
ce kayda değerdir. Doğayı korumayı çok 
önemsiyoruz. Bu güzel oluşum için bir kez 
daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ZİGANA DAĞININ DOĞASINI KORU-
MAK ZORUNDAYIZ”
Zigana Köyü Çevre Koruma Turizm ve Da-
yanışma Derneği Başkanı Tufan Aydoğan 
da yaptığı konuşmada, geçmiş yıllarda Zi-
gana Dağı’nda yayla şenliği düzenlendiğini 
anımsatarak, “Ancak şenlik sonrası gör-
düğümüz manzara çok korkutucu bir şekil 
alıyor,  Zigana Dağı çöplüğe dönüyordu. 
Bu kirliliği ortadan kaldırmak, doğayı ko-
rumak amacıyla, şenliğe son vererek, doğa 
ve çevre duyarlılığımızı Lames Şenliği’ne 
çevirdik. Bu yıl da sekizincisi düzenlenen 
şenliğin amacı daha duyarlı bir çevre bilin-

ci oluşturmaktır” şeklinde konuştu. Zigana 
Coğrafyası Derneği Başkanı Savaş Aydın 
ise; bu yıla kadar geleneksel olarak düzen-
ledikleri Lames Şenliği’nin amacına ulaştı-
ğını belirterek,  “Zigana’nın tarihi okulunu 
Herbaryum müzesi haline döndürdük. Kö-
yümüzde yetişen akademisyenlerin yanı 
sıra Devlet Sanatçısı Ömer Yılmaz için oda 
oluşturduk. İlimizi kelebeklerini yansıtan 
fotoğraf sergisi açtık. Gerek köyümüzün 
gerekse Zigana Dağının doğasını korumak, 
çevreye duyarlılık göstermek amacıyla hep 
birlikte çalıştık. Bundan sonra bu görevimi-
zi gençlere bırakıyoruz” diyerek konuşma-
sını sonlandırdı.
Etkinlikte yapılan konuşmalardan sonra 
Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü “Hanede Dans Topluluğunun” 
yöresel oyun gösterileri katılımcılara keyif-
li dakikalar yaşattı. Ardından Zigana Doğa 
Okulu’nun açılışı gerçekleştirildi ve okulda 
bulunan sergi gezildi. Şenlik, katılımcılara 
Lames ikramı ile sona erdi. 

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyünde, Zigana Dağ Okulu etkinlikleri ve 
8.Lames Şenlikleri organize edildi. Etkinliğin ardından Zigana Dağ okulu’nun açılışı 
gerçekleştirildi. 8’incisi düzenlenen etkinlikte katılımcılara Lames ikram edildi. 
HABER: Hatice Gündüz

Gümüşhane’de 8. Lames 
Şenliği düzenlendi

Thelma and Louise, kadın cinayetlerinin ülkemizde ve 
dünyamızda akıl almaz boyutlara geldiği günümüzde incelenme-
si ve hatırlanması gereken bir film olarak öne çıkıyor. Thelma and 
Louise, güçlü bir yol filmi olmasının yanı sıra feminist bir mey-
dan okuyuş, 128 dakikalık acımasız eril iktidarın gölgesinde bir 
kovalamaca ve Brad Pitt’in çaylaklık dönemi performansların-
dan birini sergilediği punk-rock bir Western filmi. 1991 yılında 
beyazperdeye yansıtılan film, cinsiyet rollerine ilişkin eskimeyen 
basmakalıp yargıları tekrarlamasına rağmen, Thelma ve Louise 
adında iki kadına, hayatlarını özgürce yaşama isteğinden hareket 
ederek “yol”a çıkma, ve bu yolculukta başlarına gelen zorluklarla 
mücadele etme hakkı tanıyor. 
Filmin konusuna kısaca değinecek olursak; erkek arkadaşından 
bıkan garson kız Louise, ihmalkâr ve cinsiyet ayrımcısı kocasıyla 
birlikte sıkıcı bir hayatı olan arkadaşı Thelma’yı ayartır. Birlik-
te özgürlükle dolu bir haftasonu araba seyahatine çıkarlar. İlk 
uğrak yerleri olan barda gevşeyip dans ederler ve yöre erkekleri-
yle eğlenip hoş bir akşam geçirirler. Ancak bir adam Thelma’yı 
park yerine kadar izleyip tecavüze yeltenince Louise yetişip onu 
öldürmek zorunda kalır. Polisin kendilerine hiç bir zaman inan-
mayacağı paranoyasına kapılan kadınlar kaçmaya karar verirler 
ve bir anda kanun kaçağı durumuna düşerler. Son olaylardan 
kötü etkilenen Thelma kafayı toparlamak için genç bir kovboy 
olan J.D (Brad Pitt) ile bir gecelik ilişki yaşar ve işler daha da 
sarpa sarar. Thelma ve Lousie toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 
hem pozitif hem de negatif mesajlar içeriyor. Thelma ve Louise, 
yol boyunca her ne kadar kendi güçlerini görmeye vakıf olsalar 
da hiçbir şekilde peşlerindeki kâbustan kurtulamazlar. Bu kâbus 
yalnızca polisler değildir. Aynı zamanda ataerkil toplumun her 
yönü peşlerinden geliyordur. Kadınların rahat nefes alabildikleri 
tek bir an yok gibidir. İlk önce barda taciz edilirler ardından yol-
da tır şoförü tarafından söz ile taciz edilirler. Son olarak bir hırsız 
tarafından kullanılmış olurlar. Tüm bunlar kadının savunması-
zlığını ve kendi vahşi içgüdülerini kullanan erkekler tarafından 
gerçekleştirilir. Bu noktadan sonra bu iki kadın farklı insanlara 
dönüşmeye başlarlar. Zaten yol filmlerinde yola çıkan her karak-
ter o yol bittiğinde değişmek zorundadır. 
Yönetmen Ridley Scott’ın bu çok meşhur feminist yol filmi eşsiz 
bir senaryo ve kusursuz bir görüntü yönetimi ile günümüz bil-
gisayar oyunlarından çıkma belli bir mesajı ya da fikri olmayan 
filmlerin aksine izleyicilere kadın bakış açısından “kadınlık” so-
rununu sorgulatıyor. Yanı sıra erkek egemen bir dünyada kadın 
olmanın suç olduğu dikte ettirilen bir toplumsal yapıyı bozmaya 
çalışan iki kadının karşılaştığı zorluklar, kadının özgürleşmesinin 
ne kadar sancılı olduğunu gözler önüne seriyor. Filmin sonunda 
özgürlük adına işledikleri suçlar nedeniyle peşlerine takılan po-
lislerin kovalaması sonucu uçurumun kenarında köşeye sıkışan 
iki kadın, teslim olmak istemedikleri için uçurumdan aşağı atla-
mayı tercih ediyor. Bu tercih, bir pes ediş ya da yok oluş değil, 
özgürlüğe el ele bir atlayış, kadının “özne” rolünden vazgeçemey-
eceğine yönelik toplumsal bir mesaj olarak öne çıkıyor. 
Filmin tarihsel boyutuna baktığımızda ise 70 ve 80’lerde ortaya 
çıkan akımlar sonrası kürtaj ve doğumun çoğalmasıyla ortaya 
çıkan “kadınlık” sorununun masaya yatılması gerektiği fikrini 
görüyoruz. Filmi mekân boyutunda ele aldığımızda ise kadın-
ların dar alanlardan yani evlerinden ve iş yerlerinden geniş bir 
yere kaçmak istediklerini görürüz. Dağ olarak bahsettikleri yere 
giderek özgürlüklerini ele alacaklardır ancak düşündükleri gibi 
gerçekleşmez. Sanki doğa bile eril bir hal almıştır ve onların 
başını belaya sokmak için çalışır. Bu açıdan doğanın koruyuc-
uluğu da tersyüz edilmiş olur. Kadınlar doğanın farkındadır 
ancak erkek egemenliği peşlerindedir. Mekânın bir diğer önem-
li noktası ise iki kadını erkekleştirmesidir. Elleri silah tutan 
güçlü kadınlar haline gelirler. Normalde biliyoruz ki silah ancak 
erkekler tarafından kullanılır ve keskin zekâ ile hareket etmek 
onlara özgüdür. Ancak film ilerledikçe Thelma ve Louise’nin 
bu yetenekleri ellerine aldıklarını, erkek algısını yıktıklarını 
görüyoruz. Kızlarımızın macerasını uzaktan izleyen, daha 
doğrusu bir filmmiş gibi izleyen bir erkek topluluğu oluşur. Aslı-
na bakarsanız bu değişimler olmasa ne hikaye bir yol hikayesi 
olur ne de değişimler anlamlı kalır.

esradudu@gumushane.edu.tr

KÜLTÜR - SANAT9

HABER: Sinan Uçar

“Haksız mıyız?” sahnelendi

“Dokuz canlı” tiyatro oyunu sahnelendi

Gümüşhane Gençlik Merkezi tiyatro grubu tarafından 
“Dokuz Canlı” tiyatro oyunu sergilendi. 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Salonu’nda 
gerçekleşen programa İl Genel Meclis Başkanı Şerif Bayrak-
tar, Gençlik Merkezi ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, öğren-
ciler ve vatandaşlar katıldı. İki perdelik komediden oluşan 
tiyatro oyununu Tayfun Türkili yazdı. Yönetmenliğini Me-
sut Budak’ın yaptığı ve Gülsün Gerger, Bedirhan Kır, Saliha 
Dere, Aydın Şener, İlhan Ayık, Şakir Şafak Gökçe ve Osman 
Kılıç gibi oyuncuların sahne aldığı “Dokuz Canlı” tiyatro 
oyunu izleyenlerden büyük beğeni aldı. Tiyatro gösterisinin 
sonunda, oyuncular izleyicileri selamlayarak sahneden ay-
rıldı. Tiyatro oyununun son bulmasıyla program sona erdi. 

Gümüşhane Gençlik Merkezi tiyatro grubu 
tarafından “Dokuz Canlı” tiyatro oyunu ser-
gilendi. 

HABER: Sinan Uçar
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Beslenme her bir fert için, yaşamının her döneminde çok önemlidir. İyi bir beslenme olmadan sağ-
lıklı yaşamaktan bahsedemeyiz. İster hobi olarak ister profesyonel olarak olsun düzenli spor yapan 
kişiler beslenmelerine ayrıca özen göstermelidir. Peki, her anımızda olan beslenme spor yaparken 
ne kadar önemli? Spor yapmadan önce ve sonra nasıl beslenmeliyiz? Maksimum yararı nasıl elde 
edebiliriz? Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden Diyetisyen Çağlar Karaman, sporda beslenmeyle 
ilgili önemli bilgiler veriyor.  

Sporda beslenme nedir?
Ç. Karaman: Sporda beslen-

me ya da sporcu beslenmesi konu-
larının ortak noktası; sporcunun 
performansının artırılması ve genel 
sağlığının korunmasıdır. Yeterli ve 
dengeli beslenmenin yanında spor-
cuların özel bir beslenme sistemle-
rinin olması gerekmektedir. 
.Sporda beslenme nasıl olmalı?
Ç. Karaman: Sporda beslenme ön-
celikle kişiye özgü olmalı, sporcu-
nun gereksinimi olan enerji ve besin 
ögeleri ile yeterli miktarda sıvı alı-
mını içermelidir. Sporcunun yaptığı 
spor branşına göre değişmekle be-
raber genel olarak karbonhidrattan 
zengin diyetle beslenmesi önermek-
teyim. Protein, vitamin ve minarel-
lerin ise kişiye özel olarak uzman 
kişilerce hesaplanarak yeterli mik-
tarda tüketilmesi sağlanmalıdır. Di-
yetlerinde yağ oranı ise düşürülme-
lidir. Şunun altını çizmek isterim; 
sporcular için önerilen mucize bir 
beslenme şekli ve besin yoktur. 

Protein tozlarının sporcunun ha-
yatındaki yeri nedir?
Ç. Karaman: Protein tozlarından 
önce proteinlerin neden önemli ol-
duğunu tekrardan bir hatırlayalım. 
Protein öncelikle vücut organlarının 
en küçük birimi olan hücrelerin esas 
yapısını oluşturmakta bunun yanın-
da yıpranan dokuların yenilenme-
sinde, mikroplara karşı savunmada 
ve egzersize bağlı kas fibrillerindeki 
mikro hasarın onarımında görev al-
maktadır. Özelikle spora yeni baş-
layan kişilerin diyetlerinde proteini 
artırmasını önermekteyim. Spora 
yeni başlayanların dışında sporcu-
ların fazla protein kullanmalarının 
kas kütlesine herhangi bir artışa 
neden olmadığını çoğu araştırma 
göstermektedir. Gel gelelim spora 
yeni başlayan sporcuların da kesin-
likle protein tozlarına sarılmalarına 
hiç gerek yok. Çünkü besinlerle çok 
rahat yeterli protein alınabilir. 

Protein tozları neden kullanılma-
malı?
Ç. Karaman: Yapılan çalışmalarda 
fazla protein alımının öncelikle ka-
raciğer ve böbreklere uzun vadede 
hasar verdiğini gösterilmiştir. Ayrı-
ca fazla protein alımı sonucu oluşan 
üre, vücuttan su atımını hızlandır-
maktadır. Sporcular için hazırlanmış 
protein tozları, 
özelikle amatör 
vücut geliştiri-
cilerinin uzak 
durması gere-
ken bir madde-
dir. Profesyonel 
spor yapan kişi-
ler dışında hiç 
bir sporcunun 
besin dışı protein tozu kullanmasına 
gerek yoktur.

Kas yapmak isteyenler egzersiz ya-
parken ne yapmalı?
Ç. Karaman: Çoğumuz vücut geliş-
tirmek ve kas yapmak istiyoruz. Bu-
nun için sıkı egzersizler yapmamız 
ve çok yorulmamız gerekiyor gibi 
bir tablo var karşımızda. Kas yap-
mak için egzersizlere başlamadan 
önce muhakkak bir diyet ve spor uz-
manı ile görüşmelidir. Kas yapmak 
için egzersiz sırasında ne yapacağı-

nı ben de bilmiyorum. Bence kas 
yapmanın öncesi ve sonrası vardır. 
Egzersiz yaparken ise sıvı alımına 
dikkat etmelerini önerebilirim bir 
diyetisyen olarak.

Spordan önce ve sonra beslenme 
nasıl olmalı?
Ç. Karaman: Spor öncesi ve son-

rası beslenme, 
emeklerin boşa 
gitmemesi için 
çok önemlidir. 
Kişiye ve yapı-
lan spor branşı-
na göre değiş-
mekle beraber 
genel olarak 
şunları söyle-

yebiliriz: Spor öncesi genel olarak 
midenin boşalmış olmasını sağla-
mak için yemek işinin 2-4 saat önce 
bitmiş olması gerekmektedir. Bazı 
durumlarda 60 dakika önce miktarı 
fazla olmayan öğünler tüketilebi-
lir. Çoğu çalışma, spordan 3-4 saat 
önce tüketilen 200-300 gram kar-
bonhidratın performansını arttırdığı 
göstermektedir. Yani genel olarak 
spordan önce makarna, pilav ve ek-
mek gibi besinlerin ağırlıklı olduğu 
yiyecekleri tüketmeliyiz. Protein 
ve yağ oranı yüksek yiyeceklerin 

sindirimi zor olduğu için spor ön-
cesi tüketilmesinden kaçınılmalıdır. 
Spor sırasında özellikle sıvı alımına 
dikkat edilmeli, sporcu içecekleri 
tüketilmelidir. Spor sonrasında ise; 
kaslardaki glikojen depoları azal-
dığı için yüksek karbonhidratlı ve 
protein içeriği ideal besinler tüke-
tilmelidir. Spor öncesi ve sonrası 
protein ağırlıklı beslenmenin kas 
yapımına ve performansa etkisi ol-
madığını düşünüyorum. Protein alı-
mı gün içinde öğünlere bölünerek 
alınmalıdır.

Sporcu beslenmesi genetik yapıya 
göre mi olmalı?
Ç. Karaman: Sporcu beslenme-
sinde genetik yapıdan çok kişinin 
vücut yapısı, yaptığı spor ve diğer 
tercihlerini önemli bulmaktayım. 
Genetik yapının performansa etkisi 
olduğunu düşünmekteyim ama bes-
lenmeye olan etkisi araştırmalar ya-
pılması ile ortaya çıkacaktır. Şu an 
genetik çok yeni bir konu.

Sporcu için genlerin önemi var mı?
Ç. Karaman: Çoğu sporda etnik 
farklılığın performansı nasıl etkile-
diğini görüyoruz. Ancak sporcunun 
azim ve kararlığının yanında doğru 
ve dengeli beslenmesi daha önemli 
etkenlerdir. 

Spor hakkında görüşünüz ve öne-
riniz var mı?
Ç. Karaman: Spor konusundaki 
fikrim; spor sadece gösteriş amaçlı 
kas yapmak için değil sağlıklı yaşa-
manın bir parçası olmalıdır. Kaldı 
ki ben, vücut geliştirmeden çok ki-
şilerin bireysel sporlara yönelmesi 
taraftarıyım. Ayrıca sporda ve bes-
lenmede süreklilik önemli konular-
dır ve hep şunu söylerim; bir şeyi 
ömrünüzün sonuna kadar yapma-
yacaksanız, hiç başlamayın. Vücut 
geliştirme salonlarına bir ömür gidi-
lebileceğini düşünmüyorum, bence 
herkesin yapmaktan zevk aldığı bir 
spor branşı her zaman vardır.

Sporda beslenme nedir? 

RÖPORTAJ: Dudu Yazıcı

Kalp krizine karşı 
mucize çözümler

Uzmanlar  son yıllarda hayat tarzının 
değişmesiyle beraber artık her yaşta 

insanın kalp krizi geçirebildiği uyarısında 
bulunuyor. GŞÜ Sağlık Yüksekokulu Acil 
Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm başkanı 
Doç. Dr. Saime Şahinöz, kalp kriziyle ilg-
ili önemli açıklamalarda bulundu. 
Günümüzde oldukça yaygınlaşan kalp 
krizini Şahinöz şu şekilde tanımladı: 
“Kalp krizi, kalbe kan taşıyan damar-
lardan birinin (çoğunlukla koroner ar-
terin) tıkanması sonucu oluşur. Damar 
tıkandığında kalp fonksiyonunu yerine 
getirmek için ihtiyaç duyduğu oksijeni 
alamaz ve çalışması yavaşlar ya da durur. 
Bu zamana yayılan bir süreçtir ve dam-
ar tıkanıklığına bağlı olarak kalbin zarar 
görmesi yıllar sürebilir. Damar tıkanıklığı 
genellikle, damarlarda biriken ve zaman 
içinde damarı tıkayacak kadar hacim ka-
zanan plaklar nedeniyle meydana gelir. 
Kalp kasının, tıkanan damarın bulun-
duğu bölgesi ölmeye ve kas dokusunun 
yerini ölü doku almaya başlar. İşte bu 
noktada damar tıkanıklığına zamanında 
müdahale edilmesi hayati önem taşımak-
tadır. Çünkü damar ne kadar çabuk tem-
izlenirse, kalbin oksijensizlik nedeniyle 
işlevini kaybeden bölgesi o kadar sınırlı 
kalır. Kalp krizinin daha az görülen bir 
diğer nedeni ise koroner arterde meydana 
gelen ani kasılmalardır. Bu ani kasılma-
lar, damarı tıkayan plağa bağlı olmaksızın 
yaşanabilir. Damar kasıldığında kalbe 
kan akışı durur ve bunun sonucunda kalp 
krizi yaşanabilir. Her iki durumda da kalp 
çalışamaz hale gelir ve vücudun ihtiyaç 
duyduğu kirli kanı toplama, temizleme ve 
temiz kanı vücuda pompalama görevini 
yerine getiremez.”
Kalp krizinden korunabilmek için nel-
er yapılabileceğini dile getiren Doç. Dr. 
Saime Şahinöz, “Hazır, konserve gıdalar 
ve trans yağ içeren fast-food yerine daha 
çok meyve, sebze tüketmelisiniz. Satın 
aldığınız süt ve süt ürünlerinin yağsız ya 
da az yağlı olmasına özen gösterin. Aşırı 
kiloluysanız bir uzman kontrolünde, diyet 
programı uygulayarak bu kilolardan kur-
tulmak, kalp krizinden korunmak için ata-
cağınız ilk adım olmalıdır. Ayrıca düzenli 
olarak yapacağınız egzersizler kalbinizi 
güçlendirir ve kan dolaşımını düzen-
ler. Sigara içiyorsanız, bırakın. Sigarayı 
bırakmak için profesyonel yardım alabil-
irsiniz. Yüksek tansiyon, şeker ve yüksek 
kolesterol gibi sorunlarınız bulunuyorsa 
bunları ihmal etmeyin ve doktorunuzun 
önerilerine kulak verin” diyerek sözlerini 
tamamladı.   

Gümüşhane Halk Sağlığı Müdürlüğü’n-
den Diyetisyen Nida Işık, suyun önemine 
değinerek, yetersiz su tüketiminin olası 

zararlarından bahsetti. Diyetisyen Işık, insa-
nın besin almadan haftalarca canlılığını sür-
dürmesine karşın, susuzluk durumunda ancak 
birkaç gün yaşayabileceğini vurguladı. Işık, 
suyun insan sağlığı açısından öneminde şu 
şekilde bahsetti: “İnsan vücudunun su içeri-
ği yaşa ve cinsiyete göre %42 ile 75 arasında 
değişmekle birlikte yetişkin insan vücudunun 
ortalama %59u sudur. Vücut fonksiyonları-
nın çalışmasında, metabolizmanın dengesinin 
sağlanmasında ve vücutta pek çok biyokim-
yasal reaksiyonunun gerçekleşmesinde su son 
derece önemli rol oynamaktadır.” Işık, suyun; 

besinlerin sindirimi, emilimi ve hücrelere 
taşınmasına, hücrelerin, dokuların organ ve 
sistemlerin düzenli çalışmasına, metabolizma 
sonucu oluşan zararlı maddelerin taşınması 
ve vücuttan atılmasına, sindirim sisteminin 
düzenli çalışmasına, cildin daha nemli, yumu-
şak ve düzgün olmasına, vücut ısısının dene-
timinin sağlanmasına, eklemlerin kayganlaş-
masına, emziren kadınlarda süt verimliliğinin 
artırılmasına, çeşitli biyokimyasal olayların 
gerçekleşmesine yardımcı olduğunu söyledi. 
Büyüme ve vücut fonksiyonlarının devamı 
için yeterli su alımı çok önemli olduğuna de-
ğinen Işık, yapılan çalışmalarda uygun mik-
tarlarda günlük su tüketiminin; soğuk algın-
lığı, kabızlık, idrar yolu enfeksiyonları, cilt 
sağlığının korunması, organizmanın toksin-
lerden arındırılması, kilo kontrolü program-

larında zayıflamaya yardımcı olması, cildin 
nem ve elastikiyetinin düzenlenmesinde rol 
oynaması nedenleriyle selülit oluşumunun 
önlenmesine yardımcı olduğunun ortaya ko-
nulduğunu ifade etti.  

“SUSAMA HİSSİ BEKLENMEDEN SU TÜ-
KETİMİ YAPILMALIDIR”
Genel bir kural olarak, vücutta oluşan zarar-
lı maddelerin atımını sağlamak ve vücut sıvı 
dengesini koruyabilmek için 8-10 bardak (2.5 
litre) su tüketilmesi öneren Işık, çok sıcak or-
tamlarda olup, aşırı terleyenler, ağır fiziksel 
aktivite yapanlar, bulantı, kusma ve ishal ile 
sıvı kaybının arttığı zamanlar, lifli gıdalardan 
zengin beslenenler, yüksek proteinli diyetle 
beslenen kimselerin daha fazla su tüketmesi 
gerektiğini söyledi. Su tüketimini artırmak 

için önerilerde bulunan Işık, “Sabah kalkıldı-
ğında ilk yapılması gereken işlerin başında 1 
bardak su içmek de olmalı, her sabah iş yerine 
gelindiğinde bir bardak su içilmeli ve bu dav-
ranış alışkanlık haline getirilmeli, her akşam 
iş yerinden ayrılırken su içilmesi alışkanlık 
haline getirilmeli” dedi. Her tuvalet sonrası, 
kaybedilen sıvıyı yerine koymak için bir bar-
dak su içilmesi gerektiğini söyleyen Işık, “Eg-
zersiz yaparken ve özellikle sıcak havalarda 
çalışırken su tüketimi arttırılmalı, özellikle 
hava ve deniz yolculuklarında su tüketimi 
arttırılmalı, suyu her zaman görünür bir yer-
de bulundurmalı, susama hissi beklenmeden 
su tüketmeye özen gösterilmeli” şeklinde ko-
nuştu. Işık, “Çalışma ortamınıza ve evinizde 
belirlediğiniz bölümlerde ‘’su iç’’ yazılı notlar 
asabilirsiniz” önerisinde bulundu.

HABER: Hatice Gündüz

YAZ AYLARINDA SU TÜKETİMİNE DİKKAT

HABER: Hatice Gündüz



Memorial Hizmet Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzman Psikolog Sevda Sevimli Yurtseven, yüksek sı-
cakların öfke nöbetlerine neden olduğunu söyledi. Yurtseven, “Özellikle nem arttıkça mutluluk, sevecenlik 
ve dinç olmak gibi kendimizi iyi hissetmemize neden olan duygular azalıyor” dedi.
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GŞÜ’de yeni doktora ve yüksek 
lisans programları açıldı

Gümüşhane Üniversitesi tarafından teklif edilen Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Afet Yönetimi dok-
tora programı ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Gıda Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği tezli 
yüksek lisans programları Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildi. 2015-2016 öğretim döneminde 
öğrenci alınacak olan doktora ve yüksek lisans programlarının kontenjan ve şartları, Temmuz ayı içerisin-
de Gümüşhane Üniversitesi tarafından ilgili enstitülerin web sayfalarında ilan edilecek. 

Daha önce açmış olduğu Afet 
Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 

Programı ile Türkiye’deki ilkler 
arasında yer alan Gümüşhane Üni-
versitesi, Afet Yönetimi doktora 
programı ile Türkiye’de ilk ve tek 
oldu. 
Gümüşhane Üniversitesi’ndeki bö-
lüm ve programların açılmasında 
bölgesel ve ulusal potansiyel ve ih-
tiyaçları göz önünde bulunduran bir 
politika izlediklerini belirten Rek-
tör Prof. Dr. İhsan Günaydın Tür-
kiye’de farklılaşan, belli alanlarda 
ilk ve tek olan bir üniversite olmayı 
başardıklarını söyledi.
Lisans düzeyinde etkin bir eği-
tim-öğretim ve personel altyapısı 
oluşturduklarını ve bundan sonraki 
süreçte yüksek lisans ve doktora 
programlarıyla büyük ve köklü bir 
üniversite olma hedeflerine hızla 
ilerlediklerini vurgulayan Rektör 
Günaydın, “Gümüşhane Üniver-
sitesi, 2008 yılında kurulan genç 

bir üniversitedir. Bildiğiniz gibi 
üniversitelerde onlarla ifade edebi-
leceğimiz yıllar, kısa bir zaman di-
limidir. Çünkü adeta yeni bir nesil 
yetiştiriyorsunuz. O nesille birlikte 
kurumsal olarak ilerliyor ve kökle-
şiyorsunuz. 
Gümüşhane Üniversitesi olarak 
bizler bu süreci olabildiğince hız-
landırdık. Üniversitemizin kurulu-
şundan itibaren bütün kararlarımızı 
bilim adamı vasfıyla ve bilimi esas 

alarak aldık. Bu nedenle, 7 yıllık 
bir üniversite olmamıza rağmen 
bölgemize ve ilimize ilkleri arma-
ğan edebiliyoruz. Geçtiğimiz kısa 
zaman zarfında oluşturduğumuz bu 
güçlü altyapıyla birlikte önümüzde-
ki süreçte kaliteye odaklanarak her 
geçen gün kendinden daha fazla söz 
ettiren bir üniversite olma yolunda 
hızla ilerliyoruz. 
Son olarak, Afet Yönetimi doktora 
programı ve Gıda ve Matematik 

Mühendisliği tezli yüksek lisans 
programlarımızla önemli bir mesa-
fe daha almış olduk. Özellikle Afet 
Yönetimi doktora programının üze-
rinde durulması gerektiğini düşü-
nüyorum. Çünkü bu programımız, 
ülkemizde ilk ve tektir. Bildiğiniz 
gibi daha önce Afet Yönetimi tezli 
yüksek lisans programı açarak ilk-
ler arasında yer almıştık. Ancak bu 
sefer ilkler arasında değil, ilk ve tek 
olduk. 
Türkiye’de açmış olduğumuz bu 
programa yakın olarak bir üniver-
sitemizde “Afet Tıbbı” isimli bir 
doktora programına sahibiz. Bunun 
dışında başka bir üniversitemizde 
böyle bir program bulunmamakta-
dır. Böylece Amerika Birleşik Dev-
letleri’nin ve Avrupa ülkelerinin 
birçok üniversitesinde popüler bir 
bölüm olarak yer alan Afet Yöneti-
mi doktora programını Gümüşhane 
Üniversitesi olarak ilk olarak biz 
açmış olduk” dedi.   

HABER: Hatice Gündüz
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Sıcak ve nem insan psikolojisini bozuyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) tarafından organize edilen 
Alternatif Enerjili Araç Yarışları’na katılan Gü-
müşhane Üniversitesi (GŞÜ) Santa Takımı, Ku-
rul Özel Ödülü aldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri 
Güzeloğlu ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ah-
met Arif Ergin’in de katılımlarıyla 8-9 Ağustos 
tarihleri arasında İzmit Körfez Pisti’nde yapılan 
yarışlar, “hidromobil” ve “elektromobil” olmak 
üzere iki farklı kategoride gerçekleşti.

Ürettikleri araçlarla her iki kategoride de yarış-
lara katılan GŞÜ Santa Takımı, “hidromobil” 
kategorisinde altıncı olurken “elektromobil” ka-
tegorisinde Kurul Özel Ödülüne layık görüldü. 
GŞÜ Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Elekt-
rik ve Otomasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Özcan Otkun, alternatif enerji kaynaklarına 
dikkat çekilmesi ve üniversite öğrencilerinin 
bu alandaki fikirlerinin üretime geçirilebilmesi 
amacıyla düzenlenen ve genellikle fakülte ta-
kımlarının yer aldığı yarışlara katılan tek meslek 
yüksekokulu takımı olduklarını söyledi.
Hidromobil kategorisinde yakıtta geçen yıla 
oranla % 35 tasarruf sağlayan bir araçla katıldık-
larını belirten Otkun, “Tamamı öğrencilerimizin 
kendi tasarım ve uygulamaları olan mekanik 
aksam ve gövdeye sahip araçlarımızın, bundan 
sonraki yarışmalarda daha iyi dereceler alması 
ve üniversitemizin tanıtımına katkı sağlanması 
adına yürüttüğümüz çalışmalara ara vermeden 
devam edeceğiz” dedi.
Otkun ayrıca, yarışma sürecinde kendilerine 
desteklerini esirgemeyen GŞÜ Rektörü Prof. 
Dr. İhsan Günaydın ile MYO Müdürü Doç. Dr. 
Abdullah Kaygusuz’a ve yarışma ekibinde yer 
alan Öğr. Gör.  A. Tahir Kalkışım,  Kemal Ay-
dın, Selahattin Budak,  Oğuzhan Albayrak, Fa-
ruk Demir, Nihat Özdemir ve öğrencilere destek 
ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

GŞÜ Santa 
Takımı’na 
Kurul Özel 
Ödülü

Psikolog Sevda Sevimli Yurtseven, sıcakların 
psikolojik etkilerini ve bununla başa çıkabilmek 
için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. 
Yüksek sıcak öfke nöbetlerine neden olduğunu 
söyleyen Yurt seven, “Aşırı sıcak havalar canlı-
lar üzerinde strese neden olabilir. Sıcak hava-
dan dolayı kalp atımının hızlanması, sık sık ne-
fes alma gibi bedende oluşan değişimler panik 
bozukluğu yaşayan hastalar tarafından yanlış 
değerlendirilip, panik atakları tetikleyebilmek-
te, depresyonu olan hastalarda ise stresi ikiye 
katlayarak keyifsizlik ve mutsuzluk durumları 
oluşturabilmektedir. Sıcaklarda uyku problem-
leri çok görüldüğünden yetersiz uyku; bitkinlik, 
yorgunluk ve sinirlilik durumlarını da berabe-
rinde getirmektedir. Amerika’da sıcak havalar-

da daha fazla korna çalındığına dair çalışmalar 
mevcuttur. Özellikle tahammülsüzlük ve öfke 
durumları sıcaklarla beraber artmaktadır” diye 
konuştu.

“YÜKSEK SICAK RİSK ALMAYI ARTTIRIYOR”
Özellikle nem arttıkça mutluluk, sevecenlik 
ve dinç olmak gibi kendimizi iyi hissetmemi-
ze neden olan duyguların azaldığını kaydeden 
Yurtseven, şöyle devam etti: “Araştırmalara 
göre; yüksek sıcaklığın risk almayı artırdığı bi-
linmektedir. Bu durumda kişiler düşünmeden 
hareket edip sağlıksız kararlar verebilmektedir. 
Sıcak havaların gelmesiyle birlikte kişiler kendi-
lerini daha coşkulu hissederler. Sıcak havalarda 
coşkulu hissetme ve risk almada artış gereksiz 

alışveriş yapılmasına sebep olabilmektedir. Bu 
bilgiye dikkat ederek ihtiyaç listesi hazırlamak 
gereksiz yere fazla para harcanmasını önleyerek 
ikinci bir stres yaşanmasını da engelleyebilir.”

“BEYAZ GİYMEK STRESİ AZALTIYOR”
Yeterince sıvı tüketimi olmadığında vücut den-
gesi bozularak; halsizlik, yorgunluk, sinirlilik 
gibi etkiler görülebileceğini belirten Yurtseven, 
“Özellikle su, ayran gibi şekersiz ve asitsiz içe-
cekler, vücudun mineral dengesini korumakta-
dır. Sıcak havalarda tercih edilen kıyafetler de 
büyük önem taşımaktadır. Pamuk oranı yüksek 
ve vücuda yapışmayan açık renkli kıyafetler giy-
mek, vücudu daha rahat hissettirdiği için stresi 
azaltabilmektedir” ifadelerini kullandı.
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Yurtdışı tatili deyince, insanın aklına hep 
uzaklar, uzun yollar, masraflı harcama-
lar geliyor ama işin aslı öyle değil. Yanı 

başımızda birbirinden güzel Yunan adaları var. 
Bunlardan biri de Yunanistan’ın beşinci büyük 
adası olan Sakız Adası. Ege Denizi’nde Karabu-
run Yarımadası’nın karşısında bulunan, Türkiye 
sahillerine 6 km uzaklıkta, İzmir’in Çeşme İlçe-
si’nden gemi yolculuğuyla 45 dakikada ulaşıla-
bilecek mesafede olan Sakız Adası, toplam 52 
bin nüfusu ile yeni yerler keşfetmek isteyenlerin 
yeni adreslerinden biri olarak öne çıkıyor. 
Bir diğer adı “Hora” olan Sakız Adası, ismini 
adada bolca bulunan damla sakızı ağacından 
alıyor. Yunan Mitolojisinin efsanevi Girit Kralı 
Olinopionos kızı Chioni’nun da diğer bir isim 
kaynağı olduğu söyleniyor. Sakız Adası’nın 
İngilizce ismi Chios olarak biliniyor. Ayrıca, 
meşhur İlyada ve Odesa Destanı’nın yazarı Ho-
meros’un, Sakız Adası’nda doğduğu rivayet edi-
liyor. 
Ortaçağ kentlerini gezmeyi sevenlerin görmesi 
gereken bir yer.  Diğer adalar gibi turistik de-
niz-kum-güneş adası kimliğinin yanı sıra tarihi 
bir kimliği de var buranın Mavi - beyaz Yunan 
adası imajı da sarsılıyor burada, sarı taş binalar 
kafanızda yepyeni bir ada kavramı oluşturuyor. 
Adanın belirli yerlerinde yapılan kazı çalışmala-
rı sonucunda, bu adada yaşamın Neolitik çağdan 
itibaren yani milattan önce 6000’li yıllardan beri 
süregeldiği belirlenmiş. Bu adada ilk kolonileş-
me milattan önce 1100 yıllarında İyonyalılar ta-
rafından gerçekleştirilmiş. İyonyalılar dönemin-
de bu ada, antik Yunanistan’ın en önemli ticaret 
merkezi haline gelmiş. Daha sonra ilerleyen yıl-
larda, milattan önce 5. yüzyılda, Atina ile Spar-
ta şehirleri arasındaki yapılmış olan savaşta, 
bağımsızlığını koruması açısından bazen Atina 
bazen ise Sparta ile işbirliği yapmış. 
İyonyalılar’dan sonra sırasıyla, Makedonyalılar, 
Romalılar, Bizanslılar ve Cenevizliler tarafından 

yönetilen ada nihayet 1566 yılında Osmanlılar 
tarafından alınmış ve 1912 yılında bağımsızlı-
ğını kazanana kadar Osmanlı hâkimiyeti altında 
yaşamış. Sakız Adası 11 Kasım 1912 tarihinde 
bağımsızlığını eline almış. Bundan sonra da 
Yunanistan’a bağlanmış. Günümüzde nüfusu 
50 bin dolaylarında olmasına karşın, 1920’li 
yıllarda bu sayı 80 bin civarındaydı. Bu nüfus 
azalışının sebepleri arasında 2. Dünya Savaşı’nı, 
1950 – 1970 seneleri arasında Amerika, Kanada 
ve Avustralya’ya gerçekleştirilen göçleri sayabi-
liriz.
Sakız Adası’nda 66 köy bulunuyor.  Tarihte, bu 
köyler korsanlardan korunmak için kale şeklin-
de inşa edilmiş.  Bu köyler, küçük vadileri, şi-
falı baharatları, Ortaçağ mimarisi ve rengârenk 
dar sokaklarıyla ziyaretçilerini hayran bırakır. 
Çok sayıda ziyaretçiyi çeken Sakız Köyleri’nin 
en önemli özelliği, evlerinin ve kiliselerinin de-
korasyonunun da kullanılan süslemelerdir. Sa-
kız Adası’na Cenevizliler döneminde getirilen 
bu süsleme tarzına ksista (çizik) adı verilir. Bu 
benzersiz süslemenin bir sistemi vardır; binalar 
önce iyi bir kaplama ile kaplanır, sonra siyah 
kum geçirilir ve son olarak da, daha yumuşak-

ken, ustalar geometrik şekiller vermektedir. 
Bu köylerin bir diğer özelliği ise özellikle adanın 
güneyinde ki, sakız üretiminin yapıldığı köylerin 
çok iyi korunmuş olmalarıdır. İnsanlar, yüzlerce 
yıllık evlerde hala yaşıyorlar. Yunanistan’ın ana-
karasından uzak olmasından dolayı kültürlerini 
çok iyi korumuşlar. Burada, klasik Yunan kültü-
rünün yanı sıra Anadolu kültürünün izleri de yok 
değil.
Adada saat 14.00’den 18.00’e kadar siesta yapı-
lıyor. Bu saatler arası adeta hayalet şehir oluyor 
burası. Deniz kenarı İzmir kordonu gibi yan yana 
dizilmiş kefelerden oluşuyor. Denizden içeri gir-
dikçe alışveriş için dükkânlar bulunuyor. Adada 
plajlar organize olanlar ve olmayanlar olarak iki-
ye ayrılıyor. Organize olanlar bir işletmeye bağlı 
olanlar organize olmayanlar ise hiçbir şeyin bu-
lunmadığı kendi imkânlarınızla kısıtlı olanlar. 
Sipariş verin veya vermeyin oturduğunuz her 
yerde hemen buzlu su ikramı geliyor ve her he-
sap ödediğinizde yanında lezzetli ikramlar geli-
yor. Burada yol kenarında içinde mum yanan kü-
çük kulübeler var. Bu kulübeler o noktada trafik 
kazası geçirip ölmüş kişiler için yapılıyormuş. 
Merhum kişinin yakınları zaman zaman ziyaret 

edip mum yakıp su bırakıyorlarmış.
Adanın olmazsa olmaz gezilecek yerleri ara-
sında Karfas Plajı, Agia Fotia Plajı, Bella Vista 
Plajı, Kontari Plajı, Kampos, Sakız Limanı, Nea 
Moni Manastırı, Kastro Pyrgi Köyü, Anava-
tos Köyü Arkeoloji Müzesi, Guistiniani Sarayı, 
Mesta Köyü, Denizcilik Müzesi, Bizans Müzesi, 
Olimpi Köyü, Heraklion Bahçeleri, Daskolopet-
ra Plajı, Mavra Volia Plajı, Komi Plajı, Elinda 
Plajı ve Nagos Plajı yer alıyor.  Nea Moni(Yeni 
Manastır), adanın tam merkezinde konumlanan, 
tarihi dokusu oldukça fazla olan bir manastır. 
Burası 1045 senesinde, Bizans döneminde inşa 
edilmiş. Bu manastıra tepeden bakıldığında, 
gerek düzenlemesi gerekse yapısında bulundur-
dukları ile adeta çevrili bir köy görünümünde. 
Bu manastır günümüzde bakım halinde ve tadi-
latın tamamlanmasına ise oldukça kısa bir süre 
kalmış durumda. Burası bünyesinde bir de Bi-
zans Müzesi barındırmaktadır. 
Anavatos Köyü, Sakız Adası’nda amfi tiyatro 
şeklinde kurulmuş bir köydür. Oldukça dik bir 
yamaç kayalık bölgesine konumlanmış bir köy-
dür. Bu köy, Osmanlı’nın buraya egemen olduğu 
son dönemlerde epeyce gelişir. 1822 senesindeki 
olaylar sonucunda terk edilmiş bir köy görünü-
müne bürünen bu alanın günümüzde de kısım 
kısım onarımı halen sürmektedir. Bu köyde ya-
pılan bazı çalışmalar sonucunda, buranın Bizans 
dönemine ait olduğu savunulmaktadır. 
Adada yer alan en etkileyici yerlerden biri olan 
ve ortaçağdan kalma Pyrgi Köyü ise günümüze 
dek çok iyi muhafaza edilmiştir. Ortaçağ’dan 
kalma diğer önemli köyler ise surlar içinde dar 
sokaklarıyla etkileyici bir görüntü oluşturan 
Mesta ve Olimpi isimli köylerdir.  
Arkeoloji Müzesi ise, Sakız Adası’nın oldukça 
köklü olan tarihine ışık tutuyor. Arkeoloji Mü-
zesi’nde de bu tarihi dokuya ait oldukça eski 
eserler sergileniyor. Özellikle Neolitik döneme 
ait pek çok eseri burada görmeniz mümkündür.  
Kısacası, Sakız Adası gezilip görülmesi gereken 
bir yer.

GEZİ YAZISI: Sinem Güzelmansur 

SAKIZ ADASI,
TARİHE TANIKLIK EDİYOR
Sakız Adası’nda günümüzde her dö-
nemden kalma eserler bulunmaktadır. 
Burada 11. yüzyıldan kalma olan Nea 
Moni manastırı, UNESCO’nun Dünya 
Mirasları Listesi’nde kendine yer bul-
muştur. Bu adada bu ve buna benzer 
çok sayıda eser de bulunmaktadır.

Adanın güneyinin en önemli özelliği sakız ağaçları! Adanın ismini 
aldığı bu ağaçlar sadece güneyde sakız salgılıyor. Ağaçların al-
tına kirecimsi beyaz bir toz döküyorlar ve ağaçların gövdelerini 
çiziyorlar. Böylece ağaçtan akan sakız toprağa bulanıp kirlenmi-
yor, beyaz toza yapışıyor, daha sonra yıkanarak tozdan ayrılıyor. 
Burada sakıza “mastik” deniliyor. Adanın kuzeyindeki ağaçlardan 
sakız elde edilemiyor.

Komşu’nun saklı cenneti:
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