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Üniversitemiz, milli ve evrensel de-
ğerler ışığında, ülkemizin stratejik he-
defleri doğrultusunda eğitim, bilim, 
sanat ve kültür alanlarında tüm çalı-
şanlarının katılım ve destekleriyle çağ-
daş bilgi teknolojileri ve altyapı dona-
nımlarını kullanarak; öz güveni yüksek, 
araştırmacı, girişimci ve çözüm üreten 
bireyler yetiştirmek; sosyal, kültürel ve 

ekonomik değerleri öne  çıkararak ye-
rel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya, insan 
yaşamına, çevreye ve doğaya sürdürüle-
bilir katkılar sunmayı misyon edinmiştir. 

Çağdaş ve yenilikçi bilgi üretimine 
ulusal ve uluslararası düzeyde katkı su-
nabilen, bölgesinde birinci sırada tercih 
edilen uluslararası öneme sahip bir üni-
versite olma ilkesindedir.
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Sevgili Öğrenciler,

“Hayata açılan bilgi limanı” sloganıyla kuru-

lan ve kısa bir sürede “kuzeyin parlayan yıldızı” 

olan Giresun Üniversitesi, bizimle birlikte siz 

gençlerin ve Üniversite olarak bizlerin çabala-

rıyla yakın gelecekte tüm hedeflerine ulaşabi-

lecektir. Bunun gerçekleşeceğine olan inan-

cımızla her gün eğitim ve öğretim kalitemizi 

yükseltmeye çalışıyoruz. 

Dinamizmimizi kaybetmeden, yorulmadan 

önce küçük engelleri aşıp, mezunlarımızdan al-

dığımız diğer bir enerji ile ardından kendimize 

daha büyük hedefler koyuyoruz.

2021 yılı içinde, Güre yerleşkemizde, uzun 

yıllardır eksikliği hissedilen ve siz öğrencile-

rimizin önemli ihtiyaçlarını gidereceği, kam-

püs ortamında sosyalleşeceği mekanların in-

şasını tamamladık.

Aynı anda 2000’den fazla öğrencinin günde 

iki öğün yemek yiyebildiği modern bir yemekha-

ne kurduk. 

Kantin ve kafeterya türü mekanların sayısını 

ve kapasitesini önemli oranda artırdık. 

Terzihane, lostra salonu, kuaför, berber, fo-

tokopi, kırtasiye, ütü gibi önemli ihtiyaçlarınızı 

çok cüzi fiyatlarla karşılayabileceğiniz üniteler 

kurduk.

Üniversitemize ait tüm kampüslerimizi 24 

saat yaşanılabilen mekanlar haline getirmeye 

kararlıyız. Sunduğumuz hizmetlerin öğrenci büt-

çesine uygunluğuna çok önem veriyoruz. İddia 

ediyoruz ki bu konuda Üniversitemiz Türkiye’de 

ilk sıralarda yer alan üç-beş üniversiteden biridir.

Yine Güre yerleşkemizde mevcut kütüp-

hanemizi büyük bir onarımdan geçirerek, 

kapasitesini dört kat artırdık…. Özel ders ça-

lışma salonları, internet odaları oluşturduk. 

Öğrencilerimize sunduğumuz ücretsiz internet 

imkanlarını güçlendirdik. Kütüphanemiz artık 

7/24 sizlerin emrindedir.

Diğer yerleşkelerimizdeki kütüphane, yemek-

hane ve sosyal mekanların yenilenmesi için ça-

lışmalarımız hızla devam ediyor. Ders dışında 

yapacağınız sosyal, kültürel ve sportif etkinlik-

leriniz için üst limitten bütçe ayırdık.

Her şey sizin daha kaliteli ve daha huzurlu 

bir eğitim öğretim süreci geçirmeniz içindir. 

Şehrimizdeki barınma problemlerini, ilgili di-

ğer kurum ve kuruluşlarla birlikte, koordine ola-

rak tamamen giderdik. Barınma sorunu yaşayan 

hiçbir öğrencimiz kalmasın istiyoruz.

Üniversitemizin öğretim kadrosunu, yurt 

içi ve yurt dışında farklı üniversite ekollerin-

de yetişmiş, donanımlı, alanlarında öncü ve 

motivasyonları yüksek akademisyenlerden 

oluşturmaya devam ediyoruz.

Diş Hekimliği Fakültemizin Uygulama klinik-

lerini tamamlamak üzereyiz. Öğrencilerimize, bu 

yeni ve modern laboratuarlarda eğitim alacakla-

rının müjdesini şimdiden verebilirim.

Meslek yüksekokullarındaki öğrencilerimizin 

güncel, nitelikli ve daha donanımlı bir eğitim 

almaları için gayretlerimiz devam ediyor. Bu ko-

nuda sektör temsilcileri, meslek kuruluşları ve 

meslek odaları ile bir araya gelerek iş birliği pro-

tokolleri imzalıyoruz.

Mesleki uygulama ve staj çalışmalarına katı-

lan öğrencilerin ücret alabilmeleri, bunların işve-

renlerine devlet katkısı ödenebilmesi konusunda 

birimlerimiz yapılması gereken tüm çalışmaları, 

hassasiyetle yürütmeye devam etmektedir. Bu 

iş birliğinin kapsamı daha da genişletilerek, me-

zunlarımıza yüksek oranda istihdam imkanları 

elde etmek için girişimlerimiz ayrıca sürmektedir.

Üniversitemiz, 2022 yılından itibaren 

YÖK’ün verdiği ehliyetle birlikte “tematik üni-

versite” konseptine uygun çalışmalar yürüt-

meye başlayacaktır.

“Fındık” temalı olarak yapacağımız bu çalış-

malara başta sizler olmak üzere her kesimden 

paydaşlarımızın katkı ve desteklerini bekliyo-

ruz. Fındık ile ilgili birimlerimiz ve bölümlerimi-

zin yapılanmasını tekrar masaya yatıracak; ül-

kemiz için en önemli stratejik tarım ürünü olan 

fındığın hak ettiği yere gelmesi için elimizden 

geleni yapacağız.

Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz; 

Karadeniz’in incisi olan güzel şehrimizin tari-

hi, coğrafi konumu, stratejik durumu, zengin 

kültür-sanat etkinlikleri ve doğal zenginlikle-

rinden doğan avantajlarından azami ölçüde 

faydalanacaklardır. 

Valiliğimiz ve Belediyemiz başta olmak üzere 

bu konuda ilgili ve yetkili tüm kurum ve kuruluş-

lar ile işbirliğimiz devam etmektedir.

Giresun Üniversitesini, kendisinden 

beklendiği gibi, sanayinin taleplerine göre eği-

tim-öğretim yapan, gerekli ARGE çalışmalarını 

yürüten, mezunları yüksek oranda tercih edi-

len, eğitim yaptığı alanlarda markalaşan bir ku-

rum haline getirebilmek için tüm gücümüzle 

gece gündüz çalışıyoruz.

Bu konuda bize büyük bir destek sağlayacak 

olan Teknopark projemizde de önemli bir yol kat 

ettik. Kuluçka binamız ihale aşamasına geldi. 

Yakın zamanda bu konuyla ilgili gerekli açıkla-

malar yapılacaktır.

Değerli Gençler,

Ülkemizi önce 2023 ve ardından 2053 hedef-

lerine taşıyacak kadrolar sizlersiniz.  Bu sebeple, 

çözümler üretebilecek bir donanımla mezun ol-

manız büyük önem arz etmektedir.

Yoğun uygulama ve stajlarla pratiği gelişmiş, 

problem çözen, analitik düşünen, kendine gü-

venen, girişimci ve sektörde yoğun talep gören, 

hem Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ferdi hem de 

dünya vatandaşı vasıflarına sahip nitelikli birer 

birey olabilmeniz, sizin de bizim de bu konuda 

harcayacağımız emekle doğru orantılıdır. 

Ülkemizin varlığı, gelişmesi ve büyümesi, siz-

lerin başarısına bağlıdır.

Bu duygularla yeni bir sayıda buluşmak ümi-

diyle hepinize selam ve sevgiler sunuyorum.

Prof.Dr. Yılmaz Can
Rektör
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Rektörümüz Prof.Dr. Yılmaz Can’ın
Yeni Dönem Hazırlıklarına İlişkin Basın Toplantısı
Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, 04 Ekim 2021 Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim 
öğretim yılına ilişkin hazırlıkları değerlendirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Güre Yerleşkesi Rektörlük Binasında pandemi 

kurallarına uygun olarak düzenlenen kahvaltılı ba-

sın toplantısında Rektörümüz, yeni döneme ilişkin 

olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can açıklamasında 

şu ifadelere yer verdi:

“Yeni öğretim yılında öğrencilerimizle yüz yüze 

buluşacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Yaklaşık 

iki yıla yakın bir süredir, salgın sebebiyle alınan ted-

birler gereğince, tamamıyla uzaktan sürdürülen bir 

öğretim süreci geçirdik. Hem teorik hem de uygu-

lamalı derslerimizi uzaktan öğretim yöntemleriyle 

yapmaya çalıştık. Süreci ne kadar verimli hale ge-

tirmek istesek de, işin doğası gereği yüz yüze eğitimi 

hiçbir şey tutmuyor. Yüz yüze eğitimden aldığımız 

randımanı diğer öğretim yöntemlerinden almamız 

mümkün değil.

4 Ekim Pazartesi günü itibariyle öğrencilerimiz 

yerleşkelerine gelecekler. Pandemi kurallarına uy-

gun olarak planlanan yüz yüze öğretim program-

larına başlayacaklar. Bir taraftan onların ve onların 

yanında tüm personelimizin sağlığını düşünerek, bir 

taraftan da son dönemin kayıplarını telafi edecek 

şekilde yapacağımız eğitim öğretimi daha verimli 

hale getirebilmek için büyük bir çaba içine girdik.

Öğrencilerimizden uzak kaldığımız son dönemi 

de fiziksel ve yapısal eksikliklerimizi imkanlar ölçü-

sünde gidermeye çalışarak geçirdik.

Tüm yerleşkelerimizde büyük ve küçük onarım-

lar gerçekleştirdik. Merkez ilçemizde planlamamı-

zı iki büyük yerleşkede toplanmak üzere yaptık. 

Şehrimizin doğu tarafında sağlık yerleşkesi, batı ta-

rafında da sosyal ve fen bilimleri yerleşkesi olacak 

şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Aksu mevkiindeki sağlık yerleşkemizde yeni 

Eğitim Araştırma Hastanemizi tam kapasite ile fa-

aliyete geçirdik. Önemli eksikliklerini tamamladık. 

Akademik personel sayısını ciddi şekilde artırdık. Bu 

yerleşkede yakın bir zamanda ihale süreci tamam-

lanan Tıp Fakültemizin morfoloji binasının temelini 

atacağız. İnşaatına hızlı bir şekilde başlayacağız.

İlerleyen zamanda burada Diş Hekimliği 

Fakültesi ve Uygulama Hastanesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

da sırayla yerleşimlerini tamamlayacaklar. 

Hazırlıklarımız buranın tamamıyla sağlık kampüsü 

olması şeklinde.

Şehrin batı yakasında kalan Güre Yerleşkesinde 

de önemli fiziksel eksikliklerimizi tamamlamaya 

gayret ediyoruz. Spor Bilimleri Fakültemiz bağlantı 

yolunun açılması birlikte öğretime hazır hale geldi. 

Buradaki yemekhane, kantin, kütüphane imkanları-

nın kapasitesi yüzde yüzün çok üzerinde bir oranda 

artırdık. Öğrenci ihtiyaçlarına yönelik modern sos-

yal üniteler kurduk.

Çevre düzenlemesini yeniden ele alarak, park-

lar, bahçeler, yollar ve dinlenme alanları oluşturduk. 

Kampüs camimizin sorumlusu biz olmasak da ta-

mamlanması yolunda destek verdik.

Güre yerleşkesi ikiye bölen yolun yeniden dü-

zenlenmesi için Giresun Belediyemizle birlikte çalı-

şıyoruz. Amacımız bu yolu battı-çıktı hale getirerek, 

mahalle ile birlikte ortak kullanmaktan kurtarmak.

Bir yandan da Fiskobirlik Entegre Tesislerinin bu-

lunduğu ve belediye imar planında üniversite geniş-

leme sahası olarak yer alan arazinin Üniversitemize 

devri konusunda görüşmelerimiz sürüyor.  

Fiskobirlik ve Üniversite şehrimizin iki büyük vazge-

çilmez kuruluşudur. Yapacağımız teklif hiçbir şekilde 

Fiskobirlik’in aleyhine, zararına olmayacak. İkinci 

organize sanayi bölgesine taşınmaları durumunda 

boş kalacak olan arazinin Üniversiteye devredilme-

sini istiyoruz sadece. Satın alma bedeli olarak be-

lirlenecek tutarın da, Milli Emlak Müdürlüğümüzün 

hakemliğinde, Fiskobirlik yönetiminin ve bizim öne-

receğimiz üçer emlak uzmanı tarafından ortaklaşa 

belirlenmesi yolunu teklif ediyoruz. Amacımız hem 

Üniversite kazansın, hem Fiskobirlik kazansın. Birini 

diğerine tercih etmiyoruz.

Bütün bu çalışmalar el birliği ile oluyor. Desteğini 

esirgemeyen bakanımız Sayın Nurettin Canikli baş-

ta olmak üzere, ilimiz milletvekilleri çok destek ol-

dular. Onlarla birlikte, Belediye Başkanımıza da bu 

vesileyle çok teşekkür ediyorum.

Bir özeleştiri yapmak gerekirse, biz Giresunlular 

birbirimizle didişmek, çatışmak yerine, şehrimizin çı-

karı için el ele vermek, güçlerimizi birleştirerek hare-

ket etmekte biraz geç kaldık.

Benim tek amacım var. İnsanımıza ve şehrimize 

hizmet etmek. Bu anlamda kalıcı eserler bırakmak. 

Hayır ile yad edilmek.

Amacı halkımıza ve şehrimize hizmet etmek olan 

herkesin bir araya gelmesi, birlikte hareket etme-

si tek temennimiz. Ben, bu anlamda siyasi geçmişi 
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olan biri olmama rağmen, hizmet noktasında siyasi 

ayrımcılık yapmayı doğru bulmuyorum. Bu şehre 

ve insanımıza kim hizmet etmişse, kim hizmet etmek 

istiyorsa baş tacıdır. Gelin birbirimize destek olalım, 

el ele verelim. Komşu illerin yakaladığı gelişmişlik iv-

mesini biz de yakalayalım.

Kin tutan biri değilim. Geçmişte yaşanan sorun-

ları geleceğe taşımanın doğru olmadığını düşünüyo-

rum. Üniversitemizde bu yaklaşımla hareket ettim. 

Kadro bekleyenlerin kadrolarını verdim. Sorunların 

çözülmesinde soruşturma açmaya son çare olarak 

başvuruyorum. Şu anda Üniversitemizde iyi bir hu-

zur iklimi var. Bu akademik çalışmalara da olumlu 

yansıyor.

Göreve geldiğim yıl URAP verilerine göre 

Üniversitemiz akademik gelişmişlik açısından 98.sı-

radaydı. Şu anda bu sıralamada 81.yiz. İnşallah 

daha da ileri gideceğiz. Ben bunları önemsiyorum 

ve bu gelişmelerden mutlu oluyorum.”

Rektörümüz Prof.Dr. Yılmaz Can, toplantıda 

daha sonra soru cevap kısmına geçerek, basın 

mensuplarından gelen soruları cevaplandırdı.

Kontenjan doluluk oranlarının düşmesi ve öğ-

renci sayılarının azalması yönünde gelen soruya 

ilişkin; “Ülkenin genelinde görülen bir oran düşüklü-

ğü söz konusu. ÖSYM’nin yapacağı ikinci ve üçüncü 

ek yerleştirmelerle bu oran biraz daha yükselecek. 

Ancak şunu gördük ki, iş bulma imkanları tercihler-

de önemli bir rol oynamış. Sağlık programları gibi iş 

bulma şansı yüksek olan programlarda kontenjan 

dolma sorunu yok.  İktisat, işletme gibi programlar-

da bu sorun her yerde yaşanıyor. Biz Üniversite ola-

rak, bölgesel ihtiyaçları ve gelişmeleri dikkate ala-

rak planlamaması bu yönde daha dikkatli yapmaya 

başladık. Kontenjan sorunu yaşayacak bölüm ve 

programları açmak niyetinde değiliz” açıklamasında 

bulunan Rektörümüz, yurt ve barınma sorunlarına 

yönelik soruya da; “Şehrimizde erkek öğrenciler için 

bir yurt sorunu var. KYK’nın erkek yurtları yetersiz. 

Geçen yıl yüz yüze öğretim olmadığı için, ikinci sınıf-

ların da yurt başvuruları şimdi yapıldı. Bu anlamda 

öngörülmeyen bir yığılma oldu. Giresun Valiliği’nin 

öncülüğünde bu soruna ilişkin geçici ve kalıcı çö-

zümler üretmek için çalışıyoruz. Kamu misafirhane-

leri ve milli eğitime ait uygulama oteli öğrencilerin 

barınmaları için tahsis edildi. Yine KYK il merkezin-

de kiralama yoluna giderek iki ayrı noktada erkek 

yurdu açmaya hazırlanıyor. Biz de Üniversite olarak 

destek veriyoruz” dedi.

Gazetecilerin aşı ve test kontrollerine ilişkin sor-

duğu soruya da Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Güven 

Özdem söz alarak; “Personelimizin yüzde 80’i aşı 

olmuş durumda. Öğrencilerimizin de yüzde 60’ı aşılı 

görünüyor. Sağlık Bakanlığının kullandığı bir yazılım 

üzerinden giriş kartlarına hes kodu basmak yolu ile 

bir denetim yapacağız. Günde iki kez güncellenecek 

verilerin giriş kartları üzerinden kontrol edilmesi so-

nucunda hasta veya temaslı olan kişiler izole edile-

cek. Aşı olmayanları ikna etmek için de çalışma ya-

pacağız. Aşı çadırları kuracağız.” açıklamasını yaptı.

Basın toplantısının ardından, Rektörümüz Prof. 

Dr. Yılmaz Can, basın mensupları ile birlikte yerleş-

kede yapılan son düzenlemeleri görmek üzere bir 

gezi yaptı. Yapılan gezide, yeni inşa edilen öğrenci 

yemekhanesi, kantin, sosyal üniteler, açık parklar ve 

dinlenme yerleri, kütüphane ve ders çalışma odala-

rı, spor odası gibi yeni yapılan alanlar ziyaret edildi. 

Yapılacak diğer çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantı Rektörümüzün teşekkürü ile sona erdi. 
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4. ÜNİ-DOKAP
Sempozyumu Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Rektörü 

Prof. Dr. Yılmaz Can’ın dönem başkan-

lığını yürüttüğü ÜNİ-DOKAP (DOKAP 

Bölgesi Üniversiteleri Birliği)’nin 4.sünü 

düzenlediği sempozyum nedeniyle bir-

lik üniversitelerinin rektörleri 20 Ekim 

2021 Çarşamba günü Giresun’daydı.

Sempozyum programı kapsamında Üniversitemiz 

tarafından organize edilen Kümbet Yayla Turuna ka-

tılan rektörler daha sonra sempozyum oturumlarına 

katılmak üzere ayrıldılar.

“Küresel İklim Değişikliği ve Dokap Bölgelerine 

Etkileri” konulu sempozyumun tüm oturumları 21-

22 Ekim 2021 tarihlerinde uzaktan erişim yoluyla 

gerçekleştirildi.

Küresel iklim değişikliği, su kaynakları, çevre so-

runları ve doğal afetler başlıkları altında çok sayıda 

bilim adamının bildiri ve tebliğ sunduğu sempozyum 

oldukça yoğun bir ilgi gördü.

Ünidokap Birliğine bağlı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman,

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın,

Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu,

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan,

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı,

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın,

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin,

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen,

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek,

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin,

Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk,

Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan sempozyum programına katılarak destek verdiler.

1514 GİRESUN
ÜNİVERSİTESİ

GİRESUN
ÜNİVERSİTESİKuzeyin Parlayan Yıldızıwww.giresun.edu.tr



Üniversitemiz ile TUSAŞ Arasında
İş birliği Anlaşması

Üniversitemiz ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Aş. 

(TUSAŞ) arasında bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Temel amacı öğrencilerimizin TUSAŞ’ın Sky 

Experience (Stayjer Mühendis) Programına katılı-

mını sağlamak olan anlaşma kapsamında projeye 

Mühendislik Fakültemizin üçüncü ve dördüncü sınıf 

öğrencileri başvuru yapma hakkına sahip.

Programa başvuru yapabilecek bölümler ise; 

Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik/Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği.

Giresunspor 
Üniversitemizde
Geçtiğimiz yıl 44 yıllık süper lig özlemini bitir-
erek şampiyon olan Giresunspor Üniversi-
temizde öğrencilerle buluştu.

Üniversitemiz Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAYBİMER) tarafın-

dan düzenlenen "Kampüste Kariyer" temalı söyleşiye 

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, oyuncu-

lardan Onurcan Piri, Erol Can Akdağ, İbrahima Balde, 

Joseph William Champness ile birlikte kulübün sportif 

direktörü Fatih Kavlak katıldılar.

Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Uğur Kahraman'ın 

yaptığı söyleşide söz alan Teknik Direktör Hakan Keleş, 

44 yıl sonra kazanılan şampiyonluğun taraftarlar da-

hil herkesin emeği ve alınteri ile gerçekleştiğini söyledi. 

Futbolun bir hatalar oyunu olduğunun altını çizen 

Hakan Keleş, "Hata yapmamak üzerine bir hedef ko-

yamazsınız, en az hata ile hedefinize ulaşmaya çaba-

larsınız. Bu bir takım oyunudur. Takım ruhunu, uyumu-

nu, istikrarını yakaladığınız anda başarılı sonuçlar da 

kendiliğinden gelmeye başlar. Biz olağanüstü, hayal 

ötesi bir şey başarmaya çalışmıyoruz. İşimizi en iyi 

şekilde yapmaya, en iyi sonucu almaya uğraşıyoruz. 

Kulübün mali imkanları çerçevesinde yapılabilecek en 

iyi şeyi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Söyleşide çok sayıda öğrenciden gelen sorula-

rı da cevaplayan Teknik Direktör Hakan Keleş, tüm 

Giresun'luları kendi takımlarına sahip çıkmaya çağırdı. 

"Süper ligde şehrinizin kendi takımı dururken, başka 

takımlara destek vermeye devam etmek doğru gelmi-

yor" diyen Teknik Direktör Keleş, her hatadan bir ders 

çıkardıklarını, sezon başında koydukları hedeften sap-

mamak için çok çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Sohbet havasında geçen söyleşi de misafir futbol-

cular da söz alarak süper ligde başarılı bir sezon geçi-

receklerine dair söz verdiler. 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ve be-

raberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güven Özdem,  

Prof. Dr. Hüseyin Peker ile Spor Bilimleri Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Birol Eltuğral'ın da iştirak ettiği soh-

bette söz alan Rektörümüz, Teknik Direktör Hakan 

Keleş nezdinde tüm kulübü başarılarından dolayı teb-

rik ederek, "Üniversite olarak her daim şehrimiz için bir 

marka olan Giresunspor'un yanındayız" dedi.

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim 

Üyesi ve aynı zamanda Giresunspor yönetiminde gö-

rev alan Doç. Dr. Kürşad Han Dönmez de söyleşi de 

söz alarak, Giresun Üniversitesi olarak en başta ta-

raftar desteği olmak üzere kulübümüze her türlü des-

teği vereceklerini dile getirerek, başarılarından dolayı 

futbolcuları ve teknik direktör Hakan Keleş'i tebrik etti.

Kura çekilişi ile belirlenen üç öğrenciye tüm fut-

bolcular ve teknik heyet tarafından imzalanan forma 

hediye edildi.

Sohbet daha sonra Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz 

Can'ın Teknik Direktör Hakan Keleş'e günün anısına 

plaket vermesi  ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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Üniversitemizin
Akademik Başarısı Sürüyor

Mezunlarımız
Bir Şehit Daha Verdi

Öğrencilerimiz ERASMUS Faaliyetleri 
Kapsamındaki Projeye Katıldı

Yayınlanan listelerde Giresun Üniversitesi akade-

mik başarısını geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yükselt-

meye devam ediyor.

Üniversitemiz, sıralamaya giren 121 devlet üniver-

sitesi arasından bu yıl 71.sırada yer aldı. Bu sıralama 

geçen yıl 80’ di.

Ülkemizde, 2000 yılından sonra kurulan 108 üni-

versite arasından geçen yıl 35.sırada yer alan üniver-

sitemizin şimdiki sıralaması 28.

URAP verilerine göre Üniversitemiz, Türkiye’deki 

58 vakıf üniversitesinden 44’ünün önünde yer aldı. 

Üniversitemizden yüksek sıralaması bulunan vakıf 

üniversitesi sayısı sadece 14… Geçen yıl üniversitemiz-

den önde olan vakıf üniversitesi sayısı 16 idi.

Bünyesinde Tıp Fakültesi bulunduran 85 üniversi-

te arasında geçen yıl 65.olan üniversitemizin bu yıl ki 

sıralaması 64.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde 2009’da 

kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kurum olan URAP,  

her yıl Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını top-

lumsal bir hizmet olarak yapıyor.

Geliştirilen sıralama sisteminin temel hedefini, 

“üniversitelerimizin akademik performanslarını diğer 

üniversitelerle karşılaştırabilmelerine yardımcı olmak” 

diye açıklayan URAP’ın verileri, üniversitelerin kurum-

sal ve bilim adamı bazında başarı sıralamalarını görüp 

ona göre konum belirlemelerinde önemli rol oynuyor.

URAP 2021-2022 Türkiye sıralamasında, 

Clarivate Analytics/InCites ile YÖK’ün yayımladığı ve-

riler kullanılmıştır. URAP 2021-2022 Türkiye sıralama 

tablolarına https://newtr.urapcenter.org/ adresinden 

ulaşılabilir.

Üniversitemizin akademik başarısında emeği olan 

tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyor, başarıları-

nın artarak devamını diliyoruz.

Üniversitelerin başarı sıralamaları konusunda, tüm dünyada kabul gören ve prestijli bir çalış-
ma yapan URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı, 
2021-2022 dönemine ait Türkiye Üniversiteleri Başarı Sıralamasını Yayınladı.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik 

Bölümü 2013 yılı mezunlarından Polis Memuru 

Fatih Doğan, 10 Ekim 2021 Pazar günü saat 

17.00 sıralarında görevli olduğu Fırat Kalkanı 

Harekat Bölgesi Azez-Mare'de zırhlı araçlarla 

intikal esnasında teröristlerce düzenlenen silahlı 

saldırı sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Kilis Devlet 

Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamayarak şehit olmuştur. 

     Saldırıda ayrıca aynı araçta görevli Özel 

Harekat Polis Memuru Cihat Şahin de şehadet 

mertebesine ulaşmıştır.

     Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü 

kadrosunda görevli olup, Suriye Görev Gücü kap-

samında birliği ile birlikte bölgede bulunan Polis 

Memuru Fatih Doğan'a ve mesai arkadaşı  Polis 

Memuru Cihat Şahin'e Allah'tan rahmet, aileleri-

ne, yakınlarına ve tüm Milletimize baş sağlığı dili-

yoruz.  Mekanları cennet olsun. 

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu öğ-

retim elemanlarından Öğr. Gör. Yeşim Yılmaz ve 

Yüzme ve Su Sporları Topluluğunu temsilen, İngiliz 

Dili ve Edebiyatı bölümü 2. sınıf öğrencileri Hamide 

Altun ve Nurnihal Başkan, 28 Eylül - 7 Ekim 2021 

tarihlerinde Avusturya’nın Strengberg şehrinde dü-

zenlenen “Outdoors for Inclusion” isimli eğitim kursu 

faaliyetine katıldı.

Avrupa Birliğinin desteklediği ve Avusturya Ulusal 

Ajansının ev sahipliği yaptığı proje Türkiye’nin yanı sıra 

Gürcistan, Ermenistan, Belarus, Letonya, Ukrayna ve 

Polonya’dan çeşitli okul, STK ve gençlik gruplarının 

katılımıyla gerçekleşti. Erasmus+ faaliyetleri kapsa-

mında uygulanan proje hareketliliği gençlik çalışan-

larını, eğitmenleri ve eğitimcileri yaptıkları çalışmalar-

da, dâhil etme ve içerme konusu özelinde dış mekân 
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aktivitelerini bir eğitim aracı olarak kullanmaları için 

eğiten ve destekleyen bir eğitim kursudur. Proje he-

defleri; katılımcıların çalıştıkları hedef gruplarının ih-

tiyaçlarını tanımlayıp hedef gruplarla empati kurma, 

gençlik çalışmalarında dâhil etme konusunda dış 

mekân aktivitelerini bir araç olarak kullanabilme, yerel 

topluluklarda imkânı kısıtlı gençleri her türlü faaliyete 

ve çalışmaya dahil etmek adına dış mekân aktiviteleri-

ni geliştirme, modellendirme ve test etme becerilerini 

geliştirmeye yönelik planlanmıştır. Projenin takip ve 

yaygınlaştırma aşamaları için, elde edilen bilgi, be-

ceri ve deneyimlerin üniversite öğrencileri ve Giresun 

gençleri ile paylaşılmasına yönelik faaliyetler düzen-

lenmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde 

düzenlenecek olan bu faaliyetler Ekim ayı içerisinde 

duyurulacaktır. Avrupa Birliği tarafından desteklenen 

projelerde aktif rol alan öğretim elemanı ve öğrencile-

rimizi tebrik ediyoruz.

Eğiticilerin Eğitimi Programı
Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik 

Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafın-

dan 21, 22 ve 28 Aralık 2021 tarihlerinde dört farklı 

oturumda, "Eğiticilerin Eğitimi Programı" kapsamın-

da eğitimler çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

Eğitimlerin ilk oturumu, 21 Aralık 2021 Salı günü 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi 

Alperen YANDI’nın “Çoktan Seçmeli Maddelerin 

Yazılması ve Analizleri” konulu sunumu ile başladı. 

Dr. Öğr. Üyesi Alperen YANDI sunumunda, çoktan 

seçmeli testler ve madde yazılım sürecini, madde 

analizleri konularını uygulamalı örneklerle ele aldı.

Eğitim serisinin ikinci oturumu 22 Aralık 2021 

Çarşamba günü Üniversitemiz Dr. Öğr. Üyesi Gizem 

UYUMAZ’ın, “Ölçek Geliştirme Süreci ve Analizleri” 

sunumu ile devam etti. Dr. Öğr. Üyesi Gizem 

UYUMAZ sunumunda, eğitimde ve psikolojide kulla-

nılan ölçme araçları, ölçme geliştirme süreci, açıkla-

yıcı faktör analizi uygulaması ve doğrulayıcı faktör 

analizi uygulamaları konularını örneklerle ele aldı. 

Aynı gün içinde yapılan üçüncü oturumda ise Yozgat 

Bozok Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Gözde SIRGANCI, 

“Ölçme Araçlarında Geçerlik: Ölçme Değişmezliği” 

konulu sunumunda, ölçme değişmezliği, katı ölçme 

değişmezliğine karşı yaklaşık ölçme değişmezliği ko-

nularını ele aldı.

Eğitim serisinin son oturumunda ise 28 Aralık 

2021 Salı gününde Üniversitemiz Dr. Öğr. Üyesi 

Yasemin DOĞAN, “Engelsiz Üniversite, Engelsiz 

Eğitim” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Akademik ve idari personelin katıldığı, “Eğiticilerin 

Eğitimi Programı” her oturumun sonunda katılımcı 

sorularının cevaplanması ile sona erdi.

Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu Kuruldu

Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik 

Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü eş gü-

dümü ile 06 Aralık 2021 tarihinde Öğr. Gör. Firdevs 

İclal KARATAŞ AYDIN’ın akademik danışmanlığında, 

“Giresun Üniversitesi Kalite Topluluğu” kuruldu. 

Topluluk, Üniversitemiz bünyesinde öğrencileri-

nin kalite süreçleri içselleştirilmesi ve kalite güvencesi 

sistemine katılımlarının artırılması ve bu kapsamda 

etkin çalışmaların yürütülmesi amacıyla oluşturuldu.  

Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK’ın) öğrenci 

niteliğinin artması, problem çözme ve iletişim bece-

rilerinin gelişmesi ve yükseköğretim kalite kurumla-

rının gelişerek uluslararası rekabet gücünün artması 

amaçlarına katkı sağlamak için topluluğumuz kalite 

çalışmalarına devam edecektir.
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YÖK Başkanı Üniversitemizde
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleşen Üni-Dokap 
Bölgesi Üniversiteleri olağan toplantısında birliğe bağlı 15 üniversitenin rektörleriyle bir 
araya geldi.

Üniversitemiz Şehit Ömer Halisdemir Konferans 

Salonu’nda gerçekleşen toplantı Üni-Dokap Dönem 

Başkanı Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can’ın sunu-

muyla başladı.  Konuşmasına YÖK Başkanını, bera-

berindeki heyeti ve Üni-Dokap Bölgesi  rektörlerini 

Üniversitemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duy-

duğunu belirten Rektörümüz ardından Üni-Dokap 

Bölgesine bağlı 15 üniversitenin öğrenci, öğretim ele-

manı, idari personel sayıları, yurt imkanları, birliğe 

bağlı üniversitelerin iyi uygulama örnekleri gibi verileri 

içeren bir sunum yaptı. 

Rektörümüzden sonra kürsüye çıkan YÖK Başkanı 

Prof. Dr. Erol Özvar, sözlerine DOKAP Bölgesi 

Üniversiteler Birliğinin olağan toplantısında bulun-

maktan dolayı fevkalade mutlu ve memnun olduğunu 

belirterek başladı. Özvar devamında, "Üniversite bir-

likleri yükseköğretim kurumlarının misyonları çerçe-

vesinde güçlerini birleştiren önemli oluşumlardır. Bu 

oluşumlar iş birliği ve başarılı uygulama örneklerinin 

paylaşım yoluyla üyelerinin eğitim öğretim kalitesini 

ve araştırma kapasitelerini arttırmakla kalmıyor, aynı 

zamanda ulusal ve uluslararası rekabette başarılı ol-

maları için benzersiz fırsatlar sunuyor. Bununla birlikte 

herhangi bir akademik birliği sadece üyeleri için fırsat 

ve avantaj üreten bir platform olarak anlamakta doğ-

ru olmayacaktır. Bu birlikler aynı zamanda en az bu 

imkanlar kadar üyelerinin sorunlarına ortak bir akıl 

ve gayretle çözümler arayan teşekküllerdir. Bu bir-

likler eğitim öğretim ve araştırma, geliştirme gibi bi-

rincil faaliyetlerin yanı sıra bulunduğu ilin ve bölgenin 

doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyeli-

nin etkin kullanılması yerel ekonomik hayatın gelişti-

rilmesine katkı sağlanması bölgenin ihtiyaç duyduğu 

insan kaynağının yetiştirilmesi bakımından önemi iş-

levler üstlenmişlerdir. Doğu Karadeniz Projesi Bölge 

İdaresi DOKAP bütçe ve proje imkanları açısından 

Doğu Karadeniz yöresinde büyük bir kurum ve önemli 

bir kaynak sunucusudur. Bugün toplanmamıza vesile 

olan Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi Bölge Kalkınma 

İdarisine ve Doğu Karadeniz Üniversiteler Birliği üye-

lerine Giresun Üniversitemizin dönem başkanlığı sü-

resi boyunca bu birliğin önemli katkılar sağlamasını, 

bölgenin ve şehirlerimizin gelişmesinde önemli roller 

oynamasını temenni ediyorum. Bu açıdan DOKAP 

gerçekten önemli bir projedir. Bu projelerinin içeri-

sinde üniversitelerimizin üstleneceği roller bölgenin 

kalkınmasına doğrudan önemli bir katkı sağlayaca-

ğına inanıyorum. Hâlihazırda on beş üniversitemiz ile 

faaliyetlerini sürdüren Doğu Karadeniz Üniversiteler 

Birliğinin  önümüzdeki yıllarda sadece bölgenin kal-

kınmasını değil  aynı zamanda da Türk yüksek öğretim 

hayatına da bir nitelik kazandıracağı inancını da siz-

lerle paylaşmak isterim. Bünyesinde misyonel kalkın-

ma planı yürüten üniversitelerimizin de bulunduğu bu 

birlik kuracağı tam bir işbirliği ve dayanışma ile üyele-

rine hiç şüphe yok ki nispi rekabet gücü kazandıracak 

bir potansiyele sahiptir. Yükseköğretim kurulu olarak 

yükseköğretimin eğitim, öğretim, araştırma ve toplu-

ma hizmeti kapsayan bütün süreçlerinde, değerli ar-

kadaşlarım kalite, çeşitlilik, farklılık ve bölgesel gelişme 

odaklı bir planlama anlayışını ve yaklaşımını fevkalade 

önemsiyoruz. Üniversitelerimizin misyon farklılaşması 

odaklı ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalarımızı da bu 

kapsamda değerlendiriyor ve bu alandaki faaliyetle-

rimizi üniversitelerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlik-

te bundan sonra da güçlendirerek devam ettirmeyi 

düşünüyoruz. Bu konudaki azimli duruşumuzu ve ka-

rarlılığımızı da sizlerle paylaşmak isterim. Bölgesel kal-

kınma olarak misyon farklılaşması ihtisaslaşma prog-

ramı kapsamında mevcutlara sizlerin de bildiği gibi 

geçtiğimiz birkaç gün evvelinde yedi üniversitemizi de 

dahil ederek yirmi iki üniversitemize bölgesel kalkınma 

odaklı misyon yüklemiş olduk. Yükseköğretim kuru-

lunun yeni vizyonuna göre üniversitelerin istihdama 

sağlayacağı katkı başkanlığımızın izleyeceği önemli 

performans kriterlerinden birisi olacaktır. Ulusal ve 

uluslararası iş gücü piyasasını takip eden ve kendi me-

zunlarının istihdamını izleyen üniversite yönetim anla-

yışının hâkim kılınmasının önceleyeceğimizi buradan 

bir kez daha ifade etmek isterim. 

Burada istihdama katkı sağlamaktan kastımız üni-

versitelerimizin elbette mezunlarımızın iş bulması an-

lamına gelmemektedir. Üniversitelerin istihdama kat-

kısı yetiştirdiği öğrencilere daha fazla bilgi daha faza 
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beceri ve daha fazla yetkinlik kazandırmak suretiyle iş 

gücü piyasalarında mezunlarına rekabet üstünlüğü 

veya gücü kazandırmaktır." dedi.

"Yeni Kurulan Üniversitelerimize Biraz Zaman 

Verilmeli"

Konuşmasında Cumhuriyet tarihinde 

Yükseköğretimde iki önemli dönem olduğunu vurgu-

layan Prof. Dr. Özvar, "Biri 1950'lerin ortalarındaki 

büyük şehirlerin dışına taşan kurumlarımız, diğeriyse 

2000'li yılların ortasında diğer illere açılan üniversi-

telerimiz. Bu 207 aktif üniversitemiz önümüzdeki yıl-

larda bölgesel kalkınma hedeflerine ulaşmak bakı-

mından önemli roller oynamakla kalmayacaklar, belki 

en az onun kadar bölgeler arası iktisadi eşitsizliklerin 

gelişme farklılıklarının da büyük ölçüde giderilmesin-

de önemli roller oynayacaklardır. Ben üniversitelere 

biraz zaman verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeni 

kurulan üniversitelerimizin biraz serpilebilmesi, biraz 

olgunlaşabilmesi, kendilerini ispat edecek bir zamanın 

verilmesi hususunda buradan saygıdeğer konuklara 

bir mesaj vermek istedim. Üniversitelerimize gerekli 

zaman tanındığında göreceksiniz önümüzdeki yıllarda 

ülkemize fevkalade önemli hizmetler sunacaktır diye 

düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Üniversitemizin
"Fındık" Alanında İhtisaslaşması Kabul Edildi
Giresun Üniversitesi Fındık Alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma
Programına kabul edildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) 

Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programına 

kabul gören üniversiteler, Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıy-

la açıklandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can’ın uzun zamandır 

üzerinde çalıştığı ve hem üniversitemiz hem de şehri-

miz için oldukça önemli olan ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı 

İhtisaslaşma Programı’na" fındık alanında’ YÖK tara-

fından kabul edildik.

YÖK bu programla üniversitelerin bölgesel kal-

kınmanın gerçekleştirilmesinde aktif rol oynamasını 

hedefliyor. Aynı zamanda programa kabul gören üni-

versiteler hedef ve stratejilerini bölgesel kalkınmaya 

odaklı şekilde belirliyorlar.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklama-

da bu yıl 7 üniversitenin daha ihtisaslaşma kapsamı-

na alındığını açıkladı. Özvar, "Giresun Üniversitesi 'fın-

dık', Iğdır Üniversitesi 'katma değeri yüksek tarımsal 

ürünler', Munzur Üniversitesi 'stratejik hammaddeler 

ve ileri teknoloji uygulamaları', Nevşehir Hacı Bektaş 

Veli Üniversitesi 'doğal ve kültürel miras turizmi', 

Batman Üniversitesi 'enerji', Karamanoğlu Mehmet 

Bey Üniversitesi 'hassas tarım ve yenilikçi işletme 

teknolojileri' ve Gümüşhane Üniversitesi 'madencilik' 

alanlarında bölgesel kalkınma üniversite olarak kabul 

edilmesi ve tabiri caizse etiket sahibi olmasına karar 

verilmiştir." dedi.

 Geleneksel Hamsi Şöleni Yapıldı
Üniversitemizin her yıl geleneksel olarak düzenledi-

ği "Hamsi Şenliklerinin" 15.si 17 Kasım 2021 Çarşamba 

günü Güre Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Saat: 11.00'de başlayan şölene Rektörümüz Prof. 

Dr. Yılmaz Can, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Güven 

Özdem, Prof. Dr. Hüseyin Peker ve Prof. Dr. Gürol 

Yıldırım ile  ilimiz protokolünün yanı sıra, öğretim ele-

manları ve öğrencilerimiz katıldılar.

Basın mensuplarımızın da ilgi gösterdiği,  mü-

zik, eğlence ve halk oyunları eşliğinde devam eden 

"Hamsi Şöleni"  ilerleyen tarihlerde Gazipaşa  ve 

Şebinkarahisar Yerleşkeleri'nde gerçekleştirildi.
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“Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” Gerçekleştirildi Neden
Proje Yazmalıyım?Üniversitemizin Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Ka-

radeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen TR90/21/TD-SOT/0057 referans 
numaralı “Proje Kültürünün Artırılması” projesi kapsamında Üniversitemiz akademisyenleri 
ve idari personeline yönelik proje hazırlama ve yönetimi eğitimlerinin ilki olan “Proje Döngüsü 
Yönetimi Eğitimi” 1-5 Kasım 2021 tarihleri arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bi-
nası’nda yer alan Manas Amfisinde gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Proje Destek ve Yönetim Koor-
dinatörlüğü tarafından düzenlenen ‘Ned-
en Proje Yazmalıyım?’ konferansı 11 Kasım 
Perşembe günü Rektörlük Şehit Ömer Halis-
demir konferans salonunda gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Erdal Ağar’ın ko-

nuşmacı olarak katıldığı konferansta bilimsel proje 

hazırlamak, projeleri destekleyen kurumlar ve hazırla-

nan projelerin üniversitelere ve hazırlayan akademis-

yenlere kattıkları anlatıldı.Projelerin akademisyenlere 

sağladığı katkının yanı sıra öğrencilere katkısından da 

bahseden Prof. Dr. Erdal Ağar, bir proje ile sadece bi-

limsel bir çalışmanın yürütülmediğini aynı zamanda 

bilim yapmak isteyen birçok öğrencinin hayatına da 

dokunulduğunu ifade etti. Bununla birlikte Dekanımız, 

öğrencilerin, üniversitelerin ne kadar proje aldığı ve 

bu alanda öğrencilere ne kadar imkan sunduğu ko-

nusunda araştırmalar yaparak buna göre tercihlerini 

şekillendirdiğini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Erdal Ağar, yaptığı sunumda proje baş-

vurusu yapılabilecek yerel, ulusal ve uluslararası ku-

ruluşlara değinerek, özellikle TÜBİTAK tarafından 

sağlanan destek programları ile ilgili önemli bilgiler 

verdi. Üniversitelerin, sunulan bu desteklerden azami 

düzeyde faydalanarak bilime, topluma, ekonomiye ve 

refah düzeyine sağlayacağı katkıların önemini belirtti. 

Prof. Dr. Erdal Ağar son olarak, “enerji mizi ve fikir-

lerimizi projeye dönüştürerek, öğrencilerimizin eğitim 

hayatına katkı sunmuş, bilimin ve akademik kariyeri-

mizin ilerlemesine destek sağlamış oluruz” dedi.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Güven Özdem konfe-

ransa katkıları için Tıp Fakültesi Dekanımıza teşekkür 

belgesi takdim etti.

Eğitmen Ali Yılmaz tarafından verilen eğitim kap-

samında, katılımcılara fon kaynakları ve bu kaynakla-

ra ulaşmada nasıl bir yol izleneceğine dair bilgiler ak-

tarıldı. Ayrıca proje döngüsü yönetimi metoduna ilişkin 

açıklamalarda bulunulurken başarılı bir projenin nasıl 

hazırlanacağına ve proje fikrinin nasıl geliştirileceğine 

yönelik bilgiler verildi.

 

Eğitim programının uygulama kısmında, fon sağ-

layan kuruluşların örnek rehberleri üzerinden projeler 

hazırlamak üzere katılımcıların yer aldığı proje grupla-

rı oluşturuldu. Oluşturulan üç proje grubu tarafından 

uygulamalı olarak proje fikri geliştirme, sorun analizi, 

paydaş analizi, hedef analizi ve strateji analizinin ya-

pılması sağlandı. Bir projenin hazırlanması sürecine 

ilişkin tüm adımlar katılımcılar tarafından uygulan-

dı. Bu kapsamda, her proje grubu tarafından kendi 

projelerine ait faaliyet planları oluşturulması, proje 

bütçesinin hazırlanması, göstergeler ve doğrulama 

kaynaklarının tespiti, risklerin belirlenmesi ve analizi 

ile mantıksal çerçevenin oluşturulması süreçleri uy-

gulamalı olarak gerçekleştirildi. 5 gün süren eğitimin 

sonunda eğitim süresince proje grupları tarafından 

yapılan tüm çalışmalar proje başvuru formuna uygun 

hale getirildi. Eğitim programı örnek proje incelemeleri 

ile son buldu.
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“Ufuk Avrupa Eğitimi” 
Gerçekleştirildi

Üniversitemiz “
Temiz Çevre Yeşil Giresun” Etkinliğine Katıldı

Hayati İnanç 
Öğrencilerle Buluştu

Giresun Valisi Sn. Enver Ünlü’nün talimatıyla, 

Giresun Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

İl Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde, 6 Kasım 

Cumartesi günü Alucra İlçesi Çakrak Köyüne bağlı 

Çıkrık Kapı mevkiindeki obalarda “Temiz Çevre Yeşil 

Giresun” sloganı ile  çevre farkındalığının artırılması 

ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla bir etkin-

lik gerçekleştirildi.

Üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcımız 

Prof. Dr. Hüseyin Peker, Çevre Sorunları Temiz 

Üretim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü 

ve Çevre Topluluğu akademik danışmanı Doç. Dr. 

Özlem Tunç Dede ve Çevre Topluluğu öğrencile-

rinin yer aldığı etkinliğe; Alucra Kaymakamlığı, İl 

Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği ile Çakrak Köyü 

halkı ve Kızılay gönüllüleri de katıldı. 

Hem yazdığı kitaplar hem de söyleşileriyle çok se-

vilen ve takip edilen yazar Hayati İnanç, 2 Kasım Salı 

günü Üniversitemiz Şehir Ömer Halisdemir Konferans 

Salonunda yapılan söyleşide öğrencilerle buluştu.

Giresun Valiliği tarafından düzenlenen söyleşi-

ye Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can ve Giresun Valisi 

Enver Ünlü’nün yanı sıra il protokolünün önemli isim-

leri katıldı. 

Söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Üniversitemiz Proje Destek ve Yönetim 

Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu 

Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından des-

teklenen TR90/21/TD-SOT/0057 referans numaralı 

“Proje Kültürünün Artırılması” projesi kapsamında 

Üniversitemiz akademisyenleri ve idari personeline 

yönelik proje hazırlama ve yönetimi eğitimlerinin ikin-

cisi olan “Ufuk Avrupa Eğitimi” 15-19 Kasım 2021 

tarihleri arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Binası’nda yer alan Manas Amfisinde gerçekleştirildi.

Eğitmen Davut Karaca tarafından verilen eğitimde katılımcılara, Ufuk Avrupa Programı’na yönelik genel bir 

bilgilendirme yapılmasının ardından programın temel bileşenleri, proje tipleri ve fonlama modelleri konusunda 

bilgiler aktarıldı. Katılımcılara ayrıca, çağrı mekanizması, online başvuru süreci ve ortak arama gibi konulara 

ilişkin bilgi verildi. Sonrasında, uygulamalı olarak başvuru formu doldurma ve bütçe oluşturmaya yönelik çalış-

malar yapılarak, proje hazırlama ve başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. 5 gün süren 

eğitim programı örnek proje incelemeleri ile son buldu.

Öğretim Elemanları 2 Sergisi
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından organize edilen, Eğitim Fakültesi Resim 

Öğretmenliği Bölümü, Teknik Bilimler MYO Tasarım Bölümü ve Moda Tasarımı Bölümü öğretim elemanlarının da 

eserlerinin yer aldığı “Öğretim Elemanları 2 Sergisi” Rektörlük fuaye alanında düzenlenen törenle açıldı.

Serginin açılışına Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutan 

Yardımcısı J. Albay Ali Taşyürek, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Güven Özdem, Prof. Dr. Hüseyin Peker, Prof. Dr. 

Gürol Yıldırım, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
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TEDx GiresunUniversity
TEDx GiresunUniversity etkinliği 31 Ekim 2021 Pazar günü Üniversitemiz 
Şehir Ömer Halisdemir konferans salonunda gerçekleştirildi.

Birbirinden değerli konuklar ve davetliler eşli-

ğinde gerçekleşen ‘’BİLDİĞİNDEN FAZLASI’’ Temalı 

TEDx etkinliğinde Prof. Dr. Tunç Fışgın, Doç. Dr. Yelda 

Bingöl Alpaslan, Hakan Altıner, Şafak Karaman, 

Osman Çakmak, Mehmet Çam, Ataman Özbay, 

Arda Ayten, Özel Oytun Türkoğlu, İnci Ertuğrul ve 

Uğur Demirpehlivan birbirinden değerli ve etkili ko-

nuşmalarıyla programa renk kattılar. Konuşmacılar, 

tüm samimiyetleriyle ekiple ve izleyicilerle haya-

tın her alanında değer arz eden bilgiler ve anılar 

paylaştılar.

Saat 10.00'da başlayan etkinlik her üç konuş-

mada bir mola şeklinde devam etti. Molalarda güzel 

değerlendirme adına izleyiciler için Anlat Bakalım, 

Kahoot, Hafıza oyunu, Boyama, Fotoğraf çekimi, 

Hayal balonları gibi birbirinden eğlenceli ve ödüllü 

etkinlikler gerçekleştirildi. Ekip üyelerinden İngiliz Dili 

ve Edebiyatı bölümü öğrencisi İrem Aslan hazırla-

nan ‘’Sence Nasıldık?’’ köşesinde her bir izleyicinin 

duygu ve düşüncelerini iletebilecekleri bir platform 

oluşturarak ileride yapacakları benzer etkinlikler için 

de eksiklerini görme fırsatı yakaladıklarını belirtti.

Sponsorların tanıtım ve ikramlarının yanı sıra 

etkinlik sonrasında katılım sertifikaları da alan izle-

yiciler saat 18.00’de salondan güzel izlenimlerle ve 

memnuniyetle ayrıldıklarını belirttiler. İzleyicilerden 

Kübra Üşekcioğlu her bir konuşmanın çok değer-

li mesajlar içerdiğini, ekibin çok ilgili ve güler yüzlü 

olduğunu, günü mutlu ve dolu dolu bir şekilde ta-

mamladıklarını belirterek organizasyonda emeği 

geçen herkese teşekkürlerini iletip organizasyonun 

tekrarlanmasını istediklerini belirtti.

Ekip adına konuşan başkan Mehdi G. organizas-

yon sürecinde TEDxGiresunUniversity’e her açıdan 

destek veren Üniversitemize, Rektörümüz Sayın 

Prof. Dr. Yılmaz Can’a, Rektör yardımcılarımız Sayın 

Prof. Dr. Güven Özdem’e, Prof. Dr. Hüseyin Peker’e, 

Prof. Dr. Gürol Yıldırım’a, Sağlık Kültür Spor Daire 

başkanı Sayın Ümmühan Özgül’e ve diğer idari per-

sonele teşekkürlerini iletti.

Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Günü

Üniversitemiz Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜKAM) 
tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri 
kapsamında bir panel ve konferans gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Kadın Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (GÜKAM) tarafından 25 Kasım 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında 

fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Güre Yerleşkesindeki Rektörlük binası bahçesin-

de gerçekleşen etkinliğe Rektör Yardımcımız Prof. 

Dr. Hüseyin Peker, GÜKAM Müdürü Prof. Dr. Reyhan 

Ayşen Wolff, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Dr. Öğretim Üyesi E. Gülçeri Güleç Peker modera-

törlüğünde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen panel ve 

konferansta ilk oturumda Jandarma Teğmen Emine 

Delimehmet ve Şiddet Önleme ve İnceleme Merkezi 

(ŞÖNİM) Müdürü Nigar Hakyemez birer sunum 

yaptılar.

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör 

Yardımcımız Prof. Dr. Hüseyin Peker, “Öncelikle bu 

panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşek-

kür ediyorum. Toplum içerisinde genel olarak empati 

duygusu yeterince gelişmemiş insanlar şiddete yöne-

liyor. Şiddet büyük bir sorun ve bunu aşmamızın tek 

yolu eğitimdir. Kadınlar da erkekler kadar değerlidir ve 

bunun eğitimle aşılanması gerekir. Ayrıca verilen ce-

zaların son derece caydırıcı olması önemlidir. Caydırıcı 

cezalar verilmemesi genel olarak kadına yönelik şid-

deti arttıran bir etmendir diye düşünüyorum.” dedi.

Rektör Yardımcımız sonrasında söz alan GÜKAM 

Müdürü Prof. Dr. Ayşen Reyhan Wolff, Dünyada en 

yaygın ve en acil başa çıkılması gereken durumun 

Covid 19 ile birlikte artan şiddet eğilimi olduğunu dile 

getirdi. Prof. Dr. Wolff sözlerinin devamında “2030 

yılına kadar kadına yönelik şiddeti tamamen bitirme 

amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Tehditler sadece 

kadına yönelik değil yaşlı, engelli ve hayvanlara da 

yöneliktir. Aile içi şiddet yüzde 98 oranında erkekten 

kadınadır. Bu şiddetin yüzde 38’i fiziksel yüzde 40’ı ise 

psikolojiktir. Güçlü kadın ve güçlü aile devlet politikası-

dır. Psikolojik şiddet ve fiziksel şiddet aynı boyutlarda 

değerlendirilmelidir. Çünkü sonrasında bu psikolojik 
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şiddet fiziksel şiddete dönüşür. Kadına yönelik şiddet 

sadece eşitsizliğe değil toplumun iktisadi ve siyasi ge-

lişimini de etkilemektedir.” ifadelerine yer verdi.

Panelde bir sunum gerçekleştiren Jandarma 

Teğmen Emine Delimehmet, sunumunda kadına yö-

nelk şiddet konusunda jandarmanın sorumluluk ala-

nını ve bu konuda neler yaptığını anlattı. Ayrıca bu 

konudaki kanun ve yönetmelikler hakkında da katılım-

cıları bilgilendirdi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) 

açıklayan Delimehmet, bu uygulamanın kadınların risk 

ve tehdit anında ihbarda bulunması amacıyla 2018 

yılında kullanıma sunulduğunu aktardı. 1 Kasım 2021 

itibari ile 2 milyon 707 bin 560 kadın uygulamayı in-

dirdiğini, 234 bin 25 kadın bu uygulamadan ihbarda 

bulunduğunu vurguladı.

Panelin devamında bir sunum ŞÖNİM Müdürü 

Nigar Hakyemez bir sunum gerçekleştirdi. Hakyemez 

sunumunda, Şiddet Önleme ve İnceleme Merkezi’nin 

görev ve sorumluluklarından, kadına şiddeti önlemeye 

yönelik çalışmalarından bahsetti.

Kadına şiddeti engellemeye yönelik koruyucu ve 

önleyici kararları, mağdur destek hizmetlerini, sosyal 

hizmetleri, KADES uygulamasını ve elektronik kelepçe 

uygulamasından bahsetti. Konuşmasını Üniversitemiz 

İletişim Fakültesi’nin çekimlerini yaptığı kuş diliyle ha-

zırlanan kamu spotunu izletti.

Her türlü canlıya karşı şiddetin önlendiği, nezaket 

ve hoşgörünün küçük görülmediği zamanlar dileyerek 

panelin birinci oturumu sonlandırıldı.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Emel Bahadır Yılmaz’ın 

yaptığı öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oturum-

daki konferansta Sosyal Hizmet Uzmanı M. Önder 

Temel “Eşler Arasında Etkili İletişim” başlıklı bir sunum 

gerçekleştirdi. Sunumunda Temel, medyada sunu-

lan şiddet haberlerini izlerken tepki gösterdiğimizden 

ancak aynı durum bizim başımızda geldiğinde şiddet 

eylemine başvurduğumuzu ifade etti. Ön bellek ve 

arka bellekten bahsederek ön belleğin makyaj kısmı 

(ben buyum, böyleyim) olduğunu söyleyerek arka bel-

leğin ise toplumsal yapı içindeki mesajın alınıp birikti-

rildiği yer olarak aktardı.

Ülkemizde kadının psikososyal konumu nasıldır so-

rusunu sorarak atasözleri ve deyimlerle bu soruyu ce-

vaplandırdı. Kız çocukların erken evlendirilmesine dair 

atasözlerinin bulunduğunu, ergenlik çağını tamamla-

yamamış kızların evlenmeye teşvik edildiğini söyledi.

Türk atasözlerinde çocuk ailenin meyvesi olarak 

görülmekte ama bu durum kadına yüklenmektedir. Kız 

çocuğunun değeri düşüktür çünkü ele gidecektir erkek 

çocuğunun değeri yüksektir çünkü beklentiler çoktur. 

Yine Türk atasözlerinde gelin kaynana ilişkisini ele aldı.

Düşünce yapısı ve gücün kullanımı üzerine dur-

du. Düşünce kalıplarının ve geleneklerimizin dav-

ranışlarımızı etkilediğine değindi. Son olarak evlilik 

konusuna değinerek sağlıklı evlilik ve ilişki için de-

ğerlerin, amaçların, hedeflerin önceden belirlenmiş 

olması gerektiğini vurguladı.

Evlilik müessesesinin bir kriz müessesi olduğunu 

dile getiren Sosyal Hizmet Uzmanı M. Önder Temel, 

bu krize girmeden önce bireylerin kendini donatma-

sı gerektiğini söyledi. Evlilik içerisinde bireylerin sorun 

çözme becerisinin bulunmasını, farklılıklara saygı du-

yulmasını, her hafta bir eğlence olmasını, ekonomik 

paylaşım içerisinde olması gerektiklerini ve birbirini 

duygusal olarak koruma ve destekleme içerisinde ol-

maları gerektiği belirtti.

Şiddete dayalı olmayan gücün etkin güç olduğunu 

söyleyen Sosyal Hizmet Uzmanı M. Önder Temel, bu 

etkin gücün karşılıklı olarak konuşmak olduğunu bu-

nun yanında saygı, duygusal yakınlık, anlayış ve gö-

rüşlere değer vermek olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Derya Efe'den Önemli Bir TÜBİTAK Projesi

“Erasmus+ Eğitimi” Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Espiye Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hay-
vansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Efe'nin 
danışmanlığını yürüttüğü,  “ANOXYBACİLLUS TÜRLER-
İNE AİT KSİLANAZLARIN UNLU GIDA ENDÜSTRİSİNDEKİ 
POTANSİYELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ” başlıklı proje 
TÜBİTAK tarafından 2.833.972 TL bütçe ile kabul edildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafın-

dan yürütülen 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

2021 yılı 1. çağrısı kapsamında Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Efe ile birlikte Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi 

Hakan Karaoğlu ve  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Avcı'nın danışmanlığın-

da Etka Biyoteknoloji ve Danışmanlık Limited Şirketi tarafından yürütülecek olan proje kapsamında özellikle 

unlu gıda sanayi ve diğer birçok endüstriyel alanda yoğun olarak kullanılan yeni ve yerli ksilenaz enzimi al-

ternatiflerinin hazırlanması planlanıyor. Unlu gıda sanayinde hamurun izlenebilirliğini ve ürün hacmini ar-

tırarak açığa çıkan ürünün daha tercih edilebilir olmasını sağlayan ksilenaz enzimi ülkemizde yurtdışından 

tedarik edildiğinden, proje ile yurtdışı bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor. Yurt dışı bağımlılığını azaltan 

yeni ve yerli bir ürünün sanayimize kazandırılması sebebiyle danışman öğretim üyelerini ve proje yürütü-

cüsü firmayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Üniversitemiz Proje Destek ve Yönetim 

Koordinatörlüğü’nce hazırlanan ve Doğu Karadeniz 

Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen 

TR90/21/TD-SOT/0057 referans numaralı “Proje 

Kültürünün Artırılması” projesi kapsamında düzen-

lenen, üçüncü ve son eğitim olan “Erasmus+ Eğitimi” 

29 Kasım - 3 Aralık 2021 tarihleri arasında İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi Binası’nda yer alan Manas 

Amfisinde gerçekleştirildi.

Eğitmen Ali Yılmaz tarafından verilen eğitim kap-

samında, 2021-2027 dönemi için Erasmus+ prog-

ramının yapısı, alt başlıkları, içerikleri, başvuru süreci 

ve sunulan fırsatlar konusunda genel bir bilgilendir-

me yapılmasının ardından Erasmus+ programının 
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“KA1-Bireylerin Hareketliliği” ve “KA2-İşbirliği İçin 

Ortaklıklar” ana eylemlerine ilişkin detaylı bilgiler ak-

tarıldı. Bu çerçevede, KA1 ve KA2 ana eylemlerinin; 

kapsamı, desteklenen faaliyetler, proje süresi, or-

taklık yapıları, proje bütçesi, bütçe kalemleri, uygun 

maliyetler ve geçerli kurallar gibi pek çok konuda 

bilgiler verildi.

Eğitim programının uygulama kısmında, Erasmus+ 

program rehberi doğrultusunda projeler hazırlamak 

üzere katılımcıların yer aldığı proje grupları oluşturul-

du. Oluşturulan yedi proje grubu tarafından; "El yapı-

mı çikolata üretimi", "Yerelde yabancılara karşı önyar-

gıların kırılması", "Çevrenin korunması", "Göçmenlerin 

topluma entegrasyonu", "Kuş dili konuşan ülkeler ara-

sında işbirliğinin sağlanması", "Akdeniz ülkelerindeki 

dil ve kültür benzerliklerinin araştırılması" ve "Türk 

Musikisi ve İspanya Endülüs Müziği arasında köprü 

oluşturulması"  konularında Erasmus+ KA1 Gençlik 

Değişimi programına ve KA2 Gençlik Küçük Ölçekli 

İşbirliği Programına yönelik proje fikirleri üzerinde 

atölye çalışması gerçekleştirildi.

Proje taslakları oluşturulurken, eğitmen tarafın-

dan katılımcılara içerik, proje hedefleri, ortaklıklar, fa-

aliyetler, takip-izleme, proje özeti, bütçe bölümlerinin 

nasıl hazırlanması gerektiği detaylı olarak aktarılarak, 

bu süreçlerin katılımcılar tarafından uygulamalı ola-

rak gerçekleştirilmesi sağlandı. 5 gün süren eğitim 

programı proje grupları tarafından hazırlanan proje 

taslaklarının değerlendirilmesi ve örnek proje incele-

meleri ile son buldu.

Üniversitemiz Görele Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 

Giresun Belediyesi ile birlikte düzenlediği "Türkiye'deki 

Romanların Tarihi, Dili, Sosyokültürel ve Sanatsal 

Yaşamdaki, Rolleri" isimli uluslararası konferans 

gerçekleştirildi.

15 Aralık 2021 Çarşamba günü saat: 17:00' Giresun 

Gümrük Müdürlüğü Liman Konferans Salonunda ger-

çekleşen konferansta, Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz 

Can'ın açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Hristo 

Kyuchukov, Prof. Dr. Emine Dingeç, Doç Dr. Merve 

Yıldırım ve Dr. Biser Alekov birer konuşma yaptılar.

Konferansta yapılan konuşmalarda, Romanların 

tarihsel, sosyal, kültürel etkileşimleri  ve yaşamdaki 

rolleri hakkında detaylı açıklamalara yer verildi.

Etkinlik, Dolapdere Big Gang topluluğunun 

konseri ve ardından Giresun Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı tarafından sergilenen roman dansla-

rı gösterisiyle son buldu.

Organizasyona katılan öğretem üyeleri  16 Aralık 

2021 Perşembe günü rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz 

Can'ı makamında ziyaret ettiler.

Roman Dili ve Kültürü

Konferansı Gerçekleşti
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Eğitim ve Araştırma
Hastanesi

Nükleer Enerji 
Ajansı ile 
İşbirliği..

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
Yoğun Bakım Ünitesi Yenilendi

Dünya Sıralamasında  
GRÜ'den İki Bilim İnsanı

Tıp Fakültemizin
Altın Yılı

ÜNİ-DOKAP
Dönem Başkanı

Giresun Üniversitesi

Proje Destek Ofisi
Bilgilendirme Toplantıları

Tıp Fakültesi
Morfoloji Binası
İnşaası Yapıldı

DOKAP Projeleri
Bilgilendirme Toplantısı

Uluslararası
Bilimsel Kongre

Sıfır Atık Belgesi 
Alındı

2021 PANAROMA

YÖKAK
İzleme Programı

TÜBİTAK
'Araştırma Projeleri'

Yeni Akademik Yıl
Basın Toplantısı

ÜNİ-DOKAP
Sempozyumu

Gerçekleştirildi

TUSAŞ Arasında
İşbirliği...

YÖK Başkanı
Üniversitemizde

Fındık Alanında
İhtisaslaşmamız

Kabul Edildi

Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler
Sempozyumu

Roman Dili
ve Kültürü
Konferansı

SANTEK
Dönem Toplantısı

Karadeniz
Bir Barış Denizidir

Sempozyumu

15 Temmuz
Etkinlikleri
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