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Demir, RTS’nin vizyonunu 
GİFHABER’e anlattı

Özel Gümüş İlgi Özel Eğitim ve Rehabili-
tasyon Merkezi deyince aklımıza, herke-
sin aklına gelen düşünce mi geliyor? Bu 
algıdan biraz olsun uzaklaşmak için Gü-
müş Özel İlgi ve Özel Eğitim Rehabilitas-
yon Merkezi okulunun kurucu müdürü 
aynı zamanda aile danışmanı ve psiko-
lojik danışman olan Sibel Kandaz Olgun 
ile bir röportaj gerçekleştirdik. Gelin hep 
birlikte doğru bir şekilde bilinçlenelim.

SAYFA 7’DE SAYFA 9’DA

SAYFA 8’DE

SAYFA 12’DE

SAYFA  10’DA

Kemaliye - Sivas turu

GŞÜ İletişim Fakültesi’nin yeni bölümü Rad-
yo Televizyon ve Sinema (RTS), 2016-2017 
eğitim öğretim yılında öğrenci alımına baş-
ladı. RTS’nin tam bir iletişim fakültesi bölü-
mü olduğunu dile getiren Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Sertaç Timur Demir, bölümün 
vizyonunu anlattı. Demir, konuşmasında 
RTS bölümünde okuyanların bu alanda ilgili 
profesyonel eğilim kadar kişisel zevke de sa-
hip olmaları gerektiğini vurguladı.  

Çocukların yaptıkları resimler, resimlerin yapılış 
şekilleri bize çocuğun içinde bulunduğu duygusal 
durum hakkında pek çok fikir veriyor. Çocukların 
zihin ve duygu dünyalarını anlamanın bir yolu da 
onların yaptıkları resimlerin analiz edilmesinden 
geçiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Aylin Sözer Çapan, resimlerden ha-
reketle çocuklar üzerinde nasıl tespitte bulunduk-
larını GİFHABER’e anlattı.  

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Bayram Nazır “Dersaadet’te Ticaret” isimli 
kitabı ile İstanbul’un ticaret tarihine ışık 
tutuyor. Kitabında kaybolan meslekleri, 
gravür ve fotoğraflar eşliğinde gün ışığına 
çıkartan Doç. Dr. Bayram Nazır, Fütüvet ve 
Ahilik kavramları paralelinde esnafın ve ti-
caretin yanı sıra sosyal hayattaki işlevlerini 
inceliyor. 

Gümüşhaneliler
en çok gıdadan zehirleniyor!

Çocuk resimleri ne anlatıyor?

Özel bireylere özel eğitim 

SAYFA 7’DE

Gümüşhane’de yepyeni bir 
sektör: e-Ticaret 

Genç İletişimciler’den Zeybek’e 
anlamlı ziyaret

“Kamyon” 
9.TRT Belgesel 

Ödüllerinde

Gümüşhane’de 
375 endemik 

bitki yetişiyor

Gümüşhane Üni-
versitesi’nin yeni 
rektörü Prof. Dr. 
Halil İbrahim Zey-
bek üniversite ile 
ilgili yeni projele-
rini GİF HABER’E 
anlattı. Bundan 
sonraki yıllarda 
nasıl bir süreç iz-
leyeceklerinden 
bahseden Zeybek, 
Gümüşhane Üni-
versitesi’nin henüz 
yolun başında yeni 
bir üniversite ol-
duğunu bunu rağ-
men çok başarılı 

olduğundan söz 
etti. Üniversitele-
rin bilginin üre-
tildiği ve topluma 
yayıldığı kurumlar 
olduğunu dile ge-
tiren Zeybek, “Bi-
zim üniversiteler-
de ihmal ettiğimiz 
sosyal boyut var, 
biz bunu ihmal et-
mek istemiyoruz” 
diyerek üniversite 
olarak bu eksiklik-
leri tamamlama 
konusunda katkı 
sağlayacağız vur-
gusunda bulundu. 

Yeni 
rektör
yeni 
projeler

.

.

4
sayfa

Karşıyaka Tabiat 
Parkına teleferik 

geliyor

.

“Dersaadette Ticaret” eski ticaret hayatına ışık tutuyor
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Aydın Doğan Vakfı tarafından her yıl düzenlenen Genç İletişimciler Yarışmasında 4 ödül birden alan Gümüşhane Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi öğrencileri Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’i makamında ziyaret ederek aldıkları 
ödüllerden duydukları sevinci paylaştılar. Ziyarete ödül alan öğrenciler Sinem Tosun, Emre Diktire, Caner Özarslan, Taha Yıldız, 
Vedat Esdere ve danışman hocaları Öğretim Görevlisi Burak Türten ve Araştırma Görevlisi Elif Türten ile Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Bahri Bayram ve Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu katıldı.

Nevruz bayramı Gümüşhane Üniversitesinde bir dizi etkinlikle kutlandı. Genç Girişimciler Kulübü tarafından organize edilen kut-
lamalar Gümüşhane Meslek Yüksekokulu açık amfi tiyatro alanında gerçekleştirildi. Protokol konuşmalarıyla başlayan program 
Gümüşhane Üniversitesi Folklor Ekibinin gösterisi, nevruz ateşinin yakılması, protokol üyelerinin demir dövmesi, müzik, yarışma 
ve horon oyunları ile devam etti.

Gümüşhane Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi, Aydın Doğan 
Vakfı 28. Genç İletişimciler 

Yarışmasında 5 öğrencisi ile 4 ödül 
alarak kendi ödül rekorunu kırdı. 
DERGİF ve GÜFA’nın çalışmalarının ödül aldığı 
yarışmada Yazılı Dal - Röportaj, Yazılı Dal - Mi-
zanpaj, İnternet Yayıncılığı Dalı - Sosyal Medya 
Sitesi ve Görsel Dal - Belgesel Kategorilerinde 
ödül alındı. Yarışmada 4 ödül birden alan Gümüş-
hane Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri 
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil 
İbrahim Zeybek’i makamında ziyaret ederek al-
dıkları ödüllerden duydukları sevinci paylaştılar. 
Gümüşhane Üniversitesi rektörlüğüne atanır atan-
maz öğrencilerin aldıkları böylesine güzel bir 
ödülle kendisini karşılamaları nedeniyle ayrıca 
mutlu olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Halil İb-
rahim Zeybek, “Öncelikle bu başarıyı elde ederek 
hem kendi hayatınızda önemli bir deneyim kazan-
dığınız hem de üniversitemizin adını ulusal alanda 
duyurduğunuz için siz öğrenci arkadaşlarımızı ve 
danışman hocalarımızı tebrik ediyorum.” dedi. 

“GAYRET BAŞARI GETİRİR”
Okudukları, öğrenim gördükleri alanla ilgili gös-
termiş oldukları hassasiyet ve gayret için öğrenci-
leri kutlayan Zeybek, “Gelir gelmez böyle güzel 
bir ödülle bizi karşılamanızdan da ayrıca mutlu ol-
dum. Hedefi olan, gayesi olan arkadaşların gayreti 
de olur. Tabi bu gayret de, başarıyı getirir. Bu ne-
denle sizleri bugünlere getiren başta aileniz olmak 
üzere hocalarınız ve emeği geçen herkese müte-

şekkirim. Sizleri de, bu donanımlara sahip oldu-
ğunuz için özellikle kutluyorum. İnşallah çok daha 
büyük başarılarınızı gelecekte birlikte yaşayaca-
ğız. Bu alanda çalışan öğrencilerimize hocalarımı-
za ihtiyacımız çok fazla.” ifadelerini kullandı. Bu 
konuda hocaların büyük bir sorumluluk taşıdığın-
dan bahseden Zeybek, “Hocalarımızın en önemli 
sorumluluğu bir taraftan gerekli mesleki nitelikle 
donatarak Türkiye’de ve dünyada bu alanda öğre-
nim görmüş öğrencilerle yarışabilir ve o yarışlarda 
ön saflarda yer alabilir halde sizleri mezun etmek, 
öbür taraftan da alanınızla ilgili görgülerini hayata 
atıldığınız zaman işlerinizi kolaylaştıracak şekilde 
sizlerle paylaşmak ve tecrübelerini aktarmaktır. 
Bu bakımdan üniversite olarak böyle hocalara sa-
hip olduğunuz için şanslısınız. Mutluluğun tadını 
çıkarın, çıkarmaya devam edin.” şeklinde konuştu.  

“BAŞARILARINIZI ARTTIRMAK İÇİN HER 
TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ”
Öğrencileri yeni projelerle görmek istediğini dile 
getiren Zeybek, “Yeni projelerde sizleri bir an önce 
görmek istiyoruz. Çünkü emek olmayınca ekmek 
olmuyor. Üniversite yılları çoğu yönüyle önemli-
dir. Öğrencinin hayata hazırlandığı ve kişiliğinin 
oluştuğu yerdir. Üniversite hayata bakış açınızı 
değiştirmeye, geliştirmeye ve hatta mutlu olma-
ya yarayan etkinliklerdir. Tecrübeyi önemsemek 
gerekiyor, sizler çok rahat bir şekilde çok ayrıntılı 
bilgilere ulaşabilirsiniz ama hocalarımızın tecrübe-
sinden mutlaka faydalanmamız gerekiyor. Bunun 
için de öncelikle bilgiye talip olmamız gerekiyor. 
Bizim atalarımız ne zaman bilgiyle aralarını da-

raltmışsa o zaman biz cihan devletleri kurduk. Ne 
zaman bilgiyle aramıza mesafe koymuşsak zayıf-
ladık, parçalandık ve küçüldük. Sizler de bilginin 
önemini fark ettiniz, yaptığınız çalışmalarla da bil-
giyi üretime dönüştürdünüz. Bu nedenle bizlerin 
de hocalarınız, yöneticileriniz olarak görevimiz, 
bilginin ihtiyaç olduğunu, tıpkı uykumuz geldi-
ğinde nasıl gidip uyuyorsak bilginin de en az bu 
metabolik ihtiyaçlar kadar bize lazım olduğunu 

ve önemli olduğunu sizlere hissettirmektir. Bu tür 
yarışmalara katılmanın bir başka faydası da, insa-
nın görgüsünü artırmasıdır. Görgü, doğru iş yap-
maktaki en önemli parametrelerden biridir. Sizlere 
başarılarınızı artırmak için ne tür bir katkı sağlaya-
caksak, her türlü desteği vermeye hazırız. Sizler-
den tek isteğimiz çok çalışıp başarılı olmanızdır. 
Bu başarılarınızla hem hocalarınızı hem ailenizi 
hem de bizleri gururlandırdınız.” dedi.

Düzenlenen programa Gü-
müşhane Belediye Başkanı 

Ercan Çimen, Gümüşhane Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Halil 
İbrahim Zeybek,  Rektör yar-
dımcısı Prof. Dr. Bahri Bayram, Gümüşhane 
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü İsrafil As-
lan, MHP İl Başkanı Nadim Aydın, Ak Parti 
Kadın Kolları Başkanı Şükriye Karabulut 
Orhan ile çok sayıda akademisyen ve öğren-
ci katıldı.  Protokol konuşmalarıyla başlayan 
program Gümüşhane Üniversitesi Folklor 
Ekibinin gösterisi, nevruz ateşinin yakılması, 
protokol üyelerinin demir dövmesi, müzik, 
yarışma ve horon oyunları ile devam etti. 
Programda bir selamlama konuşması yapan 
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen 
programı düzenleyenlere teşekkür ederek 
nevruz bayramı vesilesiyle Türkiye’nin birlik 
bütünlüğüne dikkat çekti. 
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Halil İbrahim Zeybek ise etkinliği düzenleyen 
Genç Girişimciler Kulübüne teşekkür ederek 
Nevruzun Türk Kültürümüzün değerli bir 
parçası olduğunu ifade etti. Rektör Zeybek 
konuşmasında şunlara değindi: “21 Martta 
baharın başlangıcı olarak her yıl kutladığımız 
Nevruz, kültürümüzün değerli bir parçası 
olmuştur. Uygurlarda, Göktürklerde, Sel-
çuklularda, Osmanlılarda ve Cumhuriyetin 
başlangıç yıllarında bu bayramın kutlandığı 
görülmektedir. Anadolu’nun farklı yerlerinde 
de Hıdırellez gibi isimlerle kutlanmaktadır. 
Nevruz, her ne kadar Orta Asya’dan göç ile 
İran üzeri gelip Farsça kökenli bir isim olsa 
da, binlerce yıldır Anadolu’dan Orta Asya’ya 
bir bahar havası içerisinde kutlanmaktadır. Bu 
vesile ile içeride ve dışarıda çok ciddi mesele-
lerle uğraştığımız bu günlerde Nevruz Bayra-
mının birliğimize, kardeşliğimize katkı sağla-
ması dileğiyle bütün Türk Dünyasının Nevruz 
Bayramını kutluyorum.”

HABER: Samet Sevil

‘Genç İletişimciler’den Rektör 
Zeybek’e anlamlı ziyaret

Gümüşhane Üniversitesi’nde Nevruz coşkusu

HABER: Zeynep Hafiye Gülcan



20. yılında 

Gümüşhane Üniversitesi engellilerin yanında
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28 Şubat Darbesinin 20. yılında Gümüşhane Üniver-
sitesi’nde 20.yüzyılda “Postmodern Darbe” konulu 
panel gerçekleştirildi. Panelde konuşan GŞÜ Rektör 
Danışmanı Ayyıldız, "Sevimsiz bir hatırayı hatırla-
mak ve ibret almak için, yarına aydınlık ve umutla 
bakmak için buraya geldik" vurgusunda bulundu.

Tamamı engelli ve dezavantajlı çocuk ve gençlerden oluşan tiyatro ekibi Yön Sanat Atölyesi’nin düzenlediği 3. Engelsiz 
Sanat Ödül Töreni 1 Aralık Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirildi.  Ödül töreninde yılın destekçisi olarak seçilen 
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü hakkında Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Burhan Çakıcı açıklama-
larda bulundu. 

Gümüşhane Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
Çok Amaçlı Salon'da 

düzenlenen "20 Yüzyılda Post-
modern Darbe" konulu panele, 
GŞÜ Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Ayyıldız, GŞÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
si Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Arif Çiftçi, Yrd. 
Doç. Dr. Kadir Sancak ve Öğretim Görevlisi Dok-
tor Bülent Bal katıldı. Panelin açılış konuşmasını 
yapan Gümüşhane Üniversitesi Rektör Danışma-
nı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayyıldız, “Sevimsiz bir 
hatırayı hatırlamak ve ibret almak için, yarına ay-
dınlık, umutla bakmak için buraya geldik.” dedi. 
Daha sonra Ayyıldız konuşması için sözü Yrd. 
Doç. Dr. Ali Çiftçi’ye verdi. Çiftçi, 28 Şubat sü-
recinin ilk olarak Refah Partisinin yükselmesiyle 
ortaya çıktığını söyledi.

HERŞEY REFAH PARTİSİNİN YÜKSELİŞE 
GEÇMESİYLE BAŞLADI
Çiftçi, “Her şey aslında 1990’larda Refah Par-

tisinin siyasal parti olarak yükselişe geçmesiyle 
başladı. 24 Aralık 1995 seçimlerinde Refah Partisi 
% 21 küsur oyla birinci parti oldu. Birinci parti 
olunca iktidar ortağı olması gündeme geldi hemen 
basında medyada kamuoyunda rejim sorunu söy-
lemleri, irtica yükseliyor, irtica aldı başını gidiyor 
söylemleri gündem oluşturmaya başladı.” dedi. 
Çiftçi, bu dönemde meslek kuruluşlarının yatıştırı-

cı bir tavır içerisinde olmadığını ifade ederek darbeden 
yana bir tutum sergilediklerini söyledi. 28 Şubat müda-
halesinin amacının askeri vesayetin devam ettirilmek 
olduğunun altını çizen Çiftçi, 28 Şubat sonucunda te-
mel hak ve hürriyet ihlallerinin yaşandığını, eğitimde ve 
kılık kıyafet alanındaki yasaklar sebebiyle binlerce, on 
binlerce insan mağdur olduğunu vurguladı.

1991’DEN 2001’Lİ YILLARA KADAR OLAN SÜ-
REÇ TÜRKİYE İÇİN KAYIP YILLARDI
28 Şubat’ı siyasi ekonomik açıdan değerlendiren Öğr. 
Gör. Bülent Bal, 28 Şubat’ın 90’lı yılların ürünü oldu-
ğunu vurgulayarak 1991 yılından itibaren 2001 yılına 
kadar yaşanan sürecin Türkiye açısından kayıp yıllar 
olduğunu ifade etti. Bal, sözlerine şöyle devam etti: 
“Oysa 90'lı yılların başında uluslararası ilişkiler açısın-
dan bakıldığı zaman Türkiye açısından bambaşka bir 
ortam vardı. Fırsatlar alanı vardı, soğuk savaşların sona 
ermesi iki kutuplu sistem sona ermişti." dedi. Siyasal 
parçalanmışlıkların koalisyonların o dönemdeki etkisi-
ne değinen Bal, koalisyonların 90’lı yıllarda iyi anıları-
nın olmadığını belirtti.

NORMAL ŞARTLARDA DIŞ POLİTİKAYI 
HÜKÜMET BELİRLER
Son olarak konuşmayı yapan Yrd. Doç. Dr. Kadir 
Sancak, normal şartlarda dış politikayı hükümet-
lerin belirlediğinin altını çizerek, “Fakat Türkiye 
Cumhuriyeti tarihine bakacak olursak bunun çok 
fazla karşılığının olmadığını görüyoruz. Cumhuri-
yet tarihinde dış politika dediğimiz zaman ağırlık-
lı olarak silahlı kuvvetler TSK dediğimiz ordunun 
silahlı kuvvetlerinin etkili olduğunu görebiliyo-
ruz.” ifadelerini kullandı. Program sonunda Mo-
deratör Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayyıldız programa 
katılanlara teşekkür etti.

Engellilerin topluma 
adaptasyon sağladığını, 

sosyal hayatın içerisine gir-
mek için bir çok kuruluşun 
faaliyet gösterdiğini dile getiren Yrd. Doç. 
Dr. Ahmet Burhan Çakıcı, “Engelliler ev-
lere kapatılıp kapalı yerde durmaktansa 
toplumun içerisine girerek onların hayatın-
da yer almak istiyor.” dedi.
Yrd. Doç. Dr. Çakıcı, “Toplumun görevi 
sadece engellilere yol yapıp onların oto-
parklarını yapıp düzenlemek, onların gide-
ceği koltukları yapmak değil, yaşamlarının 
her alanında onlara yol açmak gerekmekte 
ve bunlardan bir tanesi de engellilerin sa-
nata dahil edilmesidir.” şeklinde konuştu. 
Çakıcı, engellilerin seyirci ya da izleyici 
kitlesi olmaktan çok işi yapmak istedikleri-
ni, Türkiye de  bir çok kuruluşun bu imkanı 
sağladığını söyledi.

“GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ OLA-
RAK GÖNÜLLÜ DESTEKÇİSİYİZ”
Engellileri sanatla buluşturmayı amaçla-

dıklarını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Çakıcı, 
Ankara’da gerçekleşen Yön Sanat Atöl-
yesinin Gümüşhane Üniversitesi Sosyal 
Hizmet Bölümü olarak gönüllü destekçisi 
olduklarını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Çakıcı, 
Yön Sanat Atölyesinin engellilerin müzikle 
ilgilenmesini, resim yapmasını, sahne sa-
natıyla uğraşmalarını, tiyatro yapmalarını 
sağladığını dile getirdi. Gümüşhane Üniver-
sitesi olarak diğer faaliyetlerde de yardımcı 
olacaklarını ifade eden Çakıcı, “Üçüncüsü 
düzenlenen engelsiz sanat ödüllerini en-
gelsiz sanata destek veren üniversite olarak 
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmet 
Bölümünü seçtiler. Yarışma jürisi ve ödül 
jürisi bu ödüle bizi layık gördü.” şeklinde 
konuştu.
Tiyatro yapan kuruluşların 24 dalda ödül al-
dığını hatırlatan Çakıcı, “Elazığ Belediyesi, 
Bartın Belediyesi, engelli sanatçılar, tiyatro 
sanatçıları, müzik sanatçıları, sivil toplum 
kuruluşları ve televizyon yapımcıları bizim 
dışımızda ödül alan kuruluşlardır. ”dedi.
“BENİM DEĞİL GÜMÜŞHANE ÜNİ-
VERSİTESİNİN ÖDÜLÜ”

Çakıcı kendisini ihtiyacı olan kişilere  yar-
dım ettiği için iyi hissettiğine değinerek, 
“Bu ödül benim değil Gümüşhane Üni-
versitesi ve Sosyal Hizmet Bölümü öğren-
cilerinin. Benim bunda küçük bir payım 
olduysa ne mutlu bana.” diye konuştu. Ödül 
almanın, tercih edilmenin güzel bir duygu 
olduğunu  belirten Çakıcı, “İsterdim ki bu 
tür ödülleri gerektirecek durumlar olmasın, 
engelliler olmasın ama bir yandan da böyle 
güzel bir faaliyetin içinde bulunmak ve ödül 
almak gurur verici.” ifadelerini kullandı.

“BİR ENGEL DE SEN KALDIR”
Başkalarına yardım etmenin, başkalarıyla 
işbirliği içerisinde olmanın, en önemlisi 
de ihtiyacı olan kişilere dokunabilmenin 
önemini dile getiren Çakıcı, “Küçük bir 
dokunuşla güzellikler yaratmak çok de-
ğerli bir şey. ”dedi. Son olarak Çakıcı, Sa-
nat Atölyesinin yapmış olduğu bu destek 
programının ihtiyacı olan kişileri toplum-
dan soyutlanmadan kendini toplumun bir 
parçası haline getirdiğini belirterek sözle-
rini sonlandırdı.

HABER: Hediye Canan İvdil

HABER: Fatma Kaplan 
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Yeni rektör, yeni projeler...

Lisans ve lisansüstü 
eğitimini 19 Ma-
yıs Üniversitesi’n-

de tamamlayan Prof. Dr. 
Halil İbrahim Zeybek, 
yaklaşık yedi yıl öğretmenlik yaptığını, 
o yılların kendisine çok katkı sağladı-
ğını ifade etti. 2010 yılından itibaren 
profesör olarak akademik hayatına de-
vam eden Zeybek, 21 Ocak itibari ile 
Gümüşhane Üniversitesi rektörlüğüne 
atandığını belirtti. Gümüşhane Üni-
versitesi’nin 2008 yılında kurulmuş 
genç bir üniversite olmasına rağmen 
hızlı yol alan bir üniversite olduğunu 
bildiren Zeybek, “Üniversitemizin o 
günlerden bu günlere gelmesinde kat-
kısı olan herkese şükran borçluyuz, 
teşekkür ediyoruz” dedi. Gümüşhane 
Üniversitesi’nin akademik kadrosunun 
çok genç olduğunu dile getiren Zey-
bek, bunun üniversite açısından çok 
önemli olduğunu vurguladı. Buranın 
bir kamu üniversitesi olduğunu bildiren 
Zeybek, “Görevlerimizi en iyi şekilde 
yapabilmeliyiz, bu noktada hem akade-
misyenlerimize hem de idari personeli-
mize güveniyoruz” dedi. Zeybek, “Biz 
burada güzel şeyler yapabileceksek 
hem öğrencilerimizin katkısıyla hem 
akademik kadromuzun hem de idari 
kadromuzun katkılarıyla olabilecek.” 
şeklinde konuştu.

“GELECEĞİ PLANLAYABİLME-
MİZ İÇİN BUGÜNÜ ANLAMAMIZ 
LAZIM”
Gelecek ile ilgili süreç hakkında ko-
nuşan Zeybek, “Geleceği bizim plan-
layabilmemiz için bu günü anlamamız 

lazım” dedi. Bu makamların ego tatmin 
makamları olmadığını, bu makamların 
hizmet makamları olduğunu, hizmeti 
de iyi yürütebilmek için durumu iyi an-
lamak gerektiğini vurgulayan Zeybek, 
“Biz kamu kaynağı kullanıyoruz, isra-
fa hakkımız yok. Bu noktada tasarruf 
edilen paraları öğrencilerin sosyal im-
kânlarını iyileştirmek için kullanalım.” 
dedi. Kampüsün ciddi bir çevre düzen-
lemesine ihtiyacının olduğunu belir-
terek bu yılki çalışmaların önemli bir 
kısmını buna ayıracaklarını ifade eden 
Zeybek, yapılan kongre merkezini en 
geç Nisan ayında devralacaklarını, bu 
merkezin şehre de büyük katkısı olaca-
ğından bahsetti.

“YÖK’TEN DESTEK ALIRSAK 
YENİ FAKÜLTELER AÇACAĞIZ”
Üniversitenin sosyal aktivite yelpazesi-
ni de genişletmek istediklerini anlatan 
Zeybek, “Buraya atandığım ilk günler-
de kampüs alanı içerisinde sinemaları 
olan ve sosyal aktivitelere imkân veren 
bir alan inşa etme niyetindeydim fakat 
böyle bir projenin Gümüşhane Valiliği 
öncülüğünde yapım aşamasında oldu-
ğunu öğrendikten sonra bu projeden 
vazgeçtik” dedi. Zeybek, hem üniversi-
tenin hem şehrin ciddi eksikliklerinden 
dolayı bir takım sosyal imkânsızlıkların 
olduğunu belirtti. Eğer burada o imkân-
lar sunulabilirse, hem öğrencilerin hem 
çalışanların hem de şehir halkının Trab-
zon ve Erzurum gibi görece daha geliş-
miş başka illere bu kadar sık gitmeye-
ceklerini ifade eden Zeybek, “Böyle bir 
tablo şuan mevcut, turizmle ilgili ciddi 
yatırımlar var. Turizm Fakültesi olan 
bir birim olarak biz de bu yatırımların 

içe-
r i s i n -

deyiz.” dedi. 
“Projelerin en 

önemli ayağını planla-
ma oluşturur, zaten onu ihmal 

ettiğimiz için bir çok projeden bek-
lediğimiz sonucu alamıyoruz” diyen 
Zeybek, projelerin sağlam olması ve 
üniversitemize katkı sağlaması gerek-
tiğini aynı zamanda kamu kaynağını 
heba etmemek gerektiğini vurguladı. 
Kendi kaynaklarımızı üretmemiz ge-
rektiğini vurgulayan Zeybek, kamu 
kaynağının gelecekte üniversitenin 
ihtiyaçlarını karşılamayabileceğini 
belirterek hazineden gelen desteklerle 
bu işlerin uzun ömürlü olmayacağını 

belirtti. Zeybek, “Üniversite üniversal 
kelimesinden gelir; biz uluslar arası 
bakabilmeliyiz, görebilmeliyiz. Eğer 
yarışabileceksek dünya üniversiteleri 
içerisinde önemli bir noktaya gelebi-
leceksek sadece Gümüşhane’den veya 
Türkiye’den bakarak bunu başarama-
yız. Dünya üniversiteleri noktasında 
olaya bakabilmeliyiz.” diye konuştu. 
Yüksek Öğretim Kurumundan (YÖK) 
yeterli destek alınabilirse üniversitenin 
ve yörenin de ihtiyaçları doğrultusunda 
yeni fakültelerin açılabileceğini belir-
ten Zeybek, bunun dışında enerji pro-
jeleriyle ilgili çalışmalar yürüteceğini 
19 Mayıs Üniversitesi’ndeki projelere 
benzer projeleri burada da hayata ge-
çirmek istediğinden bahsetti.

“BİZİM ÜNİVERSİTELERDE İH-
MAL ETTİĞİMİZ SOSYAL BOYUT 
VAR”
Üniversitelerin bilginin üretildiği ve 
topluma yayıldığı kurumlar olduğunu 
dile getiren Zeybek, “Bizim üniversite-
lerde ihmal ettiğimiz sosyal boyut var, 
biz bunu ihmal etmek istemiyoruz” 
şeklinde konuştu. Gümüşhane’nin tu-
rizm bakımından eksikliklerinin oldu-
ğunu belirten Zeybek, “Bilginin üre-
tildiği kurum olarak, üniversite olarak 
bu eksiklikleri tamamlama konusunda 
katkı sağlayacağız” dedi. “Bizim ken-
dimizi nerede gördüğümüz önemli 
değil başkalarının bizi nerede gördüğü 
önemli” diyen Zeybek, mezun olan 
öğrencilerin sayısını tek başına artır-
manın yeterli olmayacağını dile getire-
rek öğrencilerin mezun olduktan sonra 
neler yapacaklarının da planlanması 
gerektiğini ve projelerinin bir kısmının 

öğrencileri yarınlara taşımak olduğunu 
bildirdi. Diğer üniversitelerle yarışabil-
menin güç olduğunu ancak üniversal 
bakış açısıyla bunun mümkün olduğu-
nu vurgulayan Zeybek, “İdealimdeki 
üniversite sadece Türkiye’nin mese-
lelerine ışık tutan bir üniversite değil 
dünyanın öncü üniversiteleri arasında 
yer alması” şeklinde konuştu.  
Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerine 
tavsiyelerde bulunan Zeybek, çalışma-
nın insani bir özellik ve erdem olduğu-
nu hatırlamaları gerektiğini vurguladı. 
Hızlı iletişim çağının okuma kültürünü 
ortadan kaldırdığına değinen Zeybek, 
okumadan bilgi sahibi olunamayacağı-
nı söyleyerek bilgi sahibi olmadan da 
hüküm sahibi olunamayacağının altını 
çizdi. Öğrencilerin birbirlerini sevme-
leri ve saygı göstermeleri gerektiğini 
vurgulayan Zeybek, “Öğrencilerimiz 
niçin burada olduklarının farkında ol-
sunlar, öğrenmek için buradalar, dona-
nımlı olarak buradan mezun olsunlar. 
Hocalarından maksimum derecede 
faydalanmaya çalışsınlar.” şeklinde ko-
nuştu. Son olarak Zeybek, üniversitele-
rin sadece bilginin üretildiği kurumlar 
olmadığını, üniversitelerin aynı zaman-
da hayatın öğrenildiği kurumlar oldu-
ğunu söyleyerek üniversite yıllarının 
öğrencinin karakterinin de oturduğu 
yıllar olduğunu belirtti. “Burada geçir-
dikleri süreyi boş geçirsinler istemiyo-
ruz; okusunlar, spor yapsınlar, kültürel 
faaliyetlere, sanat faaliyetlerine katıl-
sınlar” diyen  Zeybek, öğrencinin ki-
şiliğinin gelişmesinde bu faaliyetlerin 
çok katkısı olduğunu ifade ederek bu 
noktada öğrencilere istedikleri katkıyı 
ve desteği sağlayacaklarını belirtti.   

Gümüşhane Üniversitesi’nin 
yeni rektörü Prof. Dr. Halil İb-
rahim Zeybek üniversite ile 
ilgili yeni projelerini GİF HA-
BER’E anlattı. Bundan sonraki 
yıllarda nasıl bir süreç izleye-
ceklerinden bahseden Zeybek, 
Gümüşhane Üniversitesi’nin 
henüz yolun başında yeni bir 
üniversite olduğunu belirterek 
buna rağmen çok başarılı ol-
duğundan söz etti.“

Örencilere tavsiyelerde 
bulunan Zeybek, “Burada 

geçirdikleri süreyi boş 
geçirsinler istemiyoruz; 
okusunlar, spor yapsın-
lar, kültürel faaliyetlere, 

sanat faaliyetlerine 
katılsınlar. Öğrencilerimiz 

niçin burada oldukları-
nın farkında olsunlar, 

öğrenmek için burada-
lar, donanımlı olarak 

buradan mezun olsunlar. 
Hocalarından maksimum 
derecede faydalanmaya 

çalışsınlar.” dedi. 

RÖPORTAJ: Serpil Çetin
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HABER: Fadime Aydemir

Istanbul Aydın Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi 
Okul Öncesi Öğret-

menliği Bölüm Başka-
nı Yrd. Doç. Dr. Aylin 
Sözer Çapan, resimler-
den hareketle çocuklar üzerinde nasıl 
tespitte bulunduklarını anlattı. Çocuk 
resimlerinin, çocuğun içinde bulundu-
ğu duygusal durum hakkında pek çok 
fikir verdiğini dile getiren Çapan, ço-
cuk resim analizine dair bilinmeyenleri 
anlattı. 

“Çocuklar aslında doğdukları andan 
itibaren resim çizebilir” diyen Çapan 
çocuğun resim çizme gelişimini şöyle 
anlattı: “İki önemli refleksle doğarız: 
emme ve yakalama. İnsan doğduktan 

sonra bütün öğrenme yaşantısını bu 
iki refleks üzerine inşa eder. Yakalama 
refleksi sayesinde ilk olarak biberonu 
tutarak kendini besleme girişiminde bu-
lunan çocuk, zamanla kaşık tutma be-
cerisini de geliştirerek kalemle tanışma 
yolunda önemli adımlar atar. Kalemi ilk 
eline aldığı anda kâğıt üzerinde bıraktığı 
izi fark eden çocuk aslında resim çizme 
serüvenine başlamış demektir. Zamanla 
çevresindekilerin kalemle olan ilişkisi-
ni taklit etmeye çalışırken bir yandan da 
kalem hâkimiyetini kazandıkça anlamlı 
resimler çizmeye başlar.”  

“RESİMDEKİ AYRINTILAR ÇOCU-
ĞUN ZEKA DÜZEYİNİ BELİRLE-
YEBİLİR”
Çocuk resimlerinin çocuğun gelişimi, 

duygusal dışa vurumu veya insanlarla 
ilişkileri hakkında bilgi verdiğinin altını 
çizen Çapan, “Çocuğun çizdiği figür-
lerin büyüklüğü, insan figürü çizimle-
rinde insan vücuduna ait öğelerin var-
lığı veya yokluğu farklı anlamlar taşır.” 
dedi. İnsan hayatındaki önemli çevresel 
figürlerin çizimi ve kompozisyonun da 
ayrıca değerlendirildiğini söyleyen Ça-
pan, üç yaşında bir çocuğun gözlerde 
göz bebeği veya kirpik çizmesi onun 
gelişimsel olarak çizim yeteneğinin di-
ğer çocuklara göre daha ileride olduğu-
na dair önemli bir gösterge olabildiğini 
vurguladı.
Ev çizimlerinde pencere önünde saksı 
ve pencerelerde perde çizimini 6 yaş 
çocuğundan beklediklerini belirten Ça-
pan, “Bunu daha erken yaşlarda çizen 

bir çocuk gördüğümüzde bu durum 
dikkatimizi çeker ve daha fazla resmini 
inceleyerek gelişimsel olarak daha ile-
ride olup olmadığına dair diğer göster-
gelerle birlikte değerlendirmelerde bu-
lunuruz.” dedi. Çapan, “Ağlayan insan 
figürü çizen bir çocuğun, resmini çizdi-
ği kişinin üzüntüsünü ve bu durumun 
kendisi üzerindeki duygusal etkisini 
ifade ediyor olabilir” diye konuştu. Ço-
cukların çizdikleri resimlerin geçmişte 
yaşadıklarını ve o an bulundukları ruh 
halini yansıttıklarını dile getiren Çapan, 
gelecekle ilgili hayallerini ya da olayla-
rı algılayış biçimlerini de yansıttıklarını 
ileri sürdü.

“HER ÇOCUK PARMAK İZİ KA-
DAR EŞSİZDİR”

Çocuk resimlerinin dönemlere ayrıldı-
ğını söyleyen Çapan, dört yaşına kadar 
karalama dönemi olan daha çok kafa-
dan bacak denilen insan figürü çizen 
çocuğun zamanla daha fazla nesneyi, 
perspektifin gelişimi ve mekan algı-
sının oluşmasıyla birlikte resme dahil 
ettiğini vurguladı. Bu yaşlar için kesin 
aralıklar olmadığını belirten Çapan, her 
çocuğun parmak izi kadar eşsiz oldu-
ğunu ve gelişimsel olarak da farklılık 
gösterdiğini söyledi. Çapan son olarak 
sözlerine şunları ekledi: “Ancak şöyle 
örneklendirebilirim ki dört yaşında bir 
çocuğun çizdiği insan figüründe küpe 
veya düğme gibi detaylara yer verme-
si onun gelişimsel olarak beklenenden 
daha ileride olduğuna dair ipucu olabi-
lir.”

.

Çocukların yaptıkları resim-
ler, resimlerin yapılış şekilleri 

bize çocuğun içinde bulunduğu 
duygusal durum hakkında pek çok 

fikir veriyor. Çocukların zihin ve 
duygu dünyalarını anlamanın bir 

yolu da onların yaptıkları resimlerin 
analiz edilmesinden geçiyor. İstanbul 

Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm 

Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aylin 
Sözer Çapan, resimlerden 

hareketle çocuklar üze-
rinde nasıl tespitte bu-

lunduklarını GİFHA-
BER’e anlattı. 

Çocuk resimleri ne anlatiyor?
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9.TRT Belgesel Ödüllerinde profesyonel kategoride finale kalan yönetmenliği Gümüşhane Üniversitesi Öğr. Gör. Burak Türten 
tarafından yapılan, “Kamyon” adlı belgeselin gala töreni, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda gerçek-
leştirildi. Birçok festivalde dereceye giren belgeselde, yıllardır ihmal edilen ve sadece mizahi yönden ele alınan kamyon şoförleri 
gerçek kimlikleriyle perdeye aktarılıyor.

Doğu kültüründe adı, ‘ilmi sima’, çağımızda ise ‘fizyonomi’. Yüz hatlarından, elden ve ayaktan insanın kişiliğine dair ipuçlarının 
edinildiği bilgi alanı. Gözlerimizin rengi, bakışlarımızın buğusu, saçlarımızın dalgalı ya da düz oluşu, dudaklarımızın inceliği, 
çenemizin uzunluğu ve yüzümüze ait diğer tüm organların biçimi, kişiliğimize dair önemli ipuçları veriyor. İlmi sima hakkında 
merak edilenleri İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğr. Gör. Mehmet Akif Günay anlattı.

“Kamyon” 9. TRT Belgesel Ödüllerinde

“Bana elini göster, sana kim olduğunu söyleyeyim”

Gü m ü ş h a n e 
Üniversitesi 
film atölye-

si koordinatörü Öğr. 
Gör. Burak Türten 
tarafından çekilen Kamyon adlı bel-
gesel filminin gala töreni, Gümüş-
hane Üniversitesi İletişim Fakültesi 
konferans salonunda gerçekleştirildi. 
Galaya başta Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Bünyamin Kocaoğlu olmak üze-
re birçok akademisyen ve öğrenciler 
katıldı.

İHMAL EDİLEN KAMYONCULAR
Sinema sanatında birçok filmde ken-
dine yer edinen kamyoncular ve kam-
yonculuk kültürü çoğunlukla mizahi 
yönden ele alınıp, karakterlerin ger-
çek duygularından uzak bir şekilde 
işleniyor. Hızın ve transferin oldukça 
önemli olduğu günümüzde kamyon-
cular, yüklerin bir noktadan başka bir 

noktaya taşınmasında büyük rol üst-
leniyor. Kamyon Belgeselinde kam-
yoncuların gerçek yaşamları, duygu-
sal durumları ve yaşadıkları zorluklar 
doğrudan kendi izlenimleriyle anlatı-
lıyor. Yıllardır ihmal edilen ve sadece 
mizahi yönden ele alınan kamyon 
şoförleri bu belgeselle gerçek kimlik-
leriyle perdeye aktarılıyor.

“POTANSİYELİ İYİ YETERKİ 
DOĞRU YÖNLENDİRELİM”
Galanın açılış konuşmasını yapan 
Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Kocaoğlu, Gümüşhane Üni-
versitesi’ne böyle bir gurur yaşattığı 
için İletişim Fakültesini tebrik ederek 
sözlerine şöyle devam etti: “Gümüş-
hane Üniversitesi 2008’de kurulan 
üniversiteler arasında hızla gelişmeye 
devam etmektedir. Yeni kurulan üni-
versiteler içinde azımsanmayacak ka-
dar büyük bir üniversitedir. İnşallah 

bunu yeni eğitim döneminde iki katı-
na çıkaracağız. İletişim fakültesinden 
her yıl ödül bekliyorum.”  Belgeselle-
rin hayatımızda önemli bir yere sahip 
olduğunu belirten Kocaoğlu, “Belge-
sellere daha çok ağırlık verelim,  bu 
anlamda ihtiyacınız varsa biz yönetim 
olarak yanınızdayız ve her türlü proje-
lerinizi destekleriz. Benim asıl görev 
yerim 19 Mayıs Üniversitesi,  buraya 
geçici görevle geldim Gümüşhane 
Üniversitesi’nin azımsanmayacak 
kadar iyi olduğunun farkındayım, po-
tansiyeli iyi yeter ki doğru yönlendire-
lim onlara cesaret verelim bu anlamda 
hepinizin yanındayım.” dedi.

“SİNEMA İÇİN TV’Yİ BIRAKTIM”
Galanın sonunda konukların soruları-
nı yanıtlayan Öğr. Gör. Burak Türten 

Kamyon belgeselinin 

tamamlanmasının zorlu hava şartla-
rından dolayı bir yıl sürdüğünü belir-
terek, belgeseli çekebilmek için 13 ili 
gezdiğini dile getirdi. Belgesel alanın-
da uzmanlaşmak istediğini söyleyen 
Türten, “Neden sinema?”  sorusuna, 
“Üniversite tercihlerinde başladı, 
yalnızca 3 tercih yaptım, üçü de rad-
yo sinema ve televizyon bölümüydü. 
Eğer bu bölüm gelmeseydi okumaya-
caktım. Tercih yaparken fakültelerin 
uygulama birimlerine bakarak yap-
tım. Erciyes Üniversitesi’nde televiz-
yonda çalıştım uzun yıllar. Lisans öğ-
rencisiyken ulusal bir kanalda haber 
sunmaya başladım, haber editörlüğü 
yaptım. Daha sonrasında sinema için 
televizyonu bıraktım “Çöp” belgeseli-
ni çektim ve bu belgeselle birlikte ben 
işimin sinema olduğunu anladım.” 
dedi.

İlmi sima isminden de 
anlaşılacağı gibi el, yüz 
ve insan bedenini oku-

ma sanatı olduğunu belir-
ten Günay, “Kişiyle ilgili 
bilgiler sadece yüzünden değil bedenin 
diğer yerlerinden de öğreniliyor.” dedi. 
El ve parmak yapılarımız ile yüz hatları-
mızın davranışlarımızı belirleyen gene-
tik kodlar içerdiğini belirten Günay, aynı 
zamanda insan kişiliğine dair ipuçları-
nın elde edinildiği bilgi alanı olduğunu 
söyledi. Günay, “Bu genetik kodlama; 
kişinin iç hâllerinden, yeteneklerinden, 
hastalıklarından, başarılı ya da başarısız 
olabileceği girişimlerinden haberler ver-
diği gibi düşünce süreçlerini de belirler.” 
ifadelerini kullandı.   
Günay, insanın el ve yüz çizgilerinden, 
tavır ve davranışlarından insanların 
kabiliyet ve kapasitelerini okuma sa-
natı olan ilmi sima aracılığıyla, insanın 
yüzündeki, avucundaki, cildindeki bir-
takım işaretlerden hareket ederek, ha-
yatını doğru yönlendirmesi için bu ilmi 
kullanabileceğini vurguladı.

“İLMİ SİMA İLE FAL BİRBİRİN-
DEN FARKLI”
İlmi simanın daha kapsayıcı olması 
açısından ‘ilmi kifaye’ kavramının da 
kullanıldığını dile getiren Günay, bu 
ilmin son zamanlarda halkın zihninden 

silinmesiyle beraber fal ve hurafe ola-
rak adlandırılmaya başlandığını ve ilmi 
kıyafeyi faldan ayıran en önemli özelli-
ğinin bir ilim olduğunu sözlerine ekledi. 
İlmi simayı kabiliyeti olan herkesin öğ-
renebileceğini dile getiren Günay, fal ve 
hurafe ile karıştırılan bu ilmin bunların 
aksine bir ilim olduğunu vurguladı. Bu 
ilmi sadece alimlerin kullanmadığını 
söyleyen Günay, tarihin farklı zaman-
larında farklı yerlerde sıklıkla kulla-
nıldığını belirterek “Örneğin Osmanlı 
devletinde Kanuni Saray-ı Hümâyun 
hizmetleri için ‘oğlan devşirilmek’ var-
dı ve devşirmede bu ilim kullanılırdı.” 
şeklinde konuştu. Günay, “Bu ilmin 
büyüklerinden Yeşilce Mehmet Efendi, 
oğlan devşirme vazifesiyle Bosna’ya 
gönderilmiş ve bu ilim sayesinde So-
kullu Mehmet Paşa’nın yetenekleri fark 
edilerek devlete kazandırılmıştır.” dedi.

“İLMİ SİMA İLE KARAKTER ANA-
LİZİ YAPILABİLİR”
Bu ilmin faydasının çok geniş bir alana 
yayıldığını belirten Günay, kişinin be-
deninde kişiyi oluşturan bütün unsurla-
rın harflerinin mevcut olduğuna dikkat 
çekti. Günay sözlerine şöyle devam etti: 
“Bu harfleri kelimeye, bu kelimeleri 
cümlelere çevirebildiğinizde kişiyle ilgi-
li verilere ulaşabiliyoruz. Örneğin sağlık 
ve kabiliyet. Bu da bu ilmin hem sağlık 

hem de insan kaynakları gibi alanlarda 
kullanılabileceğini gösteriyor.” 

“ELDEKİ, YÜZDEKİ ÇİZGİLER 
KADERİN İZLERİNİ TAŞIYOR” 
El, yüzdeki çizgilerin kaderin izlerini, 
sırlarını taşıdığını dile getiren Günay, 
“Biz onların kaderini kendi çabasına 
bağlı kıldık” (İsra süresi 13) ayetine 
bakıldığında çabanın kaderi etkiledi-
ğini belirtti. Bedendeki çizgilerin de 
kişinin çabasına göre değiştiğini ifade 
eden Günay, kaderle çizgiler arasında 
bir bağlantının olduğunu vurguladı. İlmi 
kifayenin insanın hem kaderini hem de 
kabiliyetlerini gösterdiğine dikkat çeken 
Günay, ilmi sima ile karakter analizinin 
yapıldığını da sözlerine ekledi.

HABER: Gülsüm Önder

HABER: Albay Ferhat Uzkan

Kamyon belgeseli yönetmeni 
Öğr. Gör. Burak Türten

Gümüşhane 
Üniversitesi 

İletişim 
Fakültesi 

Halkla İlişkil-
er ve Tanıtım 

Bölümü
Öğr. Gör. 

Mehmet Akif 
Günay
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Bahar aylarının gelmesiyle birlikte güneş iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Sanki içinizden bir ses “Havalar 
düzeldi bir yerlere gitsek iyi olmaz mı?” der gibi. İçinizdeki bu sese kulak veriyor ve sizleri bulunduğumuz böl-
geye yakın lokasyonda olan Erzincan ve Sivas’a götürüyoruz…

1.GÜN: KEMALİYE (EĞİN), SIRA-
KONAK KÖYÜ(PEĞİR), APÇAĞA 
KÖYÜ, KIRKGÖZ, KADIGÖLÜ, 
MANİ YOLU, TAŞYOL
Turumuzu Erzincan merkezinde tulum 

peyniri ağırlıklı bir köy kahvaltısı alarak başlatıyo-
ruz. Erzincan merkez ile Kemaliye arası yaklaşık 2 
buçuk saat süreceğinden uzun bir yolculuğa hazır 
oluyoruz. Oldukça engebeli olan dağlık Erzincan 
kırsalından Kemaliye’ye ulaşıyoruz. Diğer adı 
Eğin olan Kemaliye, Tarihi Kentler Birliğine üye 
olan bir destinasyondur. Ayrıca kısa adı ÇEKÜL 
olan, "Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve 
Tanıtma Vakfı'nın "7 Bölge 7 Kent" projesi kapsa-
mında yer almaktadır. Doğal ve kültürel zenginli-
ğinin yanı sıra özgün mimariyede sahip olan bölge 
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine de aday 
gösterilmiştir.
Bölgede sizleri etkileyecek çok fazla çekicilik bu-
lunmaktadır. Hadi gelin hemen gezmeye başlaya-
lım. Bölgedeki ilk ziyaretimizi minübüslerle çıka-
cağımız Sırakonak köyüne yapıyoruz. Burası tarihi 
ve otantikliği bir arada görebileceğiniz, kuş sesleri-
ni işitebileceğiniz, evlerin arasında zamanı unuta-
cağınız bir yer. Burada hiç tanımadığınız insanlar 
sizlere hoşgeldiniz diyerek gülücükler saçacak ve 
kendinizi kaldırım taşlı dar sokaklarda kaybede-
ceksiniz. Buradaki ziyaretimizden sonra Apçağa 
köyüne geçiyoruz. Kendine özgü mimarisi ve te-
mizliğiyle dikkat çeken Apçağa’da bulunan çay 
bahçesinde çaylarımızı yudumlarken Kemaliye’yi 
izliyoruz. Ardından Kırkgöz’e geçiyoruz ve bura-
da Keban baraj gölünün Karasu nehri ile Kemaliye 
bizlere unutulmaz bir görsel ziyafet sunuyor. 
Bu kadar yürüyüşten sonra öğle yemeğimizi almak 
üzere Kemaliye’ye dönüyoruz. Ardından sırasıyla; 
Kemaliye’nin içinden doğup Karasu’ya karışan, 
halk tarafından Kadıgölü olarak bilinen şelalenin 
sesine kulak veriyor, Eğin sokaklarını geziyor, 
Lökhane olarak bilinen yöresel duttan yapılan or-
ganik ürünler pazarını ziyaret ediyor ve Mani yolu-
na çıkıyoruz. Dağların avuçları arasında kalmış bir 

yer olan Kemaliye’de çok sayıda mani ve türküler 
söylenmiştir. Türkü denilince akıllara bölgede söy-
lenmiş olan şu dörtlük geliyor;
Orda bir köy var, uzakta
O köy bizim köyümüzdür
Gezmesek de, tozmasak da,
O köy bizim köyümüzdür.
Daha sonra Taşyol'a geçiyoruz. Taşyol’un özelliği 
Kemaliye halkının bireysel çabaları ile yapılmış ol-
ması ve inşaatının 130 yıl sürmüş olmasıdır. Bölge 
halkı yola kavuşabilmek için doğayla üst düzeyde 
mücadele vermiştir. Bu mücadele örneklerini kaz-
ma ile açmak için uğraştıkları tünelleri gezerken 
daha iyi anlayacaksınız. Bugün rahatlıkla görülebi-
len Karanlık Kanyon kenarındaki kaya bloklarının 
delinmesiyle açılan tüneller bulunmaktadır. Bölge-
de toplam 17 tünel bulunmaktadır. Taşyol'un yük-
sekliği 5 metre eni 6 metre uzunluğu ise yaklaşık 
13 km'dir. 
Yorucu ve bir o kadar da güzel günün ardından 
akşam yemeğimizi almak ve konaklamak üzere 
Kemaliye merkezdeki butik tarzdaki otelleri öne-
riyoruz.

2.GÜN: KEMALİYE-DİVRİĞİ, DİV-
RİĞİ ULU CAMİ, DİVRİĞİ KONAK-
LARI
Otelde aldığımız köy kahvaltısı sonrası 
Kemaliye'de Meslek Yüksekokulu içe-
risinde bulunan Prof.Dr. Ali Demirsoy 

Doğa Tarihi Müzesi'ni gezip, Karanlık Kanyon 
olarak dünya çapında tanınan kanyonda tekne turu-
na katılıyoruz. Bu tekne turu esnasında tüylerinizin 
ürpereceğinden emin olabilirsiniz. Tekne turunu 
tamamladıktan sonra Divriği’ye doğru yola çıkı-
yoruz. Buradaki ilk durağımız UNESCO Dünya 
Kültür Miras Listesinde yer alan Divriği Ulu Cami 
ve Darüşşifası oluyor. İslam mimarisinin baş yapıt-
larından biri olan Sivas-Divriği Ulu Cami, 1228’de 
Mengücekoğulları hükümdarı Süleyman Şah’ın 
oğlu Ahmet Şah tarafından baş mimar Ahlatlı 
Hürremşah'a yaptırılmıştır. Hemen bitişiğindeki 

Darüşşifa (hastane) ise Ahmet Şah’ın eşi ve Beh-
ram Şah’ın kızı Melike Turan Melek tarafından 
yaptırılmıştır. Hastanede ruh hastalıkları müzik 
ve su sesiyle tedavi edilirdi. Yani telkin ile tedavi 
tıpkı Bergama-Asklepion’da olduğu gibi burada da 
bulunmaktaydı. Cami mimarisine bakıldığındaysa; 
16 sütunu olan cami, 23 tonoz ve iki kubbe ile ör-
tülüdür. Mihrabın biçim ve bezemelerinin Anado-
lu’da başka bir örneği daha yoktur. Türkiye’deki 
önemli mimarlardan olan Prof. Dr. Doğan Kuban 
Ulu Cami için "Eşi yok. Heykel gözüyle bakmak 

lazım. Müzeye kaldırılması gerekiyor ama sığmaz. 
Topkapı Sarayı’ndaki Mukaddes Emanetler gibi 
saklanmalı" demiştir. 
Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi UNESCO tarafın-
dan 1985 yılında, 358 sıra numarası ile UNESCO 
Dünya Kültür Mirası Listesine dahil edilmiştir. 
Cami ve Darüşşifa gezimizin ardından öğle ye-
meğimizi alıyoruz. Sonrasında Divriği Kalesini ve 
meşhur Divriği konaklarını geziyor ve turumuzu 
nihayetlendiriyoruz.
Bir başka gezide buluşmak dileğiyle…

Kemaliye-Sivas    
Turu

TUR PROGRAMI

Yazı
: P

rofes
yo

nel 
Turis

t R
eh

beri
 

Öğr. G
ör. E

rtu
ğru

l D
üzg

ün

Kemaliye (Eğin), Eğin Evleri, Sırakonak Köyü, Apçağa 
Köyü, Kırkgöz, Kadıgölü, Mani Yolu, Taş Yol, Prof. Dr. Ali 
Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi, Karanlık Kanyon, Divriği 
Ulu Cami, Divriği Kalesi, Divriği Konakları
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Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakülte-
si’nin yeni bölümü Radyo Televizyon ve 
Sinema (RTS), 2016-2017 eğitim öğretim 
yılında öğrenci alımına başladı. RTS’nin 
tam bir iletişim fakültesi bölümü olduğunu 
dile getiren Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Sertaç Timur Demir, bölümün vizyonunu 
anlattı.  

adyo, Televizyon ve Sinema 
(RTS) bölümünün iletişim fa-
külteleri içerisinde rağbet gören 
bir bölüm olduğunu dile getiren 
Radyo, Televizyon ve Sinema 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Sertaç Timur Demir, RTS’nın 
tam anlamıyla bir iletişim fakül-
tesi bölümü olduğunu söyledi.

Ülkemizin yetkin sanatsal ve kültürel 
üretimlere ihtiyacının olduğunu belirten 
Demir, RTS bölümünün bu konuda iş ya-
pabilecek tutkulu ve istekli talebelere ev 
sahipliği yapmayı hedeflediğini ifade etti.
Demir, “Üniversite eğitimi yalnızca mesle-
ki formasyon içermez. O aynı zamanda bil-
giyle ve irfanla donatılacak bir tür zihinsel 
hatta ahlaki formasyon sürecidir. Bu süreç-
te talebeler, kendilerini yani beğenilerini, 
korkularını, engellerini ve kabiliyetlerini 
keşfedecek; ellerinin yattığı, gönüllerinin 
istediği konularda nitelikli işler yapacak.” 
şeklinde konuştu. Asıl olanın entellektüel 
ve manevi kemalat olduğunu vurgulayan 
Demir, mesleki kemalatınsa, esasında bu 
işi iyi yapanların gölgesinde ve iş yaparken 
gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Gerek RTS bölümünde gerek-
se diğer bölümlerde, talebele-
rin her şeyden önce toplumsal 
hassasiyetlerinin oluşması 
gerektiğini söyleyen Demir, 
kendini ve içinde büyüdüğü 
medeniyeti tanıyan, tabiatın 
en ücrasından dünyadaki en 
uzak coğrafyalardaki insan-
lara ve kültürlere meraklı ve 
duyarlı olmanın öneminden 
bahsederek; RTS bölümünde 
bu ilgi ve bakışa sahip birey-
leri yetiştirmek istediklerini 
belirtti.
Demir, hayatımızın çok bü-
yük bir kısmını kuşatan rad-
yonun, televizyonun ve sine-
manın oldukça kritik unsurlar 

olduğunu; zamanımızın ve davranışlarımızın 
büyük oranda bu araçlar tarafından belirlen-
diğini dile getirdi.   

RTS bölümünde okuyanların ve 
okuyacakların, bu alanda ilgili 
profesyonel eğilim kadar kişisel 
zevke de sahip olmaları gerekti-
ğini belirten Demir, kendilerinin 
de bu amaçla bölümün ders müf-
redatını ağırlıklı olarak uygulama 
üzerine kurguladıklarını vurgu-
ladı. Demir, “Normalde başka 
fakültelerde üçüncü sınıfta göste-
rilen bir kısım dersleri biz birinci 
sınıfa koyduk. Yani tekniği biraz 
başa çektik. Türkiye’nin birçok 
yerinde olduğu gibi ilk iki yıllık 
teorik temel yerine; teoriyi uy-
gulama içinde öğrenmeyi temin 
eden bir düzen oluşturduk. Bunu, 
talebelerin mesleki beğeni ve te-
mayüllerini daha erken keşfetme-
leri için yaptık.” dedi.
Demir, RTS’nin, diğer birçok 
bölümün aksine, iş kaygılarıyla 
değil; iş aşkıyla okunabilecek bir 
bölüm olduğuna dikkat çekti ve 
“Bu öyle bir güzel bölüm ki, içe-
risine girdikçe ve emek verdikçe 
bağlılığınız artacak, her geçen 
gün yeni filmler izlemekten daha 
fazla keyif alacak, sıkılganlık ya 
da tekrar yerine; sürekli yeni bir 
şeyler öğreneceksiniz.” diye ek-
ledi. 

POPÜLER BÖLÜM RTS
RTS’nin iletişim fakültelerinde oldukça popüler 
bir bölüm olduğunu vurgulayan Demir, zaten 
yüksek olan kontenjanların dolduğunu, öğrenci 
gelir mi gelmez mi diye bir kaygılarının bulun-
madığını belirtti. Dahası aday öğrencilere, sa-
dece üniversite okumuş olmak ya da diploma 
edinmek için değil; daha idealist tavırla kendi 
bölümlerini seçmelerini de salık verdi. 
Demir, bölüm olarak gerek kendi projeleriy-

le gerekse yetiştirecekleri talebelerle 
memleketine ve insanlığa faydalı işler 
yapmak istediklerini belirtti. İyiliğin, 
doğruluğun ve güzelliğin yaşam gibi 
eğitim hayatının da merkezinde olması 
gerektiğini dile getiren Demir, yalnızca 
hocaların talebeleri değil; talebelerin 
de hocaları yetiştirdiği, zorladığı ve ha-
rekete geçirdiği bir işleyişi arzu ettikle-
rini belirtti.  RTS bölümü öğrencilere 
dayalı da olsa kendilerinin her şeyden 
önce ülke için daha faydalı olan, kendi-
leri için daha doğru olan işler yapmak 
istediklerini söyleyerek öğrencilerinde 
bu işin merkezinde olduğunu ifade etti. 
Demir, “Hocalar olarak bizim ödevi-
miz, öğrencileri talebe yapmak. Yani 
merak eden, arayan, bulamayan, ama 
yine arayan, yavan bilginin değil, hik-
metin izini süren talebelere önayak ol-
mak.” dedi. 

“MESLEKTE DERTLİ 
VE İSTEKLİ OLMAK 
LAZIM”
Demir, “Kişi mesleğinde 
dertliyse, istekliyse, ona 
mesai harcıyorsa, ırmak 
yatağını bulur” şeklinde 
konuştu. 

RTS bölümünün öğrencilerinin 
mezun olduktan sonra iş bulma 
konusunda bunun bir donanım 
meselesi olduğunu ifade eden 
Yrd. Doç. Dr. Demir, tüm mesele-
nin heyecan, çaba ve inanç oldu-
ğuna değindi ve ekledi: “Burada 
asıl olan, hayatınızın üzerine inşa 
edeceğiniz mesleğinize karşı ne 
denli bağlı ve iştiyaklı olduğunuz. 
Zira sevgi olmayınca emek de ol-
muyor. Bu durum öğrencinin zor-
lamayla yürüttüğü dört yıllık bir 
eziyete dönüşebiliyor”.
Demir, herkesin kendi beğeni çer-
çevesini oluşturması gerektiğinin 
altını çizerek, öğrencilere düşen 

görevin herşeyden önce “samimiyetle ara-
mak” olduğunu ifade etti. Aramanın bazen 
bulmaktan bile kıymetli olduğuna değinen 
Demir, diplomanın bir yaşam sebebi ola-
mayacağını; asıl değerin iyilik ve başkala-
rına faydalı olmak olduğunu belirtti. 

“Kenarda köşede ağ-
layan birini ya da me-
sela üşüyen bir kediyi 
farkedemiyorsan, akıl-
lı telefonundan başını 
kaldırıp onun yarasını 
iyileştirmeye çalışmı-
yorsan; henüz insanlı-
ğın gibi üniversitelilik 
kimliğin de oturmamış 
demektir. Sınav soru-
larını layıkıyla yanıt-
lıyorsun ama en basit 
insani problemleri ona-
ramıyorsun. Bilgin var 
ama irfandan yoksun-
sun. Olmadı. Olmuyor. 
Eğer kendine müdahale 
etmezsen, bu gidişle ol-
mayacak da.” dedi.  

BÖLÜM BAŞKANI DE-
MİR, ÖĞRENCİLERE 
TAVSİYELERDE BU-
LUNDU
RTS öğrencilerinin sektörle 
irtibatlarının olması gerek-
tiğini vurgulayan Demir, 
tatillerde örneğin setlere 
gidip çekimleri izlemeleri-
ni, başarılı uygulayıcıların 
gölgesinde olmalarını, gün-
cel siyaset ve haberlerden 
ziyade kitaba yönelmeleri-
ni, gazeteden ziyade dergi 
okumalarını, diziden ziyade 
sinema filmleri izlemelerini 
ve bilgisayar/telefon oyu-
nundan ziyade iyi müzikler 
dinlemelerini tavsiye etti.    

R
HABER: Zeynep Hafiye Gülcan-Seda Öksüz

RTS Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sertaç Timur Demir

eğitim 
hayatına 
başladı
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Psikolog Pınar Can, bir çocuğun 
dünyaya gelir gelmez çevresi-
ni simgeleyen ‘pembeyse kız, 

maviyse erkek’ algısının cinsiyet eşit-
sizliği başlattığını vurguladı. Genelde 
aileler bebeklerin cinsiyeti öğrendikten 
sonra gerekli eşyaları aldıklarını söyleyen Pınar Can, 
çocukların cinsiyetinin elbiselerle ya da renklerle ay-
rılmaması gerektiğini belirtti.  Psikolog Can “anne ve 
babanın çocuk eğitiminde ortaklaşa hareket ettiğinde, 
çocuk kızda olsa erkekte olsa baba kendi deneyimle-
rini paylaşırsa çağdaş bir çocuk profili oluşur.” dedi. 
Toplumda kadının evde yemek ve çocukla uğraşması, 
erkeklerin de işe gitme sorumluluğunu olması düşün-
cesinin hakim olduğunu belirten Psikolog Can, hayatın 
müşterek olduğunu, toplumdaki bu algının yanlış ol-
duğunu ifade etti. Psikolog Can, çocuk büyüdükçe kız 
çocuklarına tatlım, erkek çocuklarına aslanım, koçum 
diye sevildiğini, oyun dönemlerinde çocukların ayrıştı-
rıldığını (kızsa bebek, erkekse araba) ve bu yüzden de 
çocuğun ileriki zamanlarda cinsiyet ayrımı yapmasına 
neden olduğunu söyledi.

NASIL ÖĞRENİYORUZ?
Psikolog Can, “Daha ileriki zamanlarda yeni yeni ke-
limeler öğrenmeye başlayan çocuklara özellikle erkek-
lere küfür, kızlara ise büyüklerin ortamında susması 
gerektiğini öğretir.” dedi. Psikolog Can, konuyla ilgili 
olarak şu örneği verdi: “Erkek küfür söylediğinde ‘hadi 
oğlum! Bir daha söyle!’ kızlara ise ‘sen sus ayıptır, kız-
lar küfür etmez ama küfür normalde kötü bir şeydir.”  
Küfrün kötü bir şey olduğunu bilindiğini ama erkek 
kullandığında normal karşılandığını söyleyen insanın 
kadın- erkek olarak değil, insan olarak değerlendirilme-
si gerektiğini vurguladı. Çocukların, cinsiyetlerini keş-
fetmeye başladığı dönemlerde, erkek çocukların cinsel 
organlarının akrabalara gösterildiğini, onlara sünnet dü-
ğünü yapıldığını, kızlara ise bu konuda kısıtlama getiril-

diğini söyleyen Psikolog Can, kız ve erkek çocuklarına 
yapılan bu tür davranışların toplumda sık görüldüğünü 
söyledi. 

ERKEKLER DE BÜYÜK SORUMLULUK ALTINDA!
Psikolog Can, ‘erkekler ağlamaz, hep güçlüdür’ algısı-
nın erkeklerde büyük bir sorumluluk yarattığını söyle-
yerek, “Erkekler çok rahatlıkla dışarı çıkıyor ama kızlar 
gecenin belirli saatleri dışında dışarı çıkamıyor, çıksa 
bile bu ayıp karşılanıyor. Hiç mi bıçaklanan, dayak yi-
yen, tacize uğrayan bir erkek yok? Sayı olarak az olabi-
lir ya da bize yansıtılan bu. Bıçaktır, vücuda girdi mi ne 
erkek dinler ne kadın! Bu anlamda erkekler de kadınlar 
da aynı oranda baskı altında.” İnsanların cinsiyet olarak 
değil insani olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgu-
layan Psikolog Can, haklar açısından, insanlık açısın-
dan insanlara bahşedilen duyguların olması gereken her 
şeyin kadın olarak erkeğe de alınması gerektiğini söy-
leyerek sözlerini şöyle noktaladı: “Bu anlamda erkekler 
çevresindeki kadınları bastırmamak adına, kadınlara da 
büyük görev düşüyor; erkeklerden büyük beklentiler 
içerisine girmemesi açısından büyük görev taşıyor.”  

Gümüşhane Üni-
versitesi Edebi-

yat Fakültesi Tarih 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Bay-
ram Nazır “Dersaa-
det’te Ticaret” isimli kitabı ile İstan-
bul’un ticaret tarihine ışık tutuyor.
Kitabında kaybolan meslekleri, 
gravür ve fotoğraflar eşliğinde gün 
ışığına çıkartan Doç. Dr. Bayram 
Nazır, Fütüvet ve Ahilik kavram-
ları paralelinde esnafın ve ticaretin 
yanı sıra sosyal hayattaki işlevlerini 
inceliyor. Ayrıca Nazır, kitapta Os-
manlı zamanında ticaretin belke-
miğini oluşturan Ahilik kurallarını 
çok geniş bir biçimde ele alırken 
gururlanan, cimrilik eden, kıskanan, 
karşısındakinin ayıbını örtmeyen, 
dedikodu eden esnafın Ahilik teş-
kilatından atıldığına da yer veriyor. 
İşine hile karıştıran esnaflara verilen 
birbirinden ilginç cezaların örnek-
lendirildiği kitapta, padişahların 
destek verdiği meslek kuruluşları da 
sıralanırken, sefer zamanı kurulan 

esnaf alaylarına da yer verilen ki-
tapta, bu alaylar ile günümüz fuarcı-
lığı arasındaki benzerliklere dikkat 
çekiliyor. Bu alaylarda; şairlerden 
meddahlara, görevi ilahi söylemek 
olan hanendelerden hekimlere, tü-
tüncülerden sebzecilere kadar tem-
silcilerin bulunduğu okuyuculara 
aktarılıyor. Nazır, kitapta ele aldığı 
bir diğer konuda ise, İstanbul’da 
dükkân açmak için hangi kuralların 
yerine getirilmesi gerektiği konu-
sunda temel bilgilere yer veriyor. 
Kitaba göre; esnaflar yeterli meslek 
eğitimine sahip olsa dahi kendisi 
için kefil bulamadıkça dükkân aça-
mıyordu. İhtiyaç dışı dükkân açarak 
piyasa fiyatlarıyla oynayan esnaf 
da, kurallar gereğince suçlu sayılı-
yordu. Ayrıca komşusunu rahatsız 
eden esnaf, cezaya mahkûm edili-
yordu.
Yabancı seyyahların gözlemlerine 
de yer verilen kitap, Doç.Dr. Bay-
ram Nazır’ın iki yıllık çalışması so-
nucu, İstanbul Ticaret Odası tarafın-
dan yayın dünyasına kazandırıldı.

Biryudumkitap.
com internet 

sitesi, kitap severle-
re kitap okuma ko-
laylığı sunuyor. Bu 
uygulamada, kitapseverler e-posta 
adresine gönderilen hikaye ve ro-
man pasajlarını 5 dakikada okuya-
biliyorlar. 
“Her sabah bir yudum kahve, bir 
yudum kitap kalbe iyi gelir” fikri ile 
yola çıkan girişim, şimdiden sosyal 
medya üzerinden yüzlerce aboneye 
ulaştı. Pasajlarını abonelerine ulaş-
tıran Biryudumkitap.com, bütün 
kitap aşıkları için tamamen ücretsiz. 
Biryudumkitap.com sayesinde oku-
nabilecek en iyi roman ve hikayeler 
okuyuculara sunuluyor. Uygula-
maya sadece e-posta adresi ve isim 
yazmak yeterli oluyor. Uygulama 

her gün saat 08:00’de, okuyucuların 
belirttiği e-posta adreslerine hikâye 
ve roman pasajları gönderiyor. Bu 
sayede kitapseverler yoğun yaşam 
temposunda kitap okuma zevkini 
yaşayabiliyorlar. 
Okumaya zaman bulamama, ne 
okuyacağını bilememe gibi sorun-
ları çözmeye odaklı girişim, popü-
larite değil; edebiyat kaygısı güdü-
yor. Sadece edebiyat dünyasının 
tanınmış yazarlarından değil, genç 
kalemlerin de eserlerinden pasaj-
lar yayımlıyor. Çoğunlukla Türk 
Edebiyatı’na yer verilen içeriklerde 
zaman zaman dünya edebiyatından 
da izler oluyor. Okumayı sevenler 
kolay bir şekilde bu içeriklere ula-
şabiliyor. Bu uygulamaya www.bir-
yudumkitap.com adresi üzerinden 
ulaşabiliyor.

HABER Dicle Kaya

HABER: Fatma Ünsal

HABER: Emine Çavuş 

Kişi, kadın-erkek olarak değil insan 
olarak özdeştirilmelidir! Eski ticaret hayatı 

“Dersaadet’te Ticaret” 
ile aydınlanıyor

Kitap severlere büyük kolaylık 
“Biryudumkitap.com”

Gümüş-
hane Üniver-

sitesi Psikolojik 
Rehberlik Danışmanı 

Pınar Can, Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi Çok 

Amaçlı Salonda Toplumsal 
Cinsiyet Eşitsizliği konulu semi-

nerde öğrencilerle buluştu.  Psiko-
log Pınar Can, kadınların ve erkeklerin 
eşit olup olmadığını, hangi konularda 
eşittir ya da eşit değildir, bu ayrım na-
sıl oluşuyor gibi konuları ele aldı.
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2016 yılında kayıtlı Gümüşhane 
Devlet Hastanesi’ne zehirlen-
me şikayetiyle ortalama 172 

kişi giriş yapmış. Bunlardan, 65 
kişi gıda zehirlenmesi, 45 kişi ilaç 
zehirlenmesi, 44 kişi karbon monoksit, 4 fare zehri, 
4 alkol zehirlenmesi, 2 böcek ilacı zehirlenmesi, 2 
çamaşır suyu zehirlenmesi, 1 tebeşir tozu zehirlen-
mesi, 1 nargile dumanı zehirlenmesi, 1 kolonya ve 3 
adet de bilinmeyen sebeplerle zehirlenip hastaneye 
başvurmuş. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Öğr. Gör. Ayşe Elkoca, 2016 yılında 
kayıtlı zehirlenme vakalarının verileriyle ilgili çıkan 
sonuçları değerlendirip zehirlenme nedenleri ve alın-
ması gereken önlemleri açıkladı. Elkoca, ortaya çı-
kan sonuçlarla ilgili olarak, zehirlenmenin iki şekilde 
olduğunu, birincisinin bir şeye yüksek dozda maruz 
kalma, ikincisinin ise saklama koşullarının uygun-
suzluğundan kaynaklandığını dile getirdi.

“NE YEDİĞİMİZİ BİLELİM”
Gümüşhane’de en çok zehirlenme sebebinin, gıda 
zehirlenmesinden kaynaklandığını söyleyen Öğr. 
Gör. Ayşe Elkoca “Bir insan çok fazla gıda 
tüketirse zehirlenmez, yediği gıda bozuk-
sa bakteri üremişse zehirlenme olur. 
Denetim eksikliği olduğu için 
çok fazla gıda zehirlenmesi 
başımıza geliyor. Raflar-
da satılan ürünün son 
kullanma tarihi, sakla-
ma koşulları, evde ya 
da işlemelerdeki hijyen 
ve gıdanın yeterli pişirilmesi 
gıda zehirlenmesini önleyici ted-
birlerdir.” dedi. Elkoca, Gümüşhane yüksek oran-
da öğrenci ve memur barındıran bir şehir olduğu 
için daha çok dışardan yemek tercih edildiğini 
bu yüzden de işletmelerdeki hijyen ve denetim 
kriterine dikkat edilmediğini söyledi. Gümüş-
hane’de gıda zehirlenmesi içerisinde mantar 
zehirlenmesinin bilinmeden, doğadan topla-
nıp tüketilen mantarlardan kaynaklandığını 

ifade eden Elkoca, bunların zehirli ya da zehirsiz 
olduğunu anlamanın zor olduğunu mantarla ilgili 
bilgi sahibi olmadan toplanıp tüketilmesinin yanlış 
olduğunu belirtti.

“ÇOKLU İLAÇ KULLANIMINA DİKKAT”
İlaçlardan kaynaklanan zehirlenmelerin en belirgin 
sebebinin yüksek dozda kullanılmasından kaynak-
landığını dile getiren Elkoca, Gümüşhane’deki yaş-
lıların ve ilaç kullanımı konusunda bilinçsiz diğer 
insanların çoklu ilaç kullanımı sonucunda sıklıkla 
zehirlendiklerini söyledi. Bazı ilaçların başka ilaç-
larla kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Elkoca, 
“Bu tür ilaçlar birbirlerinin etkisini arttırabilir ya da 
etkisini öldürebilir, bu yüzden çoklu ilaç kullananla-
rın bu konuda doktorlarından bilgi almadan önerilen 
ilaçlar dışında diğer ilaçlar kullanılmamalıdır.” ifade-
lerini kullandı. Elkoca tarım ilaçlarından zehirlenen 
kişilerin ilaç kullanımı konusunda yeterli bilgiye sa-
hip olması gerektiğini vurguladı.

“SOBA ZEHİRLENMELERİNİN ÖNLENMESİ 
BİREYSEL SORUMLULUĞA BAĞLI” 

Karbon monoksit zehirlenmesi şikayetiyle ge-
len hastaların çok fazla olduğunu 

belirten Elkoca, bu zehirle-
nen kesimin genellikle 

köyde ya da şehrin 
merkezinden uzak 
olduklarını, rüzgâr-
lı havada yaktıkları 

kömür sobasının teh-
like yarattığını vurguladı. 

Elkoca, “Soba zehirlenmesi, 
farkedilene kadar herkesi etkiliyor ve 

çok kötü sonuçlara sebebiyet veriyor. As-
lında yeterli uyarılar yapılıyor ama insan-
ların bireysel alabileceği önlemler olduğu 
için kişiler bundan sorumludur.” dedi. Fare 

zehri, böcek ilacı, çamaşır suyu vb. sebepler-
le zehirlenen kişilerin de olduğunu söyleyen 

Elkoca, yüksek derecede bu maddelere ma-
ruz kalınması ve yüksek dozda kullanımının 

zehirlenmelere sebebiyet verdiğini vurguladı.                                                                                                                                       

   

Gümüşhane en çok 
gıdadan zehirleniyor
Gümüşhane’de 2016 yılına 
ait zehirlenme kayıtları ol-
dukça ilginç. Tebeşir tozun-
dan çamaşır suyuna, böcek 
ilacından fare zehrine kadar 
kayda değer zehirlenmelerin 
gerçekleşmesi üzerine Gü-
müşhane Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. 
Ayşe Elkoca ile zehirlenme 
vakalarının verileriyle ilgili 
çıkan sonuçları değerlendi-
rip zehirlenme nedenleri ve 
alınması gereken önlemleri 
konuştuk.

HABER: Dicle Kaya
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Ticaret her geçen gün zorlaşıyor 
ve yerini online satışlara bırakı-

yor. Gümüşhane’de ilk ve tek olan 
markaesarplar.com adresinde marka 
sahibi Ertürk Yakut, bu işe başlama 
serüvenini GİFHABER’e anlattı. Gümüşhane’de 
ticaret yapmanın zor olması sebebiyle böyle bir 
yola girdiklerini kaydeden Yakut, “markaesarplar.
com, 2012 yılından beri faaliyetlerini sürdüren 
bir sitedir. Bu işe nasıl başladınız noktasında ise 
başta belirtmiş olduğumuz gibi Gümüşhane’de ti-
caret gerçekten çok zor, bu zorluklar da bizi farklı 
arayışlara itti. Gerekli stoklarımızı Gümüşhane 
şartlarında eritemiyorduk bunu nasıl daha hızlı 
yapabiliriz nasıl kendimizi daha ileriye götürebi-
liriz noktasında arayışlar içerisindeyken, e-ticaret, 
2012 yıllarında popülerliğini artıran bir noktaya 
geldi. Burada da biz farklı online satış kanalları-
nın tarihini, geçmişini araştırmaya başladık.  Hep-
sinin kendine özgü, kendine güzel has hikâyeleri 
vardı. Bu hikâyeler de bizi etkiledi ve bunu ya-
pabileceğimiz noktasında bizi heyecanlandırdı. 
Yapabilir miyiz diye düşünürken bir hazır paket, 
online hazır satış paketi satın aldık. Tabi bunun 
yanında sosyal medya kanalları 2012 yılında çok 

ciddi manada dijital akıllı telefonlarla birlikte de 
güncel olarak kullanılmaya başladı. Daha fazla 
insana çok hızlı bir şekilde ulaşabilme noktasına 
getirdi. Tabi Facebook, Instagram kanallarını da 
çok iyi kullanarak 
sitenin açılışını yap-
tık. 2012 yılında 
başladığımız bu işte 
şu an 5. yılı geride 
bıraktık ve sektörde 
ciddi manada söz 
sahibiyiz. Gerek 
fiyatlandırma po-
litikası gerek satış 
kanalları noktasında 
şuan markaesarplar.
com çok ciddi bir 
markadır. Bu mar-
kayı şu anda daha da 
büyütme noktasına 
geldik. Artık yurt dı-
şına açılma kısmı bizim için önemli olan nokta; 
özellikle Arap ülkelerine şu anda hedefimiz var bu 
noktada çalışmalarımız devam ediyor.” şeklinde 
konuştu.

“ONLINE SATIŞLA BİRLİKTE YURT DIŞINA 
AÇILMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”
Marka sahibi Ertürk Yakut, “Gümüşhane’de bu nasıl 
başarılı oldu onu ben size anlatmak istiyorum. Şimdi 

insanlar markamı-
zın adını duydukla-
rında öncelikle İs-
tanbul’da bir firma 
olarak düşünüyorlar 
çünkü hani kurum-
sal bazda da bütün 
işler ve işlemler 
kurumsal ilerliyor. 
Nasıl yapabiliriz 
dedik sonuç olarak 
internete girdiğiniz-
de Gümüşhane’den 
alışveriş yapar mı 
insanlar diye dü-
şündük, nasıl aşa-
biliriz dedik; tabi ki 

bunu aşma noktasında da farklı dokunuşlarımız oldu. 
0800’lü hat aldık sonra sosyal medya kanallarımızı 
güçlendirdik. Telefonlarımız şu anda çağrı merkezi 
noktasında hizmet veriyor.” ifadelerini kullandı.

“50 METRE MESAFEDEN BİLE ONLİNE SİPA-
RİŞ ALDIK”
Artık hedeflerinin Arap ülkelerine açılmak ol-
duğunu söyleyen Yakut, sözlerini şu şekilde sür-
dürdü: Yani şu anda çok iyi gidiyoruz belirtmiş 
olduğum gibi hedef ciddi ciddi manada Arap 
ülkelerine açılmak. Arap ülkelerinde ciddi satış 
rakamlarına ulaşmak istiyoruz. Zaten Avrupa’ya 
şu anda gönderilerimiz mevcut, gurbetçi vatan-
daşlarımız sağ olsunlar takip ediyorlar ve sipa-
rişlerini veriyorlar. Şu anda Avustralya’ya kadar 
gönderiler mevcut. Gümüşhane’den Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu kanalımız çok güçlü bu-
nunla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir’e çok cid-
di gönderiler var.  Ama Gümüşhane içerisinden 
siparişler de alıyoruz. Çok ilginçtir ki 50 metre 
yanımızdaki bir adresten sipariş aldık ve 10 daki-
ka içerisinde teslim ettik. Siparişin içerisinde do-
ğum günü mesajı da vardı. Kargocuya da doğum 
günü dileklerinde bulunması gerektiğini söy-
ledik çiçek yaptırdık gönderdik. Karşı taraftaki 
müşterimiz hem çok şaşırdı hem de çok mutlu 
oldu. Müşteriye o güveni, memnuniyeti vermek 
çok zordur, uğraşlarımız oldu ve çok şükür ba-
şardık.”

Karşıyaka Tabiat Parkında teleferik 
inşaatı 1 Nisan’da başlıyor

Gümüşhane’de yepyeni bir sektör: e-Ticaret 

Gümüşhane’nin vizyon projelerinden birisi olan Karşıyaka Tabiat Parkında yüklenici 
firma tarafından 1 Nisan’da başlatılacak olan imalat çalışmaları öncesinde Doğa Ko-
ruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü altyapı çalışmalarını son aşamaya getirdi.

Gümüşhane’de gerek coğrafi kısıtlılıklar gerekse nüfusun azlığı gibi sebeplerle ticaret hayatı biraz durgun. Fakat internetin bu kadar yaygın olduğu 
günümüzde e-ticaret sektörü girişimciler için oldukça makul bir fırsat olarak görülüyor. Gümüşhaneli bir girişimci olan Ertürk Yakut da Gümüş-
hane’de bu fırsatı kullananlardan. Yakut, e-ticaret aracılığıyla markaesarplar.com internet sitesi üzerinden ürünlerini tüm dünyaya pazarlayabiliyor. 

HABER: Mehmet Emin Yücel

HABER:Gemze Uslu

Karşıyaka Tabiat parkının altyapı tesislerinden 
birisi olan 1 megavat gücündeki elektrik tra-
fosu yerine yerleştirildi. Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleş-
tirilen çalışma kapsamında elektrik iletim hattını içeren imalat 
işlemlerinin de tamamlandığı ve direk montajı işinin hafta içe-
risinde başlayacağı bildirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Gü-
müşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, 29 yıllığına yap-işlet devret 
modeliyle ihale edilen Karşıyaka Tabiat Parkında kurum olarak 
altyapı çalışmalarını kendilerinin yaptığını, yüklenici firmanın da 
teleferik ve üstyapı işlerine 1 Nisan tarihi itibariyle başlayacağı-
nı söyledi. Projeye uygun olarak su ve kanalizasyon hatlarının 
yüzde 60’ının da yapıldığını, geri kalan kısmın ise birkaç gün 
içerisinde yapımına başlanacağını dile getiren Aydın, altyapı 
çalışmalarının tamamlanmasının ardından yüklenici firma-
nın 1 Nisan tarihi itibariyle kazma vuracağını kaydetti.

Yüklenici firmanın hem teleferiğe hem 
de diğer işlemlere başlayacağını ifade 
eden Aydın, “Yap-işlet devret mode-

liyle yapılacak üst tesislerle ilgili müteahhit Nisan 
ayının 1’inde teleferik, konaklama ve günübirlik te-
sislerin yapımına başlayacak. Altyapı kısmı bizimdi. 
Doğalgaz için de müracaatımızı yaptık, ilgili firmadan 
haber bekliyoruz.” dedi. Aydın, yap-işlet-devret mode-
liyle 29 yıllığına ihale edilen Karşıyaka Tabiat Parkın-
da, Atatürk Parkından bölgeye ulaşacak olan teleferik 
ve alanda 22 tane orman köşkü, giriş kontrol noktası, 
tanıtım birimi, idari ve ziyaretçi merkezi, mescit, çok 
amaçlı kır lokantası, büfe, otopark, macera parkı, 
piknik alanları, engelsiz oyun grupları, ve çocuk 

oyun parkları yapılacağını sözlerine ekledi.
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Kaç yıldır bu okulda çalışı-
yorsunuz? Okulunuzdan, 
personellerinizden ve oku-

lunuzun eğitim programından bah-
seder misiniz?
Okul 2007 yılında kurulmuştur. 2009 yılında idaresi-
ni biz almış bulunuyoruz. Yüzde 100 Devlet Destek-
li Milli Eğitime bağlı resmi bir okuluz. Ben okulun 
kurucu müdürüyüm aynı zamanda psikolojik danış-
man ve aile danışmanıyım. Okulumuzda 220-260 
arasında öğrencimiz; 30 çalışanımız bulunmaktadır. 
Bunlardan 16’sı deneyimli öğretmenlerden 14’ü 
yardımcı personelden oluşmaktadır. Öğretmenleri-
mizin alanları Çocuk Gelişimi (4yıllık), Okul Öncesi 
ve özel eğitim alan öğretmenlerdir. Normal eğitim-
lerden farklı olarak destek eğitim veriyoruz. 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmeti vermekte 
olan okulumuzda eğitime gereksinimi olan çocuk-
larımıza günlük hayatta kendilerine yetecek kadar 
temel becerileri ve alışkanlıkları kazandırmak on-
ları topluma hazırlamak ve sosyal yönden uyum 
problemlerini belirlenen ihtiyaçları doğrultusunda 
bilimsel yöntem ve teknikler kullanarak azaltmak ve 
ortadan kaldırabilmek için Türk Milli Eğitim siste-
minin esasları doğrultusunda çalışmalarımızı özve-
rili, kaliteli ve kendini sürekli yenileyen bir eğitim 
anlayışıyla sürdürmektedir.
Kurumumuzun ana amacı destek eğitimi vermek. 
Eğer bir öğrenci normal okuluna gidiyorsa burada 
da destek eğitim görebiliyor. Bizi diğer okullardan 
ayıran en önemli özellik ise öğrencilerimizin bire bir 
eğitim almasıdır. 
Eğitim gören çocuklarımıza birebir ilgi gösteriyor, 
tek kişilik dersliklerde deneyimli kadromuzla birlik-
te birebir eğitim veriyoruz. Bu yüzden başarı kat sa-
yımız artıyor. Çünkü birey odaklı çalışabiliyorsunuz. 
Bireyin akranlarından geride kaldığı noktalar her ne 
ise ona yönelik çalışmalar yapıyoruz. Nasıl bir eği-
tim programı belirliyoruz diye sorular gelebilir akla 
bu noktada ilk önce rehberlik araştırma merkezinden 
bize RAM raporu geliyor daha sonra ders öğretme-
ni aileden detaylı bilgi alarak kendi yaptığı kaba 
değerlendirme sonucu bireyselleştirilmiş bir eğitim 
programı hazırlanıyor. Yapabildiklerini ve yapama-
dıklarını belirleyip yaşına ve akranlarına göre eksik-
liklerini belirleyip onun üzerinden çalışmalarımızı 
yapıyoruz. Her öğrencinin yapabildikleri veya yapa-
madıkları birbirinden çok farklı. Her zaman söylü-
yoruz. Bireysel farklılıklar var. Bu alanda da bireysel 
farklılıklar ön planda. O yüzden her bireyin eğitim 
performansı da birbirinden farklı. Teknoloji takip 
edilerek, çocuklarla neler yapabiliriz neler başara-
biliriz bu konular üzerinde eğitimlerimizi vermek-

teyiz. Aileler çocuklarını rahat izleyebilsinler diye 
sınıf kapılarımızın üst kısmı camdan yapılmıştır. 
İsteyen aileler derse de katılabiliyor ama bizim terci-
himiz öğretmeniyle bire bir eğitim almasıdır. Eğitim 
programlarımız dahilinde 5 adet programımız vardır. 
Bunlar, Zihinsel Yetersizliği olan Bireyler Destek 
Eğitim Programı,  İşitme Yetersizliği olan Bireyler 
Destek Eğitim Programı, Yaygın Gelişim Bozukluk 
Destek Eğitim Programı (otizm), Öğrenme Güçlüğü 
Destek Eğitim Programı ve Fiziksel Yetersizliği olan 
Bireyler Destek Eğitim Programıdır. 

Ailelerin bu konuya bakış açısı nasıl? Siz ailelerle 
nasıl irtibat kuruyorsunuz? Anne ve babanın tanının 
ardından nasıl davranması gerekir? Çocuğun okul ön-
cesi ve sonrası dönemini de değerlendirebilir misiniz 
bu süreçte?
Ailelerin gelişimsel yetersizlikleri olan çocuklarını 
kabullenmelerinde geçirdikleri süreçte verdikleri tep-
kiler üç evreden oluşmaktadır. Birinci evre şok, red-
detme, depresyon; ikinci evre karmaşa, suçluluk, kız-
gınlık; üçüncü evre ise pazarlık etme, kabul ve uyumu 
içermektedir.
Kabul süreci bazen çok uzun sürebiliyor. Aile bu sü-
reçte zaman kaybı yaşayabiliyor ve tabii zor bir süreç. 
Eğer aile bu süreci çabuk atlatıp profesyonel yardım 
alırsa erken tanı ve erken müdahalenin önemi bur 
da ortaya çıkıyor. Ailelerle birebir iletişime geçerek 
yetersizlik türüne göre detaylı bilgilendirme yaparak 
resmi işlemlere başlıyor ve hemen eğitim sürecine 
geçiyoruz. Aileler okul içerisindeki diğer özel birey-
lerimizin aileleriyle görüşerek ne kadar ilerleme oldu-
ğunu duyduklarında çok daha fazla ümitli oluyor ve iş 
birliği içerisinde mükemmel sonuçlar alıyoruz.

Gümüşhane’de aileler nasıl tepki veriyor ve kabul sü-
reci nasıl işliyor?
Bütün özel çocuklarımızın ve ailelerinin tek, özel ve 
biricik olduğunu bilerek bir bütünsellik içerisinde de-
ğerlendirmek gerekir. Aslında Gümüşhane bazında 
demek çok doğru değil. Her aile için kabul süreci farklı 
bir süreç olabiliyor. Çünkü hiç kimse en sevdiği insanın 
bir sıkıntısı bir problemi olmasını kabul etmek istemez. 
Çok farklı bir durumla yüzleşiyorsunuz. Etrafınızdaki 
sosyal baskı da sizi yorabiliyor. Bazen siz kabul etmek 
isteseniz bile çevrenizdekilere kabul ettiremiyorsunuz. 

Verdiğiniz eğitimlerde başarılı olduğunuzu düşünü-
yor musunuz? Gittikçe yaygınlaşan değişik terapi 
yöntemleri var siz hangi yöntemleri kullanıyorsunuz 
ya da kullanmayı düşünüyorsunuz?
Kesinlikle başarılı olduğumuza inanıyoruz. Çünkü 
öğrenciler üzerinde sürekli takipler yapıyoruz. Hangi 
çocukların ne seviyeye geldiğini aileyle birlikte takip 
ediyoruz. Bu takibin sonucunda da çocuklarımızda 
çok ciddi ilerlemeler kaydettiğimizi görüyoruz.  Bu 
da bizi oldukça tatmin etmektedir. Deneyimli per-
sonellerimizle birlikte çok ciddi başarılar elde ettik. 
220-260 arasındaki öğrencilerimizden yüzde 90 
oranında başarılar elde ediyoruz. Diğer kalan yüzde 
10’luk kısımda ise geç kalınmışlık var. Doğru bir 
eğitim verilmezse zamanında müdahale edilmezse 
başarı elde etmemiz çok güç. Dünyada özel birey-
lerimizle ilgili yapılan çalışmaları, gelişmeleri, yeni 
teknolojiyi takip ediyor ve başarının anahtarı olan 
inancımız ve sevgimizle bu sloganı hayatımızın bir 
parçası sayıyoruz. Yakın bir zamanda hazırlıklarını 
yaptığımız TOMATİS (Dinleme Programı-İşitsel 
Terapi), FORBRAIN ve Berard metotları var. Biz de 

bu metotları uygulayarak daha çok kitleye ulaşacağı-
mızı başarımıza başarı ekleyeceğimize inanıyorum.

Çocuklarla ilgili sosyal faaliyetler yapılıyor mu? Ya-
pılıyorsa bunlar neler?
Çocukların eğitimi dışında, sosyal uyum ya da ile-
tişim problemi yaşayan varsa ailelerin bilgisi ve is-
teği dâhilinde onlarla birlikte aktiviteler yapıyoruz. 
Köyden gelen bireylerimize öncelik vererek bu 
programları düzenlemeye çalıyoruz çünkü hiç park 
görmemiş ya da pastaneye gitmemiş özel bireyleri-
miz var. Onları da göz önünde bulundurarak hareket 
ediyoruz. Mesela Sema Doğan parkına, kafelere ve 
pastanelere, şenlik alanlarına, üniversiteyle birlikte 
düzenlenen futbol maçlarına etkinliklere götürüyo-
ruz. Yakın, çevre illere geziler düşünüyoruz. Gü-
müşhane’ye gelen tiyatro gösterilerine gidiyoruz. 3 
Aralık Özel Bireyler Gününü mutlaka kutluyoruz. 
Ayrıca stadyuma Gümüşhanespor’un maçlarına gö-
türüyoruz. 

Son olarak sizin eklemek ve söylemek istediğiniz bir 
şey var mı?
Ben insanlardaki ön yargıların biraz yıkılmasından 
yanayım. Bu konuyu biz etrafımızda çok fazla duyu-
yoruz. İnternet olsun sosyal medya olsun çok fazla 
bilgi var ve bu da bilgi kirliliği dediğimiz şeye sebep 
oluyor. O yüzden de insanlar özel eğitim denilince 
akıllarına gelen, bu okullarda sadece tek bir alanda 
eğitim verildiğini, belli tip çocukların eğitim gördü-
ğünü düşünüyorlar. Böyle olduğu sürece de insanlar 
çocuklarına herhangi bir tanı konulduğunda götür-
mekte tereddüt edebiliyor. O yüzden bizleri araştır-
sınlar, ziyaret etsinler. Konuyla ilgili bilgi sahibi ol-
mak isteyen herkesi buraya davet ediyorum; kimlere 
hizmet veriyoruz, nasıl metotlar uyguluyoruz, nasıl 
bir çalışma prensibimiz var. Bizlere kendimizi anlat-
ma fırsatı sunsunlar. Ön yargılarınızı bir kenara bı-
rakıp araştırmacı ruhunuzu ön plana çıkartıp bizleri 
anlamanızı, tanımanızı rica ediyorum. 
Bizi ziyaret eden herkes farklı bir dünya görüşüyle 
buradan ayrılıyor eğer siz özel bireylerimizi doğru 
anlar ve yanında olursanız biz daha da başarılı olu-
ruz. Özel çocuklarımıza yapılan etiketlenmelerin 
önüne geçebilmek için uzman eğitim kadromuzla 
Milli Eğitime bağlı okullar, üniversite ve diğer ku-
rumlarla iletişim halinde bulunarak özellikle ailelere 
bu engel türlerinin vücudumuzdaki herhangi bir or-
ganımızın eksikliği ya da hastalığı arasında farklılık 
olmadığını belirterek çocuklarımızın üzerindeki bu 
etiketlenmeleri kaldırmak için elimizden geleni yap-
mayı hedef bildik. Gelin birlikte bu hedefin içerisin-
de yer alalım…

LOZE
Olgun, bilinmeyen yönleriyle

egitimi anlatti
Özel Gümüş İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
deyince aklımıza, herkesin aklına gelen düşünce mi geliyor? 
Bu algıdan biraz olsun uzaklaşmak için Gümüş Özel İ lg i 
ve Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi okulunun k u -
rucu müdürü aynı zamanda aile danışmanı ve psikolojik 
danışman olan Sibel Kandaz Olgun ile bir röportaj gerçek-
leştirdik. Gelin hep birlikte doğru bir şekilde bilinçlenelim.

HABER: Birsen Pınar
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Y
eşilay’ın 97. kuruluş yıldö-
nümünün de kutlanacağı 

hafta dolayısıyla Gümüşhane’de 
kamuoyunun bağımlılıklara karşı 

farkındalığını artırmak amacıyla çe-
şitli etkinlikler yapılacağını kaydeden 

Eroğlu, “Yeşilay Haftası, bağımlılıklar-
dan uzak, sağlıklı bir yaşama dikkat çek-
mek üzere 1-7 Mart tarihleri arasında “sen 

de söz ver” konseptiyle çeşitli etkinliklerle 
kutlanacak. Yeşilay Gümüşhane Şubesinin 
il erkanına yapacağı ziyaretlerle start alacak 
olan haftada saha aktivitelerinden seminer-
lere kadar herkesin katılabileceği etkinlik-
ler düzenlenecek.” dedi.
Yeşilay’ın, bugüne kadar toplumla ve 
gençlikle kucaklaşmayı, onları her türlü 

zararlı alışkanlıktan ve bağımlılıktan 
korumayı ve kurtarmayı hedefle-

yen birçok faaliyete imza attığını 
belirten Eroğlu, “Her yıl 1-7 

Mart tarihleri arasında 
kutladığımız Ye-

ş i l a y 

Haftasını da vesile kılarak halkımızın bağımlılık 
konusunda farkındalık düzeyini arttırmak için 
Gümüşhane’de de çeşitli faaliyetler gerçekleştire-
ceğiz. Yeşilay 97 yıldır bağımlılıklarla mücadele 
ediyor, toplumu ayırt etmeden önleyici, koruyu-
cu hizmetlerini her yere ve herkese ulaştırmaya 
çalışıyor. Bizler de ilimizde okullar başta olmak 
üzere, halk eğitim merkezlerinde, gençlik ve kül-
tür merkezlerinde yerel yönetimlerin desteğiyle 
önleme, bilgilendirme çalışmalarını yapıyoruz, 
etkinliklerimizde farkındalık oluşturmaya çalışı-
yoruz. Bu yıl da “bağımlılıklardan uzak durmak 
için ve sağlıklı yaşam için sen de söz ver” diyerek 
kutlayacağımız haftada, bağımlılıkla ve zararlı 
alışkanlıklarla mücadele için tüm otoriteleri ve 
toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Gönüllülük ve dayanışmaya dikkat çekmek ama-
cıyla bu yıl Yeşilay Haftası’nda çeşitli etkinlikler 
yapacaklarını söyleyen Eroğlu, “Bağımlılıklar 
sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın geleceğini 
tehdit ediyor. Sorumluluğumuz büyük, omuzları-
mızdaki yük ağır. Geleceğimizi bağımlılıklardan 
korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mü-
cadelemize devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı 
Eroğlu, hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler 
hakkında şu bilgileri verdi: “Yeşilay Haftasının 
ilk günü olan 01 Mart Çarşamba günü “İl Erkanı 
Ziyareti” ile Yeşilay Haftasına start verilecek ve 

akabinde saat 18.00’de Milli Eğitim Müdürlüğü 
Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM)’de “Çocuklar-
la Yeşilin Her Tonu” temalı resim etkinliği ger-
çekleştirilecektir. 02 Mart Perşembe günü saat 
15.00’de Belediye önü Fatih Parkından başlaya-
cak ve Atatürk Caddesi boyunca devam edilerek 
PTT karşısından dönülerek Zafer Meydanında 
bitecek olan “Sağlık Yürüyüşü”, akabinde basın 
açıklaması ve stant faaliyetleri yapılacaktır. 03 
Mart Cuma günü 14.00’de “Okul Ziyaretleri” ve 
saat 16.00’da Merkez Yenişehir Stadyumunda 
Atletizm sporcularının katılımı ile “Sağlık Koşu-
su” yapılacaktır. 04 Mart Cumartesi günü Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yarı Olimpik 
Yüzme Havuzunda saat 14.00’de yüzme sporcu-
larının katılımı ile “Yüzme Yarışması” yapılacak-
tır. 05 Mart Pazar günü tüm halkımızın katılımıyla 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (Aydın 
Doğan Spor Tesisi) önünden saat 10.30’da başla-
yacak ve Sema Doğan Parkında son bulacak olan 
“Bisiklet Faaliyeti” yapılacaktır. 

Bisiklet faaliyetine katılan katılımcılara çekilişle 
bisikletler hediye edilecek. Stant faaliyetleri ve 
çeşitli etkinliklerin yapılacağı Bisiklet faaliyetin-
de tüm katılımcılara kumanya dağıtılacaktır. Aynı 
gün saat 14.00’de Zigana Gümüşkayak Tesisle-
rinde “Kayak Faaliyeti” yapılarak Yeşilay Haftası 
etkinliklerimiz son bulacaktır.”

Gümüşhane Dev-
let Hastanesi Organ 
Bağışı Koordinatör 
Yardımcısı Nilgün 
Ateş ile organ bağı-
şı ve kartı hakkında 
röportaj gerçekleştirdik. Türkiye’de 
organ bağış kartı alımının sadece 
birkaç dakikayı almasına karşılık 
organ bağışı bekleyen binlerce kişi 
bulunuyor. Gümüşhane Devlet Has-
tanesi Organ Bağışı Koordinatör 
Yardımcısı Nilgün Ateş, “Organ ba-
ğışı kişinin yaşamında yazılı olarak, 
iki tanık huzurunda ve imza karşılığı 
organlarını bağışlaması demektir” 
diyerek organ bağışı hakkında bilgi 
verdi. Organ bağışında aile rızası ol-
masının hedef kitleyi ve farkındalığı 
arttırdığını vurgulayan Ateş, “Or-
gan alımının gerçekleşeceği sırada 
aile bireyleriyle görüşülerek bu kişi 
sağlığında organlarını bağışlamıştı, 
onaylıyor musun?  diye sorulur. 

Eğer aileden bir kişi onaylamazsa 
(bu kişi ailenin en uzak ferdi dahi 
olsa) organ alımı işlemi kesinlikle 
gerçekleşmiyor.” şeklinde konuştu.
Organ bağışı yapılırken yoğun ba-
kım ünitesinde beyin ölümü gerçek-
leşmiş hastanın olması gerektiğine 
dikkat çeken Ateş: “Organ bağışı, 
yoğun bakım ünitesinde beyin ölü-
mü gerçekleşmiş kişilerden alınır. 
Bunun sebebi beyin ölümü denilen 
olayın sadece beyin sapından yukarı 
kan akımının olmaması ve kalbin at-
maya devam etmesidir.” ifadelerini 
kullandı.
Ateş, “Kazada ya da herhangi bir 
ölüm anında kan pıhtılaşması, doku 
harabiyeti oluştuğu ve kalp durduğu 
için organlar alınamıyor. Organların 
alınabilmesi için kalbin çalışıyor 
olması gerekiyor. Kalp dursa dahi 
alınabilecek tek organ korneadır. 
Kornea morga da bile alınabilir.” di-
yerek sözlerini sonlandırdı.

“Bagimliliklarla mücadele 
için söz veriyoruz”

“
“Yeşilay Gümüşha-

ne Şube Başkanı 
Selman Eroğlu, bu 
yıl ‘Bağımlılıklar-
dan Uzak Durmak 
Ve Sağlıklı Yaşam 
İçin Sen De Söz 
Ver’ konseptiyle 
1-7 Mart tarihle-
ri arasında kut-
lanacak Yeşilay 
Haftası’nda Gü-
müşhane’de çeşitli 
etkinlikler düzen-
leneceğini söyledi.

“Tedavisi tıbben mümkün olmayan hastalıklar ne-
deniyle, görev yapamayacak derecede hasar gö-
ren organların yerine, hayatta olan, ya da beyin 
ölümü gerçekleşmiş kişilerden alınan, sağlıklı or-
ganın nakledilmesi” olarak tanımlanan organ ba-
ğışı hakkında yeterli bilinçlenme hala gerçekleş-
miş değil. Gümüşhane Devlet Hastanesi Organ 
Bağışı Koordinatör Yardımcısı Nilgün Ateş organ 
bağışı ve kartı hakkında merak edilenleri anlattı. 

HABER: Mehmet Emin Yücel

HABER: Senem 

Organlarini bagislamak senin elinde mi?
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Şiran halkının talebi 
doğrultusunda Şiran 
Kent Park’ın yapıldığı-

nı söyleyen parkın bakım ve 
temizlik işlerinden sorumlu 
Mikail Özel, aile hayatını canlandırmak 
için böyle bir projenin gerçekleştirildiğini 
vurguladı.
Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak 
tarafından 2015 yılında projenin halka 
kazandırıldığını belirten Özel, Şiran Kent 
Park’ta Ramazan ayına özel iftar program-
larının düzenlendiğini ifade etti.
Özel, çocuğun öğrenim görmesi için alfa-
be, rakamlar, insanın biyolojik yapısı (in-
sanın organlarının şeması),basit ingilizce 
kelimeler, hayvanların resminin olduğu 
eğitici şemaların bulunduğunu söyledi.
Özel, “Ailesiyle gelen çocukların aileleri 
çocuklarına bu şemalardan sorular soruyor 
ve çocuklarda bu sorulara cevap veriyorlar. 
Böylece çocuklar eğlenirken şemadakileri 
de öğrenmektedir.” şeklinde konuştu.
Diğer parklardan farklı olarak Şiran Kent 
Park’ta eğitici faaliyetlerinin bulunmasın-
dan dolayı parka yoğun ilginin olduğunu 
söyleyen Özel, parka diğer illerden de ge-
lenlerin olduğunu ifade etti.

KAHVE KÜLTÜRÜNÜ BİTİREN ŞİRAN 
KENT PARK
Daha önceleri kahve hayatının olduğunu dile 
getiren Özel, kahve hayatını bitirmek için Şiran 
Kent Park’ın halkın hizmetine sunulduğunu 
belirtti. Özel, erkeklerin Şiran Kent Park oluş-
turulduktan sonra eşlerini, çocuklarını alarak 
hem gezip vakit geçirmek hem de çocukların 
gelişimini sağlamak için Şiran Kent Park’a gel-
diklerini ifade ederek erkeklerin kahve hayatın-
dan kurtulup kadının da eve tıkanıp kalmasını 
önleyerek ailecek vakit geçirebilecekleri imkân 

sunulduğunu söyledi. Şiran Kent Park’ta, 
spor kompleksi, çocuklara oyun alanı, eği-
tim şemaları, aile çay bahçesi, yüzme havuzu 
bulunduğuna dikkat çeken Özel, sağlıklı, gü-
venli doğayla iç içe bir ortamda ailecek gezip 
dolaşıp vakit geçirildiğini belirtti.
Özel, insanın sağlıklı ortamda büyümesi ge-
rektiğini söyleyerek parkın temizliğine önem 
verildiğini ifade etti. Özel, “Çocukların sağ-
lıklı şekilde büyüyebilmesi için parkın temiz 
kalması yönünde çalışmalar sürdürülmekte-

Gümüşhane’de ilk ve tek olan 
Hatay usulü odun ateşinde 

döner yapımı yaklaşık 3.5 yıllık bir 
geçmişe sahip. İş yeri sahibi Ali Ya-
kut ise bu farkın müşterilerden gü-
zel tepkiler aldığını söylüyor. 
Dönerin Hatay usulü yapıldığını ve odun ateşinin 
de oradan geldiğini söyleyerek sözlerine başlayan 
Ali Yakut, “Çünkü Hatay’da neredeyse tüm döner 
dükkanlarında odun ateşi kullanılıyor,” dedi. Usta-
ların Hataylı olmasından dolayı da bu farklı lezze-
tin buraya kadar taşındığını söyledi. Diğer yandan 
odun ateşini kullanmalarının bir diğer sebebinin 
de tüpün insan sağlısına zararı olduğunu söyleyen 
Yakut, “Isı ete direkt olarak değiyor bu da insan 
sağlığı için tehlike oluşturabilir” dedi. Her odunun 
da eti pişirmede kullanılmadığına dikkat çeken iş 
yeri sahibi, pelit ve meşe gibi ağaçların odununu 
kullandıklarını vurguladı.  

 “12 ÇEŞİT BAHARAT KULLANIYORUZ”
Müşterilerin de aldıkları bu lezzetten son derece 
memnun olduğunu söyleyen Yakut, özel sos ve ba-
haratlarıyla bu lezzeti daha çok taçlandırdıklarını 
söyledi. Bu karışımın yalnızca Hassel firmasına 
özgü gizli bir tarif olduğunu ifade eden Yakut bu 
sos için yaklaşık 12 çeşit baharat kullandıklarını 
ve bu birbirinden tamamen farklı tat ve kokuya 
sahip baharatlardan bambaşka bir tada sahip yeni 
bir karışım çıkardıklarını dile getirdi. Yakut, böy-
lece odun ateşi ve o baharat karışımlı et bir araya 
geldiklerinde ortaya eşsiz lezzete sahip bir tat ve 
koku ortaya çıkıyor dedi. Son olarak odun ateşi-
nin kışın evlerimizi ısıtan sıcaklığını sofralarımıza 
taşıdığını ve bundan son derece mutlu olduğunu 
söyleyen Yakut işini severek yaptığını söyleyerek 
sözleri sonlandırdı. 

Şiran Kent Park’ta çocuklara yönelik eğitici faaliyetler sunuluyor. Çocukların öğrenim gör-
mesi için alfabe, rakamlar, insanın biyolojik yapısı (insanın organlarının şeması), basit İngi-
lizce kelimeler ve hayvanların resminin olduğu eğitici şemalar bulunuyor.

Eğiten Park “Şiran Kent Park”

Ender görülen bitkilerden “Güdük İğnelik”
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  Gümüşhane’deki farklı lezzet 

“odun ateşinde döner”

Karadeniz iklimi ile karasal iklimi birlikte yaşayan Gümüşhane’nin kendine 
özgü bir geçiş iklimine sahip olması bölgenin floristik (bitkisel) zenginliğini ve 
çeşitliliğini arttırıyor. Bu zenginliğin en güzel örneklerinden biri olan ‘Güdük 
İğnelik’ bitkisi Türkiye’de yalnızca Trabzon Uzungöl ve Gümüşhane Yağmur-
dere bölgesinde görülüyor.

Türkiye’de yalnızca Trabzon Uzun-
göl ve Gümüşhane Yağmurdere 
bölgesinde görülen ve Latince ismi 
“Erodium Hendrikii” olan “güdük 
iğnelik” 5-35 santimetre boyunda, 
kısa ve geriye kırık, tüylü, dik duran gövdeye sahip 
tek veya çok yıllık otsu bir bitki.
Türkiye’de, yaklaşık 10 bin bitki türü yetişiyor. Bu 
bitki türlerinin yaklaşık 3 bini ise Türkiye’ye ende-
miktir. Bu özelliği ile Türkiye, tüm Avrupa’dakin-
den daha fazla endemik bitki türüne sahip. Bunun 
sebepleri arasında Türkiye’nin Asya ve Avrupa 
arasındaki konumu, dağlık yapısı, üç iklimi birden 
barındırması ve sulak bir yerde bulunması sayılı-
yor. 
Gümüşhane’de 375 endemik bitki bulunuyor
Türkiye’de 120 memeli, 400’ü aşkın kuş türü, 130 
sürüngen, 400’e varan balık türü ile biyolojik çeşit-
lilikte tür çeşitliliği açısından çok zengin bir ülke. 
Bu verilere oranla Gümüşhane’de ise 2 bin 725 
bitki türü bulunuyor. Son verilere göre, Gümüşha-
ne’de 375 endemik bitki türü, 59 memeli, 153 kuş, 
17 sürüngen ve 9 balık türü tespit edildi.

HABER: Büşra Usta



Gümüşhane Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Bahri Bayram’ı makamında ziyaret eden  Gümüşhanespor Teknik Direktörü Ta-
rık Daşgün ve futbolcular, ardından Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Türkiye’de 
Spor ve Gümüşhanespor” konulu söyleşiye katıldı. 
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Yılmaz, BESYO bölümünü anlattı

Teknik Direktör Tarık Daşgün Gümüşhane Üniversitesi’nde

Öğretim Elemanı 
Okutman Necati 

Yılmaz, Beden Eği-
timi Ve Spor Yüksek 
Okulunun (BESYO) 
beden eğitimi öğret-
meni yetiştirdiğini, derslerin genel 
olarak üç ana kategori üzerinden de-
ğerlendirildiğini ifade ederek sözleri-
ne şöyle devam etti: “Bu üç kategori 
spor, eğitim ve sağlıktan oluşuyor. 
Bu bölümden mezun olan bir öğrenci 
kesinlikle sağlık bilgisi bilmek zo-
rundadır.” 
Spor derslerinin spor salonu, kapalı 
futbol sahası, tenis salonu, jimlastik 
salonu, mücadele ve güreş salonun 
gibi alanlarda verildiğini belirten 
Yılmaz, bu derslerin yüzde 60’ının 
uygulama, yüzde 40’ının ise teorik 
geçtiğini söyledi. Okutman Yılmaz, 
dersler için tırmanma duvarı ve ikin-

ci bir spor salonu yapılması gerekti-
ğini dile getirdi. Bölüm için tek bir 
spor salonunun yetmediğini vurgu-
layan Yılmaz, ders sırasında diğer 
bölümlerdeki öğrencilerin de salonu 
kullanması nedeniyle derslerin aksa-
dığını belitti. 
BESYO’nun dışardan görüldüğü 
gibi kolay olmadığını ve derslerin 
üç kategoriden değerlendirildiğini 
söyleyen Yılmaz, “Öğrenciler genel-
likle sağlık derslerinde zorlanıyor.” 
vurgusunda bulundu. Yılmaz, beden 
eğitimi öğretmenlerinin bir hekim 
kadar olmasa da ilk yardım ve ana-
tomiyi iyi bilmesi gerektiğini belirti. 
BESYO öğrencilerinin diğer bölüm-
ler gibi ilk sınıfta edebiyat, tarih, bil-
gisayar, ingilizce vb. dersler aldığını 
söyleyen Yılmaz, “BESYO dışardan 
görüldüğü gibi değil ama işleri gereği 
eşofman vb. rahat giydikleri için ra-
hat bir bölüm gibi görünüyor.” dedi. 

“Biz kesinlikle beden eğitimi öğret-
meni yetiştiriyoruz.” diyen Yılmaz, 
mezun olanların milli eğitim okulla-
rında ve özel okullarda beden eğitimi 
öğretmeni olarak görev aldığını ifade 
etti. Yılmaz, BESYO öğrencilerinin 
çeşitli kulüplerde antrenör olabile-
ceklerini söyleyerek sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Antrenörlük ve hakemlik 
seminerlerine katılarak ilgilendikleri 
branşlarda antrenörlük ve hakemlik 
sertifikası alabilirler.”
Okutman Yılmaz, iş alanında Sağlık 
Bakanlığının yeni bir çalışmayla sağ-
lık merkezleri oluşturacağını ve bu 
merkezlerde aile hekimlerinin yanı 
sıra beden eğitimi öğretmenlerinin de 
görev alacağını belirtti. “Sporla teda-
vi yapılacak” diyen Yılmaz, birçok 
hastalığın sebebinin hareketsizlik ol-
duğunu, beden eğitimi  öğretmenleri 
yarı hekim olarak da bu konularda 
hastalara bakabileceğini ifade etti. 

Gümüşhane Üniversi-
tesi Rektör yardım-
cısı Prof. Dr. Bahri 

Bayram’ı makamında ziya-
ret eden  Gümüşhanespor 
Teknik Direktörü Tarık Daş-
gün ve futbolcular, ardından Gümüşhane Üni-
versitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
tarafından düzenlenen “Türkiye’de Spor ve 
Gümüşhanespor” konulu söyleşiye katıldı. 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  Konfe-
rans Salonunda yapılan Söyleşiye Gümüşhane 
Gençlik ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, Gü-
müşhane Üniversitesi Rektör Danışmanı Yrd. 
Doç. Dr. Mümin Hakkıoğlu, Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
İbrahim Can ile Gümüşhane Üniversitesi aka-
demisyen ve öğrencileri katıldı.
Moderatörlüğünü  Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Ahmet Yılmaz Albayrak’ın yaptığı Söyleşide 
Gümüşhanespor Teknik Direktörü Tarık Daş-
gün ve Takım Kaptanı Salih Zafer Kurşunlu 
Gümüşhanesporun durumu ve Türkiye’de 
futbolun yaşadığı sorunlar hakkında bilgiler 
verdi.
Katılımcılardan gelen soruları cevaplayan Gü-
müşhanespor Teknik Direktörü Tarık Daşgün, 
Gümüşhanespor olarak sezon başından beri 
çok iyi bir planlama yaptıklarını ve sadece 
futbol değil futbol dışında da işinin bilincinde 
karakterli oyuncular yetiştirdiklerini söyledi. 
Daşgün konuşmasında “ Önemli 6 maçımız 
var. Biz inanıyoruz ki bu emeğimizin karşılı-
ğını bu sezon sonu alırız. Gerçekten bu şehri 
de hak ettiği ve olması gereken yere taşırız. 
Bizim şimdilik eksikliğimiz 12’inci oyuncu 
diye tabir ettiğimiz taraftardır. Bu konuda siz-
leri statlardaki maçlarımıza bekliyoruz. Çünkü 
taraftarın bir maçı kazanmanın gerçekten bü-
yük rolü var. Ayrıca futbol bir lobi işidir. Biz 
sahanın içini oynuyoruz  mücadele ediyoruz. 
Fakat saha dışında da etkili olmak gerekiyor. 
Maça çıktığımız vakit, o gün iyi olmak gere-
kiyor, motivasyonun yüksek olmak gerekiyor. 

Eğer o gün iyi değilsek berabere kalıyoruz 
veya kaybediyoruz. Bizim işimiz orada biti-
yor, tekrar bir sonraki maç için çalışmalarımı-
zı yapıyoruz. Bizim lobimiz yok, en küçük bir 
saha içi tartışmalarda ya da olaylarda mağdur 
olan biz olsak bile suçlu durumuna düşüyoruz. 
Burada lobisiz futbolu yürütemiyorsunuz. Bi-
rilerinin bir taraftan destek vermesi lazım oy-
nanan oyunlara dur demesi gerekir.” dedi. 
Söyleşinin sonunda Gümüşhanespor Teknik 
direktörü Tarık Daşgün’e Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. İb-
rahim Can tarafından teşekkür belgesiyle bir-
likte işlemeli Türk Bayrağı hediye edildi.

HABER: Dicle Kaya

HABER: Birsen Pınar

Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yük-
sek Okulu Okutmanı Necati Yılmaz, Beden Eğitimi 
öğretmenliği bölümü okuyan öğrencilerin ders sis-
temi ve iş alanları hakkında açıklamalarda bulundu.
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