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adına yapılması gereken tüm hazırlıkla-

dönemini de fırsat bilerek, önemli fiziki ya-

rı, alınması gereken tüm önlemleri aldık.

pılaşmalar gerçekleştirdik. Üçbine yakın

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın al-

öğrencinin aynı anda yemek yiyebileceği

mış olduğu çerçeve kararlara uygun ola-

büyük yemekhaneler inşa ettik. Her tür-

rak uygulama prosedürlerimizi belirledik.

lü ihtiyaçlarını temin edebilecekleri kan-

2021-2022 öğretim yılının en verimli şekilde

tinler, sosyal üniteler ve çarşılar hazırladık.

geçmesi için tüm yönetici kadrolarımızla

Kütüphanemizi kapasitesini üç kat artıracak

birlikte gece gündüz çalışıyoruz.

şekilde yeniden inşa ettik. Bu binada çok
amaçlı, çok fonksiyonel çalışma birimleri

NİHAYET…

bize başka bir çare bırakmadı. Bu konuda
elde ettiğimiz deneyim elbette önemlidir.

Giresun

Üniversitesi’nin

çok

kıymetli

Ancak şunu da gördük ki, özellikle uygulamalı verilmesi gereken dersler ve eğitimler

mensupları;

noktasında önemli açıklarımız oluşuyor.
Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı sarsan
pandemi ile bir taraftan mücadeleye devam

Gelişmekte olan bir ülke olarak, rekabet

etmek, bir taraftan da hayatı mümkün ol-

gücümüzün zayıflamasına yol açacak ka-

duğu kadar hep birlikte olağan akışına çe-

rarları uzun süre uygulama şansımız yoktur.

virmek zorundayız. Geçen zaman içerisinde

Bizim diğer ülkelerden daha fazla nitelikli

başta aşı olmak üzere mücadeleyi lehimize

işgücü yetiştirmeye, katma değer yaratan

çevirecek önemli gelişmeler oldu. Virüsün

üretim miktarımızı ve çeşitliliğini artırma-

insan sağlığına olan zararlarını en aza indi-

ya ihtiyacımız var. Hem ekonomik hem de

rebilmek için gerek bilimsel çevrelerin ge-

siyasal olarak büyümek, insanımızın yaşam

rekse ülke yöneticilerinin bu konuda almış

standardını yükseltecek çalışmalara devam

olduğu kararlar hayati önem taşıyor.

etmek bizim için bir mecburiyet arz ediyor.

Hayatın

06

durduramayacağımıza

Bu bağlamda, ülke ekonomilerinin loko-

göre, bir yandan o kararları uygulamak bir

motif gücü olan üniversitelerin de durum-

yandan da eğitim öğretim başta olmak üze-

dan vazife çıkarmamaları düşünülemez.

re zorunluluk arzeden bireysel ve toplumsal

Giresun Üniversitesi olarak, başta öğrenci-

etkinliklerimizi sürdürmek mecburiyetinde-

lerimiz olmak üzere tüm mensuplarımızın

yiz. Son iki öğretim yılında “uzaktan öğretim

sağlığını tehlikeye atmadan, yüz yüze eği-

araçlarına” adeta mahkum olduk… Salgın

tim öğretim faaliyetlerine başlayabilmek
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Üniversitemiz yerleşkelerinin alt yapı

oluşturduk. Yerleşkemizin yol ve bahçe dü-

sorunlarını, fiziki ihtiyaçlarını, atölye, labo-

zenlemesini de büyük bir onarımdan geçi-

ratuar ve araç gereçlerini imkanlar dahilin-

rerek, her tarafında dinlenilebilen mekanlar

de tamamlamaya gayret ediyoruz. Bu öğ-

oluşturduk. Öğrencilerimizin yerleşkelerine

retim yılında Diş Hekimliği Fakültemiz 60

dönmelerinin, buraları cıvıl cıvıl sesleriyle

öğrencisi ile birlikte eğitim öğretime baş-

tekrar şenlendirecek olmalarının heyecanı

lıyor. Bunun heyecanı ve coşkusu içinde-

içerisindeyiz.

yiz. Diş Hekimliği Fakültemizin Uygulama
Kliniklerini ve hizmet binasını büyük ona-

Bu duygu ve düşüncelerle, 2021-2022 öğ-

rımdan geçiriyoruz. Öğretimle ilgili araç-ge-

retim yılının tüm camiamıza hayırlı olması-

reç ve cihaz ihtiyaçlarını temin ediyoruz.

nı temenni ediyor, öğrencilerimizi sevgiyle

Yıl sonu itibariyle bütün bu hazırlıkların ta-

selamlıyor, çalışma arkadaşlarıma başarılar

mamlanacağını, yepyeni bir üniteye kavuşa-

diliyorum.

cağımızı buradan müjdeleyebilirim.
İlçe merkezlerindeki birimlerimizin tüm
ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde giderdik.

Prof.Dr. Yılmaz Can
Rektör

Öğrencilerimizin yurt ve barınma sorunları
yaşamaması için, Valiliğimiz ve ilçe kaymakamlıklarımız ile birlikte sürekli bir çalışma
halindeyiz. Devletimizin tüm imkanlarını
öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması
için kullanıyoruz, kullanmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin ve velilerimizin, bu konuda yapılmak istenen provokasyonlara itibar etmemesini, doğrudan Üniversitemize
ve ilgili diğer kurumlara başvurmaları halinde her soruna çözüm bulacaklarını buradan hatırlatmak isterim. Üniversitemiz
merkez yerleşkesi olan Güre’de, pandemi
Hayata açılan bilgi limanı...
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Tıp Fakültemiz
Dördüncü Dönem Mezunlarını Verdi
Üniversitemiz Tıp Fakültesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı mezuniyet
töreni Güre Yerleşkesindeki Rektörlük Binası bahçesinde yapılan törenle gerçekleştirildi.

İlkokuldan üniversiteye bizi her daim
destekleyen Tıp Fakültesi’nin bitmek bilmeyen sınav dönemlerinin atmosferini kilometrelerce uzaktan bile bizlerle yaşayan.
Çoğu zaman kendilerine yeterli vakit ayıramasak da bizi anlayışla karşılayan sevgili
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile baş-

sonuna gelmiş olmanın mutluluğunu ya-

layan tören ardından Tıp Fakültemiz öğ-

şıyoruz. Tıp Fakültesi eğitimine başladığı-

rencilerinin kurduğu müzik grubu Grup

mız ilk günden itibaren hekimin en önemli

Asistoli’nin müzik dinletisiyle devam etti.

sorumluluğunun vicdani sorumluluk oldu-

Dinletinin ardından Tıp Fakültemiz Dekanı

ğu ve her şeyden önce zarar verme ilkesi

Prof. Dr. Canan Çelik İçen grup üyeleri öğ-

kulaklarımızda çınlayan ilk öğüt oldu. Hızlı

rencilere teşekkür belgesi takdim etti.

ilerleyen tıp ilminde kendimizi dinamik

zun oluyoruz. Emeklerinizin kelimelerle
karşılığı olmasa da sizlere teşekkürlerimiz
sonsuzdur.” ifadelerine yer verdi.

Tıp

Fakültemiz

Birincisinin

Duygulandıran Anısı

tedavi gören Giresunlu bir aile ile tanışmıştı. Bu zorlu tedavi sürecinde birbirlerine destek olmuş, muhabbetleri artmış

tutabilmek için ömür boyu öğrenmeye,

Öte yandan Tıp Fakültemiz birincisi Dr.

ve hastane arkadaşı olmuşlardı. Aradan

2020-2021 eğitim öğretim yılında Tıp

araştırmaya devam etmemizi öğütleyen,

İsmail Burak Yavuz konuşmasında kendi

birkaç sene geçmiş ve yolumuz yeniden

Fakültemizden birincilikle mezun olan

tıbbın sadece bir bilim değil aynı zaman-

hayatında çok önemli bir yeri olduğunu

İstanbul’a düşmüştü. Hastanede tanış-

Dr. İsmail Burak Yavuz konuşmasında,

da bir sanat olduğunu hekimliğin esasen

ifade ettiği bir anısını anlattı.

tığımız Giresunlu aile taraf ından evle-

“Fakültemizin genç, dinamik, çalışkan ve

usta çırak ilişkisine dayandığını, hastanızla

hepsi birbirinden değerli hekim arkadaşla-

konuşun, f izik muayeneyi asla eksik bırak-

rım adına bu konuşmayı yapmaktan onur

mayın, hastalık yoktu hasta vardır diyerek

duyuyorum. Altı yıl önce zorlu bir sınavdan

hekimliğin temel nosyonunu iliklerimize

geçerek ülkenin dört bir yanından umutla,
iyi hekim olma, insana hizmet etme ide-

“Konuşmama devam ederken haya-

rine davet edilmiştik. Ablamın hastane

tımda benim için ayrı bir önemi olan

arkadaşıyla tanışma f ırsatı bulmuş ve

hikayemi sizlerle paylaşmak istiyorum.

beraberce oyunlar oynayıp güzel vakit-

Henüz altı yaşındayken ablamın hasta-

ler geçirmiştik. Yeni bir çocukluk arka-

lığı sebebiyle ailem İstanbul’a gitmişti.

daşım olmuştu. On bir yaşına geldiğim-

kadar işleyen değerli hocalarımıza teşek-

Eğitim ve araştırma hastanesinin çocuk

de henüz benden bir yaş büyük olan

kürlerimi sunuyorum.

hastalıkları servisinde ablamın tedavi-

çocukluk arkadaşım hastalığına yenik

si devam ederken ailem aynı serviste

düşmüş ve aramızdan ayrılmıştı. Aradan

alleriyle toplandığımız Tıp Fakültesi’nin

10
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yıllar geçmiş ve özverili çalışmalarım sonucu liseyi birincilikle bitirerek Giresun
Üniversitesi Ömer Hekim Tıp Fakültesi’ni
kazanmıştım. Evet yıllar önce tanıştığım
çocukluk arkadaşım Ömer Hekim’di. İşte
böyle güçlü bir duygusal bağ ile hekimliğe ilk adımımı atmıştım.” diyerek sözlerini noktaladı.
Törenin

devamında

söz

alan

Tıp

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Canan Çelik
İçen konuşmasına programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı. Prof. Dr. Canan Çelik
İçen devamında “Değerli Rektörümüz
Prof. Dr. Yılmaz Can’a Fakültemize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.
Kendisi bugün il dışında olması sebebiyle aramızda olamadılar ancak sizlere
sevgi ve selamlarını iletiyorum. Ayrıca
Fakültemize kuruluşundan itibaren emek

ediyorum. 2023 yılında akreditasyon baş-

almak pek çok genç öğrencinin hayalidir.

kısa sürede uygulamaya başlamalısınız.

veren tüm hocalarıma teşekkür ediyo-

vurusu planladık umarım gerçekleşir ve

Ailelerin önemli bir kısmı çocuklarının

Amacınız en iyisini gerçekleştirmek için

rum. Yakın zamanda yeni hastanemize

tıp eğitimi yolunda önemli bir aşama

doktor olmasını arzu ederler. Dolayısıyla

çalışmak, gayret etmek, mücadele et-

taşındık. Aksu’daki büyük hastanemizde

kaydederiz.

hemen hemen tüm toplumlarda dok-

mek olmalıdır.” dedi.

hizmet vermeye başladık. Morfoloji bi-

Şu anda Fakültemiz 112 Öğretim Üyesi

torluğun meslek olarak diğer meslekle-

namızın da yakın zamanda ihalesi yapıl-

ve 65 Araştırma Görevlisiyle donanımlı,

re göre ayrı bir itibarı ve prestiji vardır.

dı ve temel atma töreniyle birlikte iki yıl

bilgili ve çalışkan kadrosuyla çalışmala-

Tabii ki Tıp Fakültesi’ni bitirmekle eğitim

Üyelerinin öğrencilere temsili diplomala-

içerisinde bitmesini bekliyoruz.

rına devam ediyor ve bundan sonra da

öğretim tamamlanmış olmuyor. Bundan

rını vermeleri, Fakülte birincisinin mezun

öğrencilerimizin iyi bir eğitim alması, iyi

sonrada hayatınız boyunca kendinizi ye-

kütüğüne ismini çakması ve mezun öğ-

ola-

birer hekim ve iyi birer insan olması için

nilemeli teşhis ve tedavide dünya litera-

rencilerin kep atma merasiminin ardın-

mayan mezunlarımızın değerli aileleri-

çalışmaya devam edecektir.” diyerek söz-

türünü takip ederek yeni yöntemleri en

dan son buldu.

ni candan kutluyorum. Sevgili Öğretim

lerini sonlandırdı.

Pandemi

sebebiyle

aramızda

Tören

Tıp

Fakültemiz

Öğretim

Üyesi arkadaşlarım öğrencilerimizin eği-

12

timinde gösterdiğiniz özveri, fedakâr-

Akabinde söz alan Rektör Yardımcımız

lık ve katkılar için hepinize çok teşek-

Prof. Dr. Hüseyin Peker konuşmasında,

kür ediyorum. Son yıllarda tıp eğitimi

“Bugün kuşkusuz ayrı bir mutluluğa sa-

yolunda epey adımlar attık ve bu yol-

hibiz. Otuz yedi öğrencimiz zorlu tıp eği-

da bu adımları atmamızda emeği olan

timini tamamlayarak mezun oldular. Ben

ve yakın zamanda aramızdan ayrılarak

öğrencilerimizi tebrik ediyorum, kutlu-

İstanbul’da görevine devam edecek olan

yorum, bundan sonraki meslek hayat-

Prof. Dr. Hülya Akan Hocamıza teşekkür

larında başarılar diliyorum. Tıp eğitimi
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'XRNA'
Kişisel Resim Sergisi
Sanatseverlerle buluştu.

Tıp Fakültesi’ne
Anlamlı Hediye

Üniversitemiz Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Leyla
Aliyeva Önen'in çalışmalarından oluşan "XRNA Kişisel Resim Sergisi"
Rektörlük Fuaye Alanında resimseverlerle buluştu.
XRNA resim sergisi Dr. Öğretim Üyesi Leyla Aliyeva Önen Hocamızın portre çalışmalarından oluşmakla birlikte subliminal mesajlar içermesi açısından da önemli bir nitelik taşımaktadır. Sergi, 9 Temmuzda Rektörlük Fuaye
alanında herkesin katılımına açık olarak yapılmıştır.

Tıp Fakültesi öğrencileri için düzenlenen sembolik mezuniyet töreninde
Giresunlu Doktor Levent Yeşiltepe Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın doktoru
olan Dr. Safiye Ali’nin diplomasını Üniversitemiz Tıp Fakültesi’ne hediye etti.
Tıp Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Canan Çelik İçen konuşmasında “Bugün aramızda kıymetli bir konuğumuz var Dr. Levent Yeşiltepe. Kendisi Giresunlu bir hekim ve
Balıkesir’de görev yapıyor. Bizlere değerli bir armağanı olacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin
ilk kadın doktoru ve tıp eğitimi veren ilk kadın hekimi olan Dr. Safiye Ali’nin 1921 tarihli
orijinal Tıp Fakültesi diplomasını Fakültemize armağan edecek ve bunu kendisinden almaktan onur duyuyorum.” İfadelerine yer verdi. Konuşmasının ardından Prof. Dr. Canan
Çelik İçen, Dr. Levent Yeşiltepe teşekkür plaketi verdi.
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'Karadeniz
Bir Barış Denizidir'
Sempozyumu
Kıta sahanlığı kavramını daha da geliştiren, keskinleştiren ve kuramsal bir yaklaşım sunan “Mavi Vatan” kavramı temasıyla hareket eden
“Karadeniz Bir Barış Denizidir” sempozyumu gerçekleştirildi.
Sempozyumda son yıllarda uluslararası ilişkiler literatürüne yerleşen ve kıta sahanlığı
konusunda ülkemizin elini oldukça güçlendiren “Mavi Vatan” kavramının stratejik önemine
değinildi. “Mavi Vatan” kavramının, Türk
diplomasisinin son dönemde kavram ve
doktrinler konusunda elde ettiği büyük
bir başarıyı ortaya koyduğu vurgulanırken
sempozyumun paydaşları tarafından ise şu
açıklamalara yer verildi;
“Giresun Üniversitesi olarak, kurulduğumuz 2006 yılından bu yana, bölgemizin
stratejik önemine her daim vurgu yaptık.
Doğal kaynaklar açısından çok zengin olduğunu bildiğimiz Karadeniz üzerindeki her
türlü hakkımızı ve hukukumuzu korumak,

“Mavi Vatan” kavramının kullanımının

ilgililere duyurmak amacıyla, “Karadeniz

yaygınlaştırılması,

Stratejik

kurduk.

ni her platformda daha da pekiştirecektir.

Kısaca KARASAM adını verdiğimiz bu mer-

Bu açıdan “Karadeniz bir Barış Denizidir

kezimiz, geçirdiğimiz on beş yıl içinde ulus-

Sempozyumu”,

lararası birçok bilimsel etkinliğe imza attı.

önemli katkılar sunacaktır.

Araştırmalar

Merkezi”

kavramın

Mavi

Vatan

meşruiyeti-

kavramına

Bu anlayış ve dikkat içinde ülkemizin ve
bölgemizin çıkarlarını korumak, sorunları

Bu sempozyumun, bölge barışını sağ-

hukuk çerçevesinde çözmeye çalışmak için

lamaya, hukuku korumaya büyük ölçüde

Üniversite olarak çalışmalarımıza daha da

fayda sağlayacağına inanıyor, tüm katılım-

yoğun bir şekilde devam edeceğiz.

cılara yürekten teşekkür ediyor, başarılar
diliyoruz.”
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Giresun Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezuniyet
Töreni Yapıldı.
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2020-2021 akademik
yılı mezuniyet töreni 9 Temmuz Cuma günü Piraziz Yerleşkesi'nde
gerçekleştirildi.

Giresun Üniversitesi’nden
Büyük Başarı
İspanya’nın en büyük araştırma merkezi, Ulusal Araştırma Kurumu
(National Research Council)’nun Cybermetrics Ünitesinde iki yüzden fazla ülkenin 31 binden fazla yüksek öğretim kurumunun web
sayfalarından alınan bilgilerle oluşturulmuş Temmuz 2021 Dönemi
Üniversiteler Sıralaması (Webometrics) açıklandı.
Üniversitemiz dünya sıralamasında 114 basamak yukarı çıkarak 2342. sıradan 2228.
sıraya yükseldi. Doğu Karadeniz Bölgesinde ikinci sıradaki yerini korudu. Türkiye sıralamasında ise 61. sırada yer aldı.
Mezuniyet töreninde Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Güven Özdem ve Prof. Dr. Hüseyin
Peker, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin Tosun, Piraziz Belediye Başkan
Yardımcısı Gökhan Yeniay öğrencilerimiz ve akademik personelimizle bir araya geldi.
Mezun öğrencilerimizi tebrik ediyor, gelişimlerine katkı veren akademisyenlerimize

Webometrics Temmuz 2021 Sıralamasında Bölgemizdeki üniversitelerin sıralaması
ise şöyle:
Ordu Üniversitesi Türkiye’de 103. (Dünya’da 3008.), Gümüşhane Üniversitesi
Türkiye’de 105., (Dünya’da 3112.), Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye’de 121., (Dünya’da
3588.) ve Trabzon Üniversitesi Türkiye’de 159., Dünya’da 7177.)

teşekkür ediyoruz.

Webometrics Ocak 2021 sıralaması ise şöyleydi:
K.T.Ü.: Türkiye’de 25., Dünyada 1438.
G.R.Ü.: Türkiye’de 60., Dünya’da 2342.
R.T.E.Ü.: Türkiye’de 81., Dünya’da 2343.
Ordu Ü.: Türkiye’de 103., Dünya’da 3356.
Gümüşhane Ü.: Türkiye’de 106., Dünya’da 3356.
Artvin Çoruh Ü.: Türkiye’de 135., Dünyada 3885.
Trabzon Ü.: Türkiye’de 171., Dünya’da 10534.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Etkinlikleri Gerçekleştirildi
15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe kalkışmasında vatanı
ve milleti uğruna şehit düşen İsmail Kefal'in Tirebolu ilçesi Karademir
Köyündeki mezarı ziyaret edildi.
"15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" programı kapsamında yapılan ziyarete,
Rektörümüz Prof.Dr. Yılmaz Can'ın yanı sıra Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile birlikte il protokolünün bazı üyeleri katıldılar.

Fidan Dikimi ve
Fotoğraf Sergisi Açılışı
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi
Günü etkinlikleri kapsamında kabir ziyaretinin ardından Orman İşletme tarafından
15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’nda fidan bakım ve dağıtımı yapıldı.
Akabinde Hacı Miktad Camiinde şehitlerimizin ruhu için Mevlid –i Şerif okundu.
Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirildi.
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“15 Temmuz’da

boyamadan ibaret olduğunu görmüş olduk. FETÖ sadece Türkiye’nin bir meselesi
değildir uluslararası bir meseledir.” dedi.

Çanakkale Ruhu

KTÜ

Canlanmıştır”

Rektörü

Prof.

Dr.

Hamdullah

Çuvalcı konuşmasının son bölümünde
Mehmet Akif Ersoy’un "Girmeden tefrika
bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez." di-

15

Temmuz

etkinlikleri

zelerini okuyarak 15 Temmuz gecesi Türk

kapsamında düzenlenen ve

halkı tankların önüne yatmış ve mermiye
göğsünü siper etmiştir diyerek sözlerini

Karadeniz Teknik Üniversitesi

noktaladı.

Rektörü Prof. Dr. Hamdullah
Çuvalcı’nın konuşmacı olarak
katıldığı “15 Temmuz Türkiye
Geçilmez”
rans

konulu

Giresun

konfe-

Valisi

Enver

Ünlü, Rektörümüz Prof. Dr.
Yılmaz Can ve diğer il protokol

üyelerinin

katılımıyla

Giresun Atatürk Meydanı’nda
gerçekleştirildi.
Konuşmasına böyle bir konferansta

ve şehitlik mertebesine erişen vatan-

konuşmacı olarak bulunmaktan duydu-

daşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

ğu memnuniyeti vurgulayarak başlayan

Gazilerimize de şükran ve minnetlerimi

Prof. Dr. Çuvalcı, FETÖ hain terör örgü-

sunuyorum. Türkiye coğrafyası yüz yıllar-

tünün çok iyi analiz edilmesi gerektiğini,

dan beri adalet, barış ve sevgiyle yönetil-

FETÖ’nün halkın samimi duygularını ve

miştir. 60 darbesi, 80 darbesi ve sağ sol

dinimizi kullandığı ifade etti.

ayrışması, 28 Şubat süreci ülkemizi kaosa
sürüklemek isteyenlerin çıkardığı olaylar-

Konuşmasında

22

Cumhuriyeti

dır. FETÖ yaklaşık 40 yıl önce 70’li yıllar-

tarihinde yaşanan darbelerle ilgili sa-

da örgütlenmeye başlamıştır. Hizmet gibi

tırbaşlarına da değinen Rektör Çuvalcı,

dini bütün insanlar gibi görünüyorlar, ses-

“Beş yıl önce tanklara kafa tutan, vatanı-

siz sakin insanlar gibi davranıyorlar ancak

nın bağımsızlığı için sokaklara dökülen

gelinen süreçte bunların sadece bir göz
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Yükseköğretim Kalite Kurulu
İzleme Programı Gerçekleştirildi
Üniversitemizde yükseköğretim faaliyetlerinin kalitesini uluslararası standartlara yükseltmek, kurumsallaşmasını tamamlayarak, kalite
standartlarını tam anlamıyla uygulayan, bu konuda gerekli belge ve
sertifikalara sahip bir Üniversite olma yolunda yapılan çalışmalar hızla devam ediyor...
Üniversitemizde, Yükseköğretim Kalite
Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen
Kurumsal Dış Değerlendirme, Kurumsal
Akreditasyon ve İzleme Programları kapsamında, YÖKAK İzleme Programı ziyareti 18
Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının
dış
değerlendirme
süreçleri
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenli olarak yerine getiriliyor. Bu
kapsamda her yükseköğretim kurumuna
saha ziyareti gerçekleştirilerek yükseköğretim kurumuna özgü bir Kurumsal Geri
Bildirim Raporu (KGBR) hazırlanıyor.
Dış değerlendirmesi 2018 yılında tamamlanan Üniversitemizde İzleme Programı
kapsamında toplamda altı oturumda çevrimiçi ziyaret gerçekleştirildi.
İzleme Takımının Rektörümüz Prof. Dr.
Yılmaz Can ile görüşmesi sonrasında başlayan programın sabah oturumunda Kalite
Komisyonu üyeleri ve Üniversitemizin Farklı
Birimlerini Temsil Eden Akademisyenleri
bir araya geldi. Kalite Komisyonu üyeleri ile
gerçekleştirilen toplantıda, Üniversitemiz
Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve
Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şanal
İzleme Takımına kalite süreçlerinde gerçekleştirilen iyileştirmelerle ilgili bir sunum
gerçekleştirdi.
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çalışmalarına değinen bir sunum gerçekleştirdi. Oturumun ardından İzleme Takımı
ile Üniversitemizin Farklı Birimlerini Temsil
Eden İdari Personel bir araya geldi. Bu oturumda, İzleme Takımı üyelerinin idari personele sorduğu soruların cevaplanması ile
tamamlandı.

çalışmalarının, önerilerinin ve değerlendirmelerin Üniversitemiz için yol gösterici
olacağını ifade etti. İzleme Takımı üyeleri de Üniversitemizin kalite süreçlerinde
gerçekleştirdiği çalışmalardan ve iyileştirmelerden memnuniyetlerini dile getirerek
toplantı sona erdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, günün
son toplantısında İzleme Takımı ile tekrar bir araya gelirken, toplantıda kurumsal izleme süreci ve izleme raporunda yer
alacak hususlara ilişkin genel değerlendirme yapıldı, görüş alışverişinde bulunuldu. Rektörümüz, İzleme Takımı üyelerinin

Prof. Dr. Elif Çepni başkanlığında oluşturulan değerlendirici takımında, akademik
değerlendiriciler olarak Prof. Dr. İbrahim
Taner Okumuş ve Prof. Dr. Berna Yazıcı,
öğrenci değerlendirici olarak Tugay Durak
yer aldı.

İzleme Takımının sorularının cevaplandığı sabah oturumun ardından Rektörümüz
Prof. Dr. Yılmaz Can, İzleme Takımı ve Senato
Üyelerine 2018 yılı Dış Değerlendirme süreci sonunda hazırlanan Kurumsal Geri
Bildirim Raporu (KGBR) kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmeler hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.
Rektörümüz toplantıda, Kurumsal Geri
Bildirim Raporunda (KGBR) kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma
ve geliştirme ve yönetim sistemi başlıklarında geliştirmeye açık yanlar olarak belirlenmiş olan 20 farklı konuda yapılan/planlanan iyileştirme çalışmalarına ve güçlü
yan olarak belirlenen 15 farklı konuda güçlü
yanların sürdürülmesine yönelik yapılan
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Araştırma Projesine

ÜNİ-DOKAP Üçüncü Üst Kurul

TÜBİTAK Desteği

Toplantısı Gerçekleştirildi
Dönem Başkanlığını Üniversitemizin yü-

düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari

rüttüğü DOKAP Bölgesi Üniversiteleri Birliği

seviyeye düşürülmesi için alınması

(ÜNİ-DOKAP) üçüncü üst kurul toplantısı

tedbirler

15 Eylül Çarşamba günü çevrimiçi ortamda

Toplantıda ÜNİ-DOKAP üniversiteleri olarak eği-

gerçekleştirildi.

tim öğretimin başlamasıyla birlikte üniversite-

Olağanüstü

olarak

gerçekleştirilen

top-

lantının ana gündem maddesini Koronavirüs

gereken

ve uygulamalar konusu oluşturdu.

lerin salgına karşı almayı planladıkları tedbirler
hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

(Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu

Üniversitemiz Espiye Meslek Yüksekokulu

Yurt ve Barınma Sorunu

öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ersan

TÜBİTAK 1001 Projesi Nedir?

Bektaş'ın yürütücüsü, Doç. Dr. Hüseyin Şahin ve

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Dr. Öğr. Üyesi Kaan Kaltalıoğlu'nun araştırmacı-

Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde faaliyet göste-

sı olduğu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik

ren Araştırma Destek Programları Başkanlığı

Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Projeleri kap-

(ARDEB) Türkiye’nin genel bilim ve teknoloji po-

Giresun Valisi Enver Ünlü'nün başkanlığın-

samında desteklenmeye uygun görüldü.

litikaları çerçevesinde akademik alanda bilimsel,

da, Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Yılmaz Can

teknolojik ve yenilik içeren Ar-Ge faaliyetlerini

ile birlikte diğer ilgili kurumların il müdürlerinin

Teknik

programlamak, yönlendirmek, desteklemek ve

katılımlarıyla yapılan "Üniversite Güvenlik ve

Üniversitesi işbirliği ile yürütülmesi planlanan

izlemek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Koordinasyon Kurulu" toplantısında, ilimizde

"Çeşitli Stres Faktörlerinin in vitro Koşullarda

Sosyal Bilimler de dâhil olmak üzere, her bilim-

üniversiteye yerleşen öğrencilerimizin yurt ve

Yetiştirilen

Fideleri

sel alanda proje önerisi kabul eden ARDEB, 9

barınma sorunları ile ilgili bir dizi karar alındı.

Üzerindeki Fizyolojik, Biyokimyasal ve Moleküler

destek programıyla akademisyenler, özel sektör

Etkilerinin Araştırılması" başlıklı araştırma pro-

ve kamuda çalışan araştırmacıların projelerine

jesinin TÜBİTAK 1001 Projeleri kapsamında

geri ödemesiz destek vermektedir

Yapılan
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Yaşayan Gençlerimizin
Dikkatine...

Liman bölgesinde bulunan Gümrük binası
içindeki misafirhanenin de kapasitesinin artırılarak yine aynı şekilde ihtiyaç bildiriminde bulu-

Giresun Valiliği'nin konuya ilişkin yaptığı

nan öğrencilere tahsis edileceği açıklandı.

açıklamada, en başta Güre bölgesinde bulunan
Uygulama Oteli olmak üzere, ildeki tüm kamu

Açıklanan bu imkanlardan faydalanmak

misafirhanelerinin, KYK ücret tarifesi üzerinden

isteyen öğrencilerimizin, başvurularını Gençlik

öğrencilere tahsis edildiği bildirildi.

Spor İl Müdürlüğüne yapmaları gerekiyor.
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bizim size sözümüzdür. Sevgili öğrenciler, 2 bu-

selamlıyorum.” ifadelerine yer verdi.

çuk milyon öğrenci arasında ilk 19 bine girerek

Devamında konuşan Rektörümüz Prof. Dr.

fakültemizi kazandınız. Bu inanılmaz büyük bir

Yılmaz Can ise, " Sevgili Öğrenciler, Giresun

başarıdır. Bunu çocuğunu üniversiteye hazırla-

Üniversitesi Ailesine hoş geldiniz. Büyük bir ba-

nan bir baba olarak da söylüyorum bu gerçek-

şarı göstererek Tıp Fakültesi’ne kayıt yaptırma

ten ayakta alkışlanması gereken bir başarıdır. Bu

hakkı kazandınız. Hekimlik tarihin her dönemin-

başarının arkasında görünmeyen kahramanlar

de çok saygın bir meslek olmuştur. Sizleri kutlu-

vardır, aileleriniz. Sizleri tebrik ediyorum, aileleri-

yorum, sizleri tebrik ediyorum. Sizleri yetiştiren

nize de teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki siz-

ailelerinizi tebrik ediyorum. Yakın tarihte bir sal-

leri buralara gönderdiler. Tıp Fakültesi’ni kazan-

gın belasına düçar olduk. İnşallah bu salgın bela-

mak şüphesiz önemli bir başarı ve hayatınızda

sından yakın zamanda tamamen kurtuluruz. Bu

çok önemli bir dönemi geride bıraktınız. Ama

salgın sırasında siz hekimlerin, sağlık çalışanları-

yeterli midir, değildir. Sınavlara hazırlanıp, me-

nın çabasını, gayretini takdirle karşılıyorum ve

zun olup bir sağlık kuruluşunda çalışmak müm-

hepsinin karşısında saygıyla eğiliyorum. Sağlık

kündür elbette bu da bir başarıdır ancak tüm

çalışanlarımız çok büyük fedakârlık gösterdiler.

insanlığın kaderini değiştirecek buluşlara imza

Sağlık insan hayatındaki en önemli konudur.

atıp, tüm insanlığı olumlu yönde etkileyecek

Sağlık söz konusu olduğunda insan tüm varlıkla-

bir hekim de olabilirsiniz. Bu da sizin elinizdedir.

rından vazgeçmeye hazırdır. Hepinizi ben bu ba-

Buna siz karar vereceksiniz. Biz de sizin en iyi şe-

şarınızdan dolayı tebrik ediyor ve Üniversitemize

Tıp Fakültemiz Yeni Öğrencilerine

kilde yetişmeniz için gerekli ortamı hazırlayaca-

hoş geldiniz diyorum. Oryantasyon programının

ğız, ne kadar iyi olacağınızı siz belirleyeceksiniz.

ve 2021-2022 eğitim öğretim yılının başarılı ve ve-

Uyum Eğitimi Düzenledi

Öğretim Üyeleri olarak kapımız size her zaman

rimli geçmesini temenni ediyor hepinizi saygıy-

açıktır. Fakültemizin 2021-2022 eğitim öğretim

la ve hürmetle selamlıyorum.” diyerek sözlerini

yılının başarılı geçmesini temenni ediyor, bu

noktaladı.

2021-2022 eğitim öğretim döneminde Tıp Fakültemize başlayacak

duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle

birinci sınıf öğrencilerine uyum eğitimi programı düzenlendi.
20 Eylül Pazartesi günü Rektörlük Şehit

arz ediyorum. Eğer onlar olmasaydı Tıp Fakültesi

Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçek-

bugünkü konumunda gelemezdi, ne siz ne de

leştirilen eğitime Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz

ben burada olamazdım. Unutmayın dünü ol-

Can, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Güven

mayanın bugünü, bugünü olmayanın yarını

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

olmaz. O yüzden ben Tıp Fakültesi’nin bugün-

Yıldırım'ın yanı sıra Tıp Fakültesi Dekanımız

lere gelmesinde katkı veren ve bugün aramız-

Prof. Dr. Erdal Ağar ve Tıp Fakültesi Öğretim

da olmayan, yaşamayan insanları da rahmet-

Üyelerimiz katıldılar.

le, saygıyla, minnetle bir kez daha anıyorum.
Tıp Fakültesi şüphesiz çok önemli mesafeler

28

Programda ilk olarak söz alan Tıp Fakültesi

katetmiştir, bu inkâr edilemez ama Giresun

Dekanımız Prof. Dr. Erdal Ağar, "Tıp Fakültesi

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin geldiği yeri yeter-

kurulduğu günden bu güne önemli mesafeler

li göremeyiz. Fakültemizi ilk önce bölgemizde

katetmiştir. Fakültemizin kuruluşunda yer alan,

sonra ülkemizde sonra da uluslararası alanda

Tıp Fakültesi’ni bugüne başta öğretim üyeleri,

öncülük yapabilecek, yarışabilecek konuma hep

idari personel ve tüm paydaşlara şükranlarımı

birlikte, tüm paydaşlarla birlikte getireceğiz, bu
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Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu
(SANTEK) Toplantısı Üniversitemiz Ev
Sahipliğinde Yapıldı

Üniversitemiz fuaye alanı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Valisi Enver Ünlü,
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Dokap Başkanı Hakan
Gültekin ve diğer paydaşlar katıldı.
Toplantının ana gündem maddeleri ilin

ikinci ve önemli bir misyonu da bilgi ve

sanayi ve teknoloji verilerini güvenilir ve

teknoloji üretmektir. Üniversiteler ürettik-

sürdürülebilir şekilde kayıt altına almak,

leri bu bilgi ve teknolojiyi sanayiinin geliş-

sanayi üretiminin dönüşümünü sağlaya-

mesi adına muhataplarına sunarlar. Batı

rak cari açığın kapatılmasına destek ver-

dünyasında -özellikle Avrupa ve Kuzey

mek olarak belirlendi.

Amerika’yı kastediyorum- uzunca bir süredir belki bir asırdır üniversiteler bilgi üret-
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Toplantının açılış konuşmasını yapan

me konusunda çok ileriler. Bizde maalesef

Rektörümüz Prof. Dr. Can konuşmasında,

üniversiteler ikinci misyonlarını uzunca bir

“Toplantımıza hoş geldiniz sizleri burada

süre ihmal ettiler. Bilgi ve teknoloji üret-

ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyo-

meyi son 50 yılda batıdan da etkilenerek

rum.

Türkiye’de ve dünyada üniversite-

öncüllemeye başladık. Artık bilgiyi üreten

lerin iki temel misyonu vardır. Bunlardan

ve bilgiye hükmeden toplumlar dünyada

biri gençleri hayata hazırlamak onları belli

ön planda olmaya başladı. Ben Giresun

alanda uzmanlaştırmak yani eğitim öğ-

Üniversitesi’ne 2019’da Rektör olarak atan-

retim hizmeti sunmaktır. Üniversitelerin

dıktan sonra ilk iş olarak üniversitemizin
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bilgi ve teknoloji üretme konusunda ne

yakın bir tarih içerisinde ihaleye çıkıyoruz

durumda olduğunu arkadaşlarımızla ma-

Teknopark’ın idare binası kısa süre içeri-

saya yatırdık. Üniversite olarak bizim hız-

sinde tamamlanacak. Biz artık sanayi ve

la bilgi ve teknoloji üretmemiz ve bunu

iş dünyasıyla Teknopark üzerinden görü-

önce yakın çevremizle, bölgemizle sonra

şeceğiz. Bu yeniden yapılanmalarla kısa

da ülke ve dünya ile paylaşmamız lazım.

zaman içerisinde bir sıçrama yapacağımı-

Benim şahsi kanaatim şudur üniversite-

zı düşünüyorum. Ben toplantımızın hayırlı

ler yakın tarihte bilgi ve teknoloji üretme

ve verimli olmasını diliyorum saygılarımı

konusunda yarışacaklar. Bilgi ve teknoloji

sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

yarışı acımasız şekilde devam ediyor. Bu
bağlamda Üniversitemizin bilgi ve tekno-

Akabinde söz alan Doğu Karadeniz

loji birimlerinde yeniden yapılanmaya git-

Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

tik. Tüm Üniversitelerde bulunan Bilimsel

(DOKAP)

Araştırma Projeleri (BAP) dışında Proje

“Toplantımızın hayırlara vesile olmasını

Koordinatörlüğünü oluşturduk. Ayrıca ka-

yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bir şehrin

lite Koordinatörlüğünü yeniden yapılan-

ileri gidebilmesinin o şehrin tüm dinamik-

dırdık. Teknopark ve Teknoloji Transfer

leriyle bir aile olması ve bu çerçevede ha-

Ofisi’ni çok önemsiyoruz. Benden 6 ay önce

reket edebilmesinde yattığını düşünüyo-

Teknopark kurulmuştu. Yönetimi oluştur-

rum. Bu doğrultuda bizde DOKAP olarak

duk ve şimdi Bulancak 2. Organize Sanayi

elimizi her daim elimizi taşın altına koy-

Bölgesi’nde bize tahsis edilen alanda çok

maya hazırız.” dedi.

Hayata açılan bilgi limanı...

Başkanı

Hakan

Gültekin,
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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 pan-

işin doğası gereği yüz yüze eğitimi hiçbir

demi kurallarına uygun olarak düzenlenen

şey tutmuyor. Yüz yüze eğitimden aldığı-

kahvaltılı basın toplantısında Rektörümüz,

mız randımanı diğer öğretim yöntemlerin-

yeni döneme ilişkin olarak basın mensup-

den almamız mümkün değil.

larına açıklamalarda bulundu.
4 Ekim Pazartesi günü itibariyle öğrenciRektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can açıkla-

lerimiz yerleşkelerine gelecekler. Pandemi

masında şu ifadelere yer verdi:

kurallarına uygun olarak planlanan yüz
yüze öğretim programlarına başlayacak-

“Yeni öğretim yılında öğrencilerimizle yüz

lar. Bir taraftan onların ve onların yanında

Devamında konuşan Giresun Belediye

toplantıyı. Üniversitemizin ev sahipliğinde

yüze buluşacak olmanın heyecanı içeri-

tüm personelimizin sağlığını düşünerek,

Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Hocam ve

bu toplantıyı yapmanın mutluluğunu yaşı-

sindeyiz. Yaklaşık iki yıla yakın bir süredir,

bir taraftan da son dönemin kayıplarını

Başkanım ifade ettiler bizde şehrin yerel

yoruz. Pazartesi günü üniversitemiz açılı-

salgın sebebiyle alınan tedbirler gereğin-

telafi edecek şekilde yapacağımız eğitim

yönetimi olarak böyle bir dönemde böyle

yor. Üniversitemiz şehrimizin sosyal haya-

ce, tamamıyla uzaktan sürdürülen bir öğ-

öğretimi daha verimli hale getirebilmek

önemli bir toplantının paydaşı olmaktan

tına ayrı bir katkı sağlıyor. Okulların kapalı

retim süreci geçirdik. Hem teorik hem de

için büyük bir çaba içine girdik.

dolayı gururluyuz. Bizler Giresun şehrinin

olması tüm şehri olumsuz etkiliyormuş bu

yerel yönetimi olarak elimizden gelen des-

süreçte bunu anladık. Biz bu toplantıları

teği vererek bu işin eline altımızı koyaca-

yaparken özel sektörün ve sanayicilerimi-

ğız. Toplantımız hayırlı olsun diliyorum.”

zin yaşadığı ve yaşaması muhtemel sorun-

diyerek sözlerini noktaladı.

ları çok önemsiyoruz. Ve daha çok onları

uygulamalı derslerimizi uzaktan öğretim
yöntemleriyle yapmaya çalıştık. Süreci ne

Öğrencilerimizden uzak kaldığımız son dö-

kadar verimli hale getirmek istesek de,

nemi de fiziksel ve yapısal eksikliklerimizi

dinlemeyi arzu ediyoruz. Onları gelişmesi
Toplantının açılışında son olarak konu-

için neler yapılabilir, ne gibi destekler sağ-

şan Giresun Valisi Enver Ünlü, “Bu sıcak

lanabilir bunları bu toplantılarda tespit

ev sahipliği için tüm paydaşlara teşekkür

edip çözümlerini ortaya çıkarmayı hedef-

ediyorum. Uzun bir aradan sonra böyle

liyoruz.” ifadelerine yer verdi.

toplantıları yüz yüze yapmaktan dolayı
mutluyuz. Artık salgından yavaş yavaş çıkarken ekonominin çarklarının hızlanmaya başlaması gereken bir dönemdeyiz.
Ben bu toplantıyı çok önemsiyorum en
son aralık ayında çevrimiçi yapmıştık bu
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imkanlar ölçüsünde gidermeye çalışarak
geçirdik. Tüm yerleşkelerimizde büyük ve
küçük onarımlar gerçekleştirdik. Merkez
ilçemizde planlamamızı iki büyük yerleşkede toplanmak üzere yaptık. Şehrimizin
doğu tarafında sağlık yerleşkesi, batı tarafında da sosyal ve fen bilimleri yerleşkesi
olacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aksu mevkiindeki sağlık yerleşkemizde yeni Eğitim Araştırma Hastanemizi
tam kapasite ile faaliyete geçirdik. Önemli
eksikliklerini tamamladık. Akademik personel sayısını ciddi şekilde artırdık. Bu
yerleşkede yakın bir zamanda ihale süreci tamamlanan Tıp Fakültemizin morfoloji binasının temelini atacağız. İnşaatına
hızlı bir şekilde başlayacağız. İlerleyen
zamanda burada Diş Hekimliği Fakültesi

ortak kullanmaktan kurtarmak.

ve Uygulama Hastanesi, Sağlık Bilimleri

Bir

Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek

Tesislerinin bulunduğu ve belediye imar

Yüksekokulu da sırayla yerleşimlerini ta-

planında

mamlayacaklar.

yandan

da

Fiskobirlik

Entegre

birlikte, Belediye Başkanımıza da bu vesi-

Amacı halkımıza ve şehrimize hizmet et-

leyle çok teşekkür ediyorum.

mek olan herkesin bir araya gelmesi, birlikte hareket etmesi tek temennimiz. Ben,
biz

bu anlamda siyasi geçmişi olan biri olma-

olarak yer alan arazinin Üniversitemize

Giresunlular birbirimizle didişmek, çatış-

ma rağmen, hizmet noktasında siyasi ay-

tamamıyla sağlık kampüsü olması şek-

devri

sü-

mak yerine, şehrimizin çıkarı için el ele

rımcılık yapmayı doğru bulmuyorum. Bu

linde. Şehrin batı yakasında kalan Güre

rüyor.

Fiskobirlik ve Üniversite şehri-

vermek, güçlerimizi birleştirerek hareket

şehre ve insanımıza kim hizmet etmişse,

Yerleşkesinde de önemli fiziksel eksiklik-

mizin iki büyük vazgeçilmez kuruluşu-

etmekte biraz geç kaldık.

kim hizmet etmek istiyorsa baş tacıdır.

lerimizi tamamlamaya gayret ediyoruz.

dur. Yapacağımız teklif hiçbir şekilde

Spor Bilimleri Fakültemiz bağlantı yolu-

Fiskobirlik’in aleyhine, zararına olmayacak.

Benim tek amacım var. İnsanımıza ve şeh-

relim. Komşu illerin yakaladığı gelişmişlik

nun açılması birlikte öğretime hazır hale

İkinci organize sanayi bölgesine taşınma-

rimize hizmet etmek. Bu anlamda kalıcı

ivmesini biz de yakalayalım.

geldi. Buradaki yemekhane, kantin, kü-

ları durumunda boş kalacak olan arazinin

eserler bırakmak. Hayır ile yad edilmek.

tüphane imkanlarının kapasitesi yüzde

Üniversiteye devredilmesini istiyoruz sa-

yüzün çok üzerinde bir oranda artırdık.

dece. Satın alma bedeli olarak belirlenecek

Öğrenci ihtiyaçlarına yönelik modern sos-

tutarın da, Milli Emlak Müdürlüğümüzün

yal üniteler kurduk.

hakemliğinde, Fiskobirlik yönetiminin ve

Hazırlıklarımız

buranın

üniversite

konusunda

genişleme

sahası

görüşmelerimiz

Bir

özeleştiri

yapmak

gerekirse,

Gelin birbirimize destek olalım, el ele ve-

Kin tutan biri değilim. Geçmişte yaşanan

bizim önereceğimiz üçer emlak uzmanı
Çevre düzenlemesini yeniden ele alarak,

taraf ından ortaklaşa belirlenmesi yolunu

parklar, bahçeler, yollar ve dinlenme alan-

teklif ediyoruz. Amacımız hem Üniversite

ları oluşturduk. Kampüs camimizin so-

kazansın, hem Fiskobirlik kazansın. Birini

rumlusu biz olmasak da tamamlanması

diğerine tercih etmiyoruz.

yolunda destek verdik.
Bütün bu çalışmalar el birliği ile oluyor.
Güre yerleşkesi ikiye bölen yolun yeniden

Desteğini esirgemeyen bakanımız Sayın

düzenlenmesi için Giresun Belediyemizle

Nurettin Canikli başta olmak üzere, ilimiz

birlikte çalışıyoruz. Amacımız bu yolu bat-

milletvekilleri çok destek oldular. Onlarla

tı-çıktı hale getirerek, mahalle ile birlikte
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öncülüğünde bu soruna ilişkin geçici ve

sonucunda hasta veya temaslı olan kişiler

kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz.

izole edilecek. Aşı olmayanları ikna etmek

Kamu misafirhaneleri ve milli eğitime ait

için de çalışma yapacağız. Aşı çadırları ku-

uygulama oteli öğrencilerin barınmaları

racağız.” açıklamasını yaptı.

için tahsis edildi. Yine KYK il merkezinde
kiralama yoluna giderek iki ayrı noktada

Basın toplantısının ardından, Rektörümüz

erkek yurdu açmaya hazırlanıyor. Biz de

Prof. Dr. Yılmaz Can, basın mensupları ile

Üniversite olarak destek veriyoruz” dedi.

birlikte yerleşkede yapılan son düzenlemeleri görmek üzere bir gezi yaptı.

Gazetecilerin aşı ve test kontrollerine ilişkin sorduğu soruya da Rektör Yardımcımız

Yapılan gezide, yeni inşa edilen öğrenci

Prof.Dr.

alarak;

yemekhanesi, kantin, sosyal üniteler, açık

“Personelimizin yüzde 80’i aşı olmuş du-

parklar ve dinlenme yerleri, kütüphane ve

rumda. Öğrencilerimizin de yüzde 60’ı aşı-

ders çalışma odaları, spor odası gibi yeni

lı görünüyor. Sağlık Bakanlığının kullandı-

yapılan alanlar ziyaret edildi. Yapılacak

ğı bir yazılım üzerinden giriş kartlarına hes

diğer çalışmalar hakkında bilgi verildi.

kodu basmak yolu ile bir denetim yapaca-

Toplantı

ğız. Günde iki kez güncellenecek verilerin

sona erdi.

Güven

Özdem

söz

Rektörümüzün

teşekkürü

ile

giriş kartları üzerinden kontrol edilmesi

sorunları geleceğe taşımanın doğru ol-

gelen soruya ilişkin; “Ülkenin genelinde

madığını düşünüyorum. Üniversitemizde

görülen bir oran düşüklüğü söz konusu.

bu yaklaşımla hareket ettim. Kadro bek-

ÖSYM’nin yapacağı ikinci ve üçüncü ek

leyenlerin kadrolarını verdim. Sorunların

yerleştirmelerle bu oran biraz daha yük-

çözülmesinde soruşturma açmaya son

selecek. Ancak şunu gördük ki, iş bulma

çare

anda

imkanları tercihlerde önemli bir rol oyna-

Üniversitemizde iyi bir huzur iklimi var. Bu

mış. Sağlık programları gibi iş bulma şansı

akademik çalışmalara da olumlu yansıyor.

yüksek olan programlarda kontenjan dol-

olarak

başvuruyorum.

Şu

ma sorunu yok. İktisat, işletme gibi progGöreve geldiğim yıl URAP verilerine göre

ramlarda bu sorun her yerde yaşanıyor. Biz

Üniversitemiz akademik gelişmişlik açı-

Üniversite olarak, bölgesel ihtiyaçları ve

sından 98.sıradaydı. Şu anda bu sıralama-

gelişmeleri dikkate alarak planlamaması

da 81.yiz. İnşallah daha da ileri gideceğiz.

bu yönde daha dikkatli yapmaya başladık.

Ben bunları önemsiyorum ve bu gelişme-

Kontenjan sorunu yaşayacak bölüm ve

lerden mutlu oluyorum.”

programları açmak niyetinde değiliz”
açıklamasında bulunan Rektörümüz, yurt

Rektörümüz Prof.Dr. Yılmaz Can, toplantı-

ve barınma sorunlarına yönelik soruya da;

da daha sonra soru cevap kısmına geçe-

“Şehrimizde erkek öğrenciler için bir yurt

rek, basın mensuplarından gelen soruları

sorunu var. KYK’nın erkek yurtları yeter-

cevaplandırdı.

siz. Geçen yıl yüz yüze öğretim olmadığı
için, ikinci sınıfların da yurt başvuruları
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Kontenjan doluluk oranlarının düşmesi

şimdi yapıldı. Bu anlamda öngörülme-

ve öğrenci sayılarının azalması yönünde

yen bir yığılma oldu. Giresun Valiliği’nin
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Aşı Merkezleri Açıldı
Üniversitemizde yüz yüze eğitim öğretime başlanmasıyla birlikte
Güre ve Gazipaşa Yerleşkelerindeki aşı merkezleri de öğrencilerimize
hizmet sunmaya başladı.
Aşılarını tamamlamak isteyen öğrencilerimiz Güre Yerleşkesi etkinlik alanı ve
Gazipaşa Yerleşkesindeki aşı merkezlerinde aşılarını olabilirler.

Kendinizin ve Çevrenizdekilerin Sağlığı İçin
Lütfen Aşılarınızı Yaptırınız.
38
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ÜNİVERSİTE CAMİİ'NE
DESTEK
Üniversitemiz Güre yerleşkesinde yer alan ve uzun bir süredir yapımına devam
edilen Giresun Üniversitesi Camii inşaatının tamamlanabilmesi için Giresun
Valiliği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.
Vatandaşlarımızdan ve Üniversite personelimizden yardım kampanyasına
katılmak isteyenler aşağıdaki hesap numarasına katkı yapabilirler.
Türkiye Diyanet Vakfı Giresun Şubesine ait
Türkiye Vakıflar Bankası Giresun Şubesi Yardım Kampanyası Hesap Numarası :
TR 58 0001 5001 5800 7285 9471 91
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ORMAN
VARSA
HAYAT DA
VAR

insana vücut vermiş; sonra toprak, su, yel

olmayanlarca aynı sayıda yanıtlar verildi,

ve ateşi bu vücuda kulluk etsin diye ya-

verilecek… Merak duyanlar için gerçek uz-

ratmış; insan bu nimetlere şükredip yaşa-

man kişilerce kaleme alınmış makaleler,

sın diye… Ateş aslında yürekte yanandır...

üniversitelerin arşivlerinde yeterince bilgi

Maden işleyen, teni kuvvetlendiren... Her

var. Bilişim teknolojisi o bilgilere ulaşımda

gün doğan güneş... Karanlıkta evi aydınla-

tüm imkânlarını sunuyor. Dileyen okurlar

tan, ne dikersen onu olgunlaştıran, sonra

o bilgilere ulaşıp, derin bilgi sahibi olabilir.

da ısıtıp pişiren… Ve yedikçe, tükettikçe

Ben sizlere kısaca orman ekolojisinden

şükredilen… Şükret ki Allah bolluğu artır-

söz etmek istiyorum. Okuyup, neler yitir-

sın... Niye ocağın hep tütsün, sürsün deriz?

diğimizi düşünelim diye… Sonra yangın-

Dönelim

“ORMAN /// Kestane, gürgen, palamut/

İçimiz parçalanarak 6 ağustosta yazmaya

Altı yaprak, üstü bulut/Gel sen burda derdi

başladığım şu satırlar kâğıda dökülürken,

unut/ Orman ne güzel, ne güzel. /// Dallar

ülkenin dört bir yanında neredeyse yarı

kol kola görünür /Yaprak yaprağa sürünür

coğrafyasında alevler tüm vahşetiyle sürü-

/Kışın karlara bürünür /Orman ne güzel, ne

yordu… Tüm ülke, basına bakılırsa tüm dün-

güzel.”

ya, yaşananları belki dehşet içerisinde belki
sonu belirsiz felaket filmi izler gibi izliyor-
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İlkokul çağlarımızda söylediğimiz ve ha-

du… İsyanımız büyük! Ne yazsak nafile ka-

len de söylendiğine emin olduğum, hem

lacak! Çünkü yandı-bitti-kül oldu! Yürekler

sözleri hem ezgisi çok güzel ORMAN şarkı-

kor oldu!

sını sanıyorum anımsamayanımız yoktur.

Müge İplikçi’nin harika çocuk kitabı

Küçüklüğümüzde, TRT televizyonunda pa-

Günaydın Bendi öyküsünde, ormanı ele ge-

zar günleri yayınlanan çocuk programla-

çirmiş Mays Canavarı krallığını ilan etmiş-

rında sıkça dinlediğimiz ve okul öncesi ço-

tir… Ormanlarda öyle bir çöp yığını oluşmuş

cukların da çok severek söylediği şarkı, her

ki, masal buya, çöpler kralını seçer ve kral-

dinlediğimizde masum çocukluk hali ile

lıklarını kurarlar. Ama ormanı keşfe çıkan

belki derinliğine olamasa da, orman sevgisi-

afacan çocuklar, Mays Kralı’na savaş açar-

ni bilinçaltımıza işlemiştir çoğumuzun… Ve

lar... Sonunu merak eden öyküyü alıp okur.

büyüdükçe, kirlenen dünya için Murathan

Ebeveyn yetişkinlerinde okumasını dilerim

Mungan’ın şiirinde isyanını dile getirdiği,

ders dolu öyküyü…

Yunanlı besteci Manos Loizos’un ezgileştir-

Bizim öykümüzde ise ormanlara savaş

diği Telli Telli’nin dizelerinde, yeryüzünün en

açan, ormanları ele geçiren Ateş Krallığıdır...

acımasızı insanoğlunun yıkıcılığını anlatır

Ateş; yaşamın dört elementinden biri, es-

bize: “Sakın çıkma patika yollara/O dağlara,

kilerin Âlemin ve Âdemin dört ana unsuru

kırlara, o karlı ovaya/ Yenik düşüyor her şey

adını verdiği ve Anâsır-ı Erbaa dedikleri ya-

zamana/ Biz büyüdük ve kirlendi dünya/ …”

şamın dört kaynağının sonuncusu… Tanrı
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ormanlara;

ne

kaldıysa…

lar nasıl önlenebilir, yangın felaketinden

Doğanın binlerce yılda oluşturduğu eşsiz

korunmanın basit yollarını irdelemek isti-

nimetlerin yok oluşunu izlerken, yaşanan

yorum. Ekoloji Terimleri Sözlüğü’ne göre

çaresizlik ve acılar karşısında isyan duygula-

orman; oldukça sık bir şekilde bir arada

rımız tüm bedenleri sarıp sarmaladı. Yanan

büyüyen, olgunluk çağında 8 metrenin

doğa ile birlikte milyonların yürekleriydi…

üzerinde boylanan ağaçların meydana

Yürekleri yakan felaketin kaynağı elbette

getirdiği geniş alanları kaplayan odunsu

ateş değil, onu amaç dışı kullanan, yol aç-

bitki toplumu olarak tanımlanmıştır. Aynı

tığı sonuçlarla kötücül emellere sürükleyen

sözlüğe göre orman ekosistemleri adını

insanoğlunun kendisiydi… Yoksa Tanrı’nın

verdiğimiz; ormanın işlevleri, çevreye et-

insanın mutluluğu için yarattığı ateş, niçin

kileri, orman estetiğini içine alan anahtar

her şeyi kasıp kavursun, yok etsin? O’na izin

sözcük niteliğindeki kavramları irdelediği-

verilen tek yer vardı; kalp! Yüreğe işleyecek,

mizde; ormanın insanın estetik zevklerini

yürek attığı sürece hep yanacak... Çünkü ya-

tatmin edebilmesi, dinlenme imkânları

nan sevginin ateşidir; içinde hem Tanrı, hem

sunabilmesi,

insan sevgisi vardır, hem de Tanrı yaratımı

jenini artırması, karbondioksiti azaltması,

doğa! İnananlar için cehennem ateşi de var-

gölgesiyle ve rüzgâr perdesi ile iklimi et-

dır. Ayet der ki: “İnanan erkek ve kadınlara

kilemesi, su akışı rejimini düzenleyerek

işkence yapıp sonra da tövbe etmeyenlere

su ekonomisine büyük etkisi; odun ham-

cehennem azabı ve yangın azabı vardır.”

madde kaynağı imkânı sunması ile ulusal

Savunmasız ve biricik doğaya her türlü kö-

gelire katkısı, iklim rejimini düzenlemesi,

tülüğü yapıp tövbe edenler, Tanrı katında

suyu, bitki ve hayvanları koruması gibi

bağışlansa bile doğa asla bağışlamayacak-

paha biçilemez değerdeki tabiatın yer-

tır. Eşsiz ormanlarımızın yok oluşuna sebep

yüzüne armağanı olan bitki örtüsüdür…

olup yüreklere ayrılık ateşini yakanları şim-

Şimdi gözlerimizi kapatıp, yok olup giden

dilik Tanrı’ya havale ederek, gündemimize

yeşil örtüyü hayal ederek neleri yitirdiği-

dönelim.

mizi, nasıl bir geleceğin bizleri beklediğini

Bu felaketin neden çıktığı, nasıl yayıldığı, niçin önlemediği gibi sorular yüzlerce kez soruldu, sorulacak; görevi olan
Hayata açılan bilgi limanı...

çevresindeki havanın oksi-

kara kara düşünelim…
Ormanlarımızı

koruyamadık!

Dahası,

doğayı koruyamadık! Suçlu aramayacağız;
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çünkü hepimiz suçluyuz! Kuşkusuz afetle-

boyunca, Türkiye ile birlikte dünyanın bir-

Tüm yaşantımızı altüst eden ve dün-

üzerindeki birçok vejetasyon zonunu etkile-

re dönüşmüş orman yangınlarının, selle-

çok bölgesinde iklim olaylarında büyük

yayı saran ve sarsan Kovid 19 pandemisi-

yen biokütle yangınları, bölgesel özellikleri

rin, heyelanların oluşmasında küresel iklim

artışlar gözlemleneceğini, gelecekte hem

nin kaynağını, aynı yaklaşımla, doğanın

nedeniyle bütün ülkeleri ilgilendiren afet-

değişikliğinin etkisi büyüktür; ancak iklim

sıcak hava dalgaları ve kuraklık hem de

dengesinin bozulmasına yorumluyor kimi

lerin başında gelmektedir… Meteorolojik

değişikliğinin nedeni de insanoğlunun

şiddetli ve aşırı yağışların, afet boyutlarına

bilim insanları… Bu bozulmaların neden-

koşullar ve parametreler, orman yangınları-

kendisidir. Bilim dünyasının, aklı başında

varan f ırtınaların, artık bizim denizlerimiz-

lerini, akıllıca yorumlayıp düşünebildiği-

nın oluşumu, şiddeti ve süresi üzerinde çok

ve sağduyulu insanların, dünyanın her bir

de de görülen hortumların, kıyıları döven

mizde, doğrudan insan davranışlarının

önemli bir rol oynamaktadır. Ormanlık bir

yöresini etkileyen küresel iklim değişikli-

dev dalgalar gibi meteorolojik olayların

etkili

gözlemleyebiliyoruz…

alandaki yangın potansiyeli o bölgenin ik-

ğinin yol açtığı yıkımların, insanlığın bu-

daha sıklıkla yaşanacağını yüksek kes-

Kısacası, doğanın tahribatının baş sorum-

lim koşulları ile güçlü bir şekilde alakalıdır…

gün karşılaştığı en büyük sorun olduğunu

kinlikle dile getiriyorlar. İşte acı sonuçları

lusu insandır.

-Bilgi: Vejetasyon; coğrafi bir bölgedeki ya-

dile getirmekte ve ısrarla, önlem alınmaz-

önce şehrimizde, sonra doğu illerimizde

sa şayet, geri dönülemeyecek daha nice

ve son çok acı örnek Batı Karadeniz’de ya-

ormanlarımıza dönelim… Afet terimleri

felaketlerle yüz yüze geleceğimizin altını

şandı… İsyan duymamak elde değil!

sözlüğünde orman yangını; orman alan-

Orman yangınları dahil bir yangının

larında doğal, insan ihmali ve diğer ne-

oluşabilmesi için yangın üçgeni adı veri-

çizmekteler. O yıkıcı süreç bütün hızıyla

Konumuzun

içeriğini

değiştirmeden

şam koşulları birbirine benzer bitkiler topluluğudur kısaca…- ”

bugün işliyor… En çarpıcı küresel örnek,

Hatırlayalım; 2020 yılı ağustos ayında

denlerden kaynaklanan olgu olarak ta-

len 3 kaynağa ihtiyaç vardır. Bu kaynaklar;

artan sıcaklıklarla buzulların erimesidir...

ilimizdeki sel afetinin sonuçları çok ağır

nımlanmaktadır. Bir başka çarpıcı ifadede

ısı, oksijen/hava ve yanıcı maddedir. Bu üç

Bölgemizde, şehrimizde, ülkemizin her bir

oldu... Büyük bedeller ödendi… Birçok ilçe-

ise; ormanda yaşam birliğinin üyeleri olan

etmenin sonucu olan kimyasal zincirleme

köşesinde yaşanan yıkıcı seller, taşkınlar

miz, özellikle Dereli en çok etkilenen ilçe-

canlı ve cansız tüm yanabilen varlıkları ya-

reaksiyonu da kaynağa ekleyebiliriz. Bir

ve heyelanlardır…

miz oldu. Geçtiğimiz aylarlarda Artvin ve

kıp yok eden ateş olarak tanımlamaktadır.

yangının tutuşma sıcaklığının ortalama

Dünyanın çeşitli ülkelerinden, 14 bin bi-

çevresinde, ardından Batı Karadeniz’de ya-

Ormansızlaşma ise; doğrudan insan mü-

300-400 derece, oksijen oranının da en

lim insanı ortak bir bildiriye imza atarak

şanan selin yol açtığı yıkım ve kayıplar en

dahalesi ile orman alanlarının başka alan-

az %20-21 civarında olması gerekmekte-

(Kaynak: BioScience Bilim Dergisi), iklim

çarpıcı ve acı örneklerdir. Doğu Karadeniz

lara dönüştürülmesi durumu olarak ifade

dir. Yangın çıktığı anda söndürülebilmesi

değişikliğine karşı acil durum çağrısında

her mevsim, küresel iklim değişikliğinin

edilmiştir.

için tutuşma ısısının ve oksijen miktarının

bulundular… Bu çağrıda, gezegenimizin

yol açtığı düzensiz yağışlar, öngörülme-

Neredeyse tüm Akdeniz’i, Ege’nin tüm gü-

düşürülmesinin çok büyük önemi vardır.

gelecekteki yaşanabilirliği için üç yön-

si çok değişken ve güç olan meteorolojik

ney bölgesini ve diğer şehirlerimizde yanan

Özellikle oksijen oranının düşürülmesiy-

lü bir politik yaklaşım öneriliyor… Bu üç

afetlerle karşı karşıya kalmaktadır. İklim

ormanların büyüklüğünü, şu satırlarda ifade

le yangın kontrol altına alınabilir. Yanıcı

yaklaşımdan biri de orman alanları gibi

değişikliği etkisiyle yaşanan sel ve heye-

etmek insanı ürkütüyor… Bu makale hazırla-

maddenin

karbon açısından zengin ekosistemlerin

lanlar, toprak kayması, kaya düşmesi, çığ,

nırken Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine

yangının kontrol altına alınabilmesinde

korunmasıdır…

f ırtına, aşırı sıcak ve aşırı soğuk havalar, ani

göre 28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında

ikinci derecede önemli unsurdur. Orman

Günümüz bilim insanları doğal sera et-

dolu, kuraklık-çölleşme ve orman yangın-

26 ilde 85 noktada büyük çaplı yangınlar ya-

yangınlarında, ilk tutuşma kaynağı ne

kisinin iklim değişikliğine yol açmadığını,

ları vb. artık hem bölgemizde hem ülke-

şandı… Daha ayrıntılısını dileyen okur öğre-

olursa olsun başlangıçta yangının yayıl-

doğrudan insan faaliyetlerinin ürünü olan

mizde afet haline dönüşmektedir. Halen

nebilir... Ancak meteoroloji kaynaklı bir bil-

masına etki eden faktörler hava sıcaklığı,

ve insan kaynaklı iklim değişikliğinin bir

güncel olan ve meteoroloji haritalarında

giyi paylaşmak isterim: “Orman yangınları

nispi nem, rüzgâr hızı ve yönü ile havanın

sonucu olarak gelişen ve doğal sera etki-

yer alan Doğu Karadeniz’in kuraklık teh-

her yıl dünya vejetasyonunun ve ormanlık

kararlılık durumudur.

sini artıran doğalgaz, kömür, petrol gibi

likesi ile karşı karşıya olduğu, geçtiğimiz

alanının yaklaşık birkaç yüz milyon hektar-

“…Hava sıcaklığının 40°C’nin üzerine

fosil yakıtları, sanayileşme, yanlış arazi

nisan, mayıs, haziran döneminin son yılla-

lık alanını etkileyerek katrilyonlarla ifade

çıktığı, nispi nemin %20’nin altına düştü-

kullanımı, ormansızlaşma gibi insan faali-

rın tehlike düzeyindeki en kurak aylar ola-

edilen yangınla mücadele masraflarına, can

ğü hava koşullarında orman yangını çıkma

yetlerini başlıca etkenler olduğuna vurgu

rak kayıtlara geçtiği bilgisi yer almaktadır.

kayıplarına ve kısa süre içerisinde yerine

olasılığı çok yüksektir. Bu şartlar altında

yapıyorlar.

Kaynak:

getirilmesi mümkün olmayan büyük mad-

çıkan yangınlar rüzgârın da etkisiyle çok

di değer kayıplarına yol açmaktadır. Dünya

hızlı bir şekilde yayılabilir ve kontrol altına

Bizim
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olduğunu
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alınması güçleşir. Bunun yanı sıra kararsız

sürede kurtulurken, daha az direnç gös-

ve endüstriyel alanındaki gelişmelere pa-

13), yıldırım (% 6) olarak tespit edilmiştir.

hava koşullarının etkisiyle yanan kabuk,

terenlerin toparlanması daha uzun sür-

ralel olarak, yangın olaylarında da artış

Rakamsal veriler OGM’nindir.

yaprak ve kozalaklar yangın ana hattının

mekte, sonuçlarını ağır yaşamaktadırlar.

görülmektedir. Bu gerekçelerle, var olan

kilometrelerce uzağına sıçrama yaparak

Yapmaya çalıştığımız analizlerin çarpıcı

yangın güvenlik önlemleri sürekli gözden

Yangınlar türlerine göre dört gruba ay-

yeni yangınların oluşmasına neden olurlar.

bir sonucu; başta deprem hazırlığı olmak

geçirilmeli; düzeltici, iyileştirici ve önleyici

rılırlar: A sınıfı yangınlar katı madde, B sı-

Yangının sıçrama yapacağı yerler biline-

üzere, sel, heyelan, orman yangınları gibi

tedbirler ertelenmeksizin alınmalıdır. Hem

nıfı yangınlar sıvı madde, C sınıfı gaz tür-

mediğinden dolayı kontrol altına almak ol-

felaketlere hazırlığın ancak, toplumsal dü-

ev, hem iş veya kamusal hayatımızda…

leri ve D sınıfı yangınlarda metal madde

dukça güçtür…” Tırnak içindeki bu bilgiler

zeyde önemli ve çözülmesi gereken acil

meteoroloji sayfasından alınmıştır. Şimdi

bir sorun olarak görülmesine bağlıdır.

türlerinin neden olduğu yangınlardır.

can ve mal kayıplarına yol açabilen bir afet

düşünelim ve irdeleyelim: İnsan kaynağı

Devlet ne kadar hazırlıklıysa, toplum,

olgusudur. Yangın güvenliğinde en önem-

Büyük yangınlara müdahale 112 itfai-

dışında, yazın en sıcak günlerini yaşadığı-

birey ne kadar bilgiliyse, afetlerle müca-

li husus, çıkmasını engellemek için koru-

yenin görevidir. Küçük bir yangının nasıl

mız batı ve güney kıyılarımızda yangınların

delede direnç göstermekte o kadar başa-

yucu, önleyici ve iyileştirici çalışmaların

söndürülebileceğini ise bu bilgileri okuyan

eş zamanlarda çıktığını ve hızla yayıldığını,

rılı olunacaktır. Bu başarıda sosyal bilim-

titizlikle yapılmasıdır.

herkes öğrenebilir.

bu veriler olduğu halde neden hazırlık ya-

cilerin vurguladığı kavramlar olan bilgi

pılamadığını veya müdahale edilemediği-

toplumu olma, pozitif düşünme, insani ve

Yangınların başlıca nedenlerini bilgisiz-

ni düşünelim(?)… Acı dersler(!)…

sosyal ilişkiler, değerler ve inançlar vb. ile

lik, dikkatsizlik ve ihmal, tedbirsizlik, sıçra-

tüm bu kavramları destekleyici ekonomik

ma, sabotaj, tabiat olayları ve kazaları şek-

ve kültürel koşulların yaratılması, afetlerle

linde sıralayabiliriz. Ayrı bir parantez içine

yaşlılara,

mücadelede kırılganlık veya zarar görebi-

alabileceğimiz orman yangınlarını ise son

la oynamamalarını veya uzak durmaları

Bilim insanları, özellikle sıcak ve kurak

lirlik adını verdiğimiz; insanların ve yaşam

yaşadıklarımızla irdelediğimizde başlıca 4

öğretilmelidir.

mevsimlerde çeşitli etkenlere bağlı olarak

çevrelerinin uğrayabileceği f iziksel, top-

çıkış nedeni olduğunu görüyoruz: İhmal

•Yanabilecek eşyaları ve yanıcı maddele-

ormanların yangın tehlikesi ile karşı karşı-

lumsal, ekonomik veya çevresel zarar ve

ve tedbirsizlik (% 47), bilinmeyen neden-

ri, sobalar ve ısıtıcılardan uzak tutulmalıdır.

ya bulunduğunun altını çiziyorlar. Özellikle

kayıpların ölçüsü azaltılacaktır.

ler (tahmin örnek: ormanda unutulan, atı-

•Yatarken veya kapalı ortamlarda sigara

lan veya kırılan cam şişeler % 34), kasıt (%

içmemelidir. Çünkü sigara en çok görülen

Gelelim

önleyici

ve

koruyucu

tedbirlere:

Akdeniz iklim kuşağındaki bölgelerimizde

Orman yangınlarına müdahale ayrı bir

yaz aylarında yangın tehdidinin yüksek ol-

uzmanlık, örgütlenme ve birikim gerek-

duğunu dile getiriliyor… Bu gerçekler ışı-

tirdiğinden, müdahale konusunu uzman-

ğında, orman yangınları ile mücadelede-

larına bırakarak, biz bir yangının felsefesi,

ki zorluklar, yangınların sınır tanımaması

nedenleri, basit müdahale yöntemleri ko-

ve ekonomik maliyetlerinin yüksekliği vb.

nusunda temel bilgiler vererek makalemi-

etmenler düşünüldüğünde, yangınların

zi noktalayalım.

çıkmadan önceki hazırlık evresi olan (Risk
Yönetimi Evresi);

önleyici ve koruyucu

İnsanların temel gereksinmelerinden
olan güvenlik gereksinmesi, yangın gü-

tedbirlere, hava tahmin sistemlerine, mü-

venliğini

dahale ve lojistik hazırlık gibi hayati konu-

insan hayatını ve can güvenliğini tehdit

lara vurgu yapılıyor...

eden en önemli olgulardandır. Yangınları

Buraya
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Yangın, kısa sürede büyük zarar vererek

olan

kapsamaktadır.

Yangınlar

anlatılarımız-

tamamen ortadan kaldırmak mümkün de-

dan çıkarabileceğimiz ana fikir şudur:

ğildir; ancak alınacak önlemlerle olası can

Günümüzün

afetin

ve mal kayıplarını en aza indirmek olanak-

etkilerine direnç gösteren toplumlardır.

lıdır. Günümüzde özellikle vurguladığımız

Dirençli toplumlar afetin etkilerinden kısa

iklim değişikliği,
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Her temel eğitimde olduğu gibi yangın
güvenliği eğitimi de evde başlar…
•Çocuklara,
ateşli,

gerekiyorsa
alev

engelli

çıkaran

ve

cihazlar-

bir yangın nedenidir.
•Yıpranmış ve arızalı kablolar değiştirilmeli, uzatmalı kablolar halı, kilim, koli benzeri
gibi kolay yanıcı eşyaların altından geçirmemelidir.
•Yüksek voltta çalışan birçok cihazı, tek bir prize (üçlü prizler de dahil) bağlamamalıdır.
•Baca temizlikleri düzenli (ehliyetli kişilere)yaptırılmalıdır.
•Ev ve iş yerlerinde uygun bir yangın söndürücü bulundurmalı ve kullanma yöntemleri bilinmelidir.
•Ev, apartman ve işyerindeki “acil çıkış kapıları” ve “merdivenleri” her an hazır
olmalıdır.
•Dış kapılar evde iken ve uyudan önce acil bir durumda kaçışları güçleştirecek kadar
kilitlememelidir.
Yangını Görürseniz Şunları Yapın:
BİLGİ: Ambulans ve İtfaiye dahil tüm acil durum telefonları 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’
ne bağlanmıştır.
•Yangın küçükse ve “bilgiliyseniz” hemen söndürün.
Hayata açılan bilgi limanı...
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•Tehlike büyükse alandakileri uzaklaştırın. Özellikle, engelli, çocuk ve yaşlılara öncelik verin.

tıkayın. Bağırarak yardım isteyin.
•Eğer giysiniz tutuşursa, kesinlikle koşmayın! Hızla yere yatarak yuvarlanın, yardım

•Orman yangınları da dahil, tereddüt etmeden (İTFAİYE) 112’yi arayın. Yerin açık adresini, mevkiini, yangının ve yapının türünü, içerde kimse kalıp kalmadığını açık ve anlaşılır bir şekilde söyleyin. Her türlü notu alıp, karşı taraf size telefonu kapatmanızı söyleyene kadar bekleyin.

isteyin! Bir halı, battaniye ya da kilime sıkıca sarılarak örtünün. Bu yöntem hava ile teması kesebilir.
•Bu anlardaki yaralanmalarda veya hastalanmalarda ilkyardımın önemi oldukça büyüktür. İlkyardım yapabilmek için de mutlaka “Sertifikalı İlkyardım Eğitimi” almalısınız.

•Çevrenizden yardım isteyin. Gerekirse bağırarak yardım isteyin. Görüyorsanız veya
varsa yangın alarmını çalıştırın.
•Yangının olduğu oda kapısını ve yangınla sizin aranızdaki diğer tüm kapıları kapatın.
•Dumandan etkilenmemek için dikkatli olun. Yüzünüzü tercihen ıslak bir bez ile
kapatın.
•Binada kimsenin kalmaması için herkesi uyarın.
•Hemen dışarı çıkın ve çevrenizi kontrol edin.
Küçük bir yangını:
•Islak bir havlu ya da battaniye ile üzerini örterek,
•Üzerine kum ya da toprak atarak,
•Bir yangın söndürücü kullanarak,
•Varsa binanızdaki yangın dolaplarını kullanarak söndürebilirsiniz.
•Orman yangınlarında alevler henüz “tek başınıza müdahale edebileceğiniz aşamada ise” yeşili bol dal parçası ile ateş söndürmelidir. Zemin uygunsa ateşe toprak serpmek de alevlerin söndürülmesine yardım edecektir. Alevler kesilmiş olsa bile ateşin
tamamen söndüğünden emin olun. Tehlike büyükse 112’yi arayıp, bölgeden uzaklaşın.
Şu koşullarda bir yangını söndürmeyi asla denemeyin!
•Yangın hızla yayılıyorsa,
•Çıkış yolunuzu kapatıyorsa,
•Bir yangın söndürücüyü nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız,
•Yangın söndürücü kaldıramayacağınız kadar ağırsa/büyükse,
•Hamile, yaralı veya müdahale edemeyecek kadar engelliyseniz; asla denemeyin ve

Yangın Söndürücüler:
Birlikte yaşadığımız ailemizi, komşula-

yaşamayı isteriz. Hepimiz bu dileklerle

rımızı, iş arkadaşlarımızı, özellikle birlikte

sonsuza kadar yaşamak isteriz, ama haya-

yaşıyorsak engelli, yaşlıları ve çocukları-

tın gerçeği hiç de öyle değil; çünkü sonsuz

mızı, çalışma mekânlarımızı, büyük zorluk

bir hayat yok; sınırlı süreli bir yaşamımız

ve fedakârlıklarla kazandığımız kişisel var-

var. İşte o sınırlı yaşamın bilincinde ola-

lıklarımızın değerini düşünerek; evimizde,

rak, sıkıntılarını ve çilelerini göğüsleyerek,

aracımızda ve işyerimizde mutlaka en az

kimseye muhtaç olmadan, elbette tadına

bir adet taşınabilir yangın söndürücü bu-

da vararak yaşamak, sanıyorum hepimizin

lundurmalıyız. TSE damgalı, C belgeli ve

ortak dileğidir… Büyük felaketler yaşadık,

ABC tipi, herkesin kaldırabileceği kadar

dilemiyoruz ama daha da yaşayacağız gö-

hafif, ancak işlevi büyük özellikte olması

rülüyor… Tehlikelerin farkında olmalıyız!

gereken 6 kg’lık söndürücülerin kullanma

Tehlikelerin çoğunlunun doğa, insan ve

yöntemleri de kesinlikle bilinmelidir. Bu

teknoloji kaynaklı olduğunun bilincinde

konularda youtube kanallarında eğitim vi-

olmalı ve unutmamalıyız… Ancak bu teh-

deoları bulunmaktadır.

likeleri öğrenerek kendimizi koruyabilir,

Bitirirken,

güvenli bir yaşam kültürü oluşturabiliriz…

İbni Haldun’dan aktarılma olduğu söy-

Güvenli yaşamın anahtarı bizim elimizde;

lenen bir söz vardır: Coğrafya ülkelerin

elimizdeki anahtarda, toplumsal sorumlu-

kaderidir… Acının, kederin yoğun yaşan-

luk bilinci ve ona uygun davranışlarımızdır.

dığı bu coğrafyalarda, her şeye rağmen

Tehlikelerin bizlerden uzak durması-

hayatımızın huzur içinde devam etmesi-

nı dileyerek; sağlıklı, güvenli, huzur dolu

ni, sağlıklı ve güven içinde uzun bir ömür

günler…
Ertuğrul YALÇIN

yardım isteyin…

Sivil Savunma Uzmanı
Yangının Bulunduğu Ortamda Mahsur Kalırsanız:

Kaynakça

Unutmayın! Duman ateşten daha öldürücüdür.

•Meteorolojik Kaynaklı Doğal Afetler, “Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi-MEUS” Meteoroloji Genel

•Hemen yere yakın bir pozisyon alın.

Müdürlüğü (2018)

•Yüzünüzü ıslak bez/havlu ile örtün.

•Küresel İklim Değişikliğinin Türkiye’ye Etkileri, Prof.Dr.Murat TÜRKEŞ Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Politikaları

•Güvenli bir çıkışa doğru sürünerek ilerleyin.

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi (Çiğdem Münibe Alyanak Haziran 2020 AA)
•Âlemin ve Âdemin Dört Ana Unsuru: Garib-Nâme’de “Anâsır-ı Erbaa” Dr.Öğr.Üyesi Aysun ÇELİK Eski Türk Edebiyatı

•Sıcak olan bir kapıyı açmayın. Alev kapı arkasında olabilir.
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Araştırmaları Dergisi (Şubat 2019)

•Sizinle çıkış arasında yangın küçükse, hızla çıkışa doğru gidin.

•TEMA Vakfı Çevre Koruma ve Ekoloji Terimleri Sözlüğü Prof.Dr.Necmettin ÇEPEL (1996)

•Eğer bir yerde kapalı/mahsur kalırsanız, kapıyı kapatın ve kapının altını ıslak bezlerle

•AFAD Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü (Kasım 2014)
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