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emreden

bir

medeniyetin

mensupları

olarak günceli takip eden, her zaman bir
adım önde olmak için gayret sarf eden

daha yükselecek. Refah payımız inşallah
artacak…
Üniversiteler

toplumların

lokomotif

bir Üniversiteyiz. Mensubu olmaktan onur

güçleridir. Biz bu sorumluluğumuzun bi-

duyduğum Giresun Üniversitemizin ku-

lincindeyiz. Bizimle beraber elini yükün

ruluşunun 16. Yılında, geriye dönüp yapı-

altına koyacak herkese kapılarımız açıktır.

lan çalışmalara baktığımda; marka değeri
yükselen, yenilikçi ve dinamik bir devlet
üniversitesi olduğumuzu görüyorum…

Diş Hekimliği Fakültesi binamız ile
Uygulama Hastanemiz çok yakında hizmete girecek. İlimize böyle bir imkan ge-

Üniversitemizin

hem

fiziksel

olarak

tirmiş olmanın heyecanı içindeyim. Bu

büyümesi, hem de akademik başarısının

yolda katkısı olan herkese tekrar teşekkür

günden güne artması beni heyecanlandı-

ediyorum.

rıyor. Bu noktaya erişmemizde yanımızda
olan, bizlere katkı ve desteğini esirgeme-

Güre Yerleşkesinde inşa ettiğimiz sos-

yen herkese gönülden teşekkür ediyorum.

yal donatıların, kütüphanenin siz değerli
öğrencilerimiz tarafından beğenilmesi ve

Birlik ve beraberlik içinde, herkesin birbirine destek olduğu, talimat beklemeden

yoğun bir şekilde kullanılması, bu konudaki çalışma azmimizi daha da artırmıştır.

düşeni yerden kaldırdığı, her çalışanın so-

Sevgili Öğrencilerim,

korunmamız

Değerli Mesai Arkadaşlarım,

da maske takarak, sosyal mesafeye dik-

gerekiyor.

Kapalı

alanlar-

kat ederek, hijyen ve temizlik noktasında
Koronavirüs salgını sebebiyle arzu etti-

bugüne kadar uyguladığımız davranışla-

ğimiz şekilde yürütemediğimiz eğitim öğ-

rı alışkanlık haline getirerek, salgın teh-

retim faaliyetlerini, çok şükür, bu öğretim

likesinin tamamen ortadan kalkmasını

yılından itibaren normale dönüştürmeye

bekleyeceğiz.

başladık.
Yaşadığımız bu tecrübe biz insanoğluSalgının seyrinde, Sağlık Bakanlığımızın
açıklamalarında da görülebileceği gibi,

na sağlığın ne kadar önemli bir değer olduğunu yeniden göstermiş oldu.

önemli bir gerileme süreci başladı. Nisan
ayı itibariyle kamu kurumlarında daha ön-

Bildiğiniz

ceden bu konuda alınan tüm tedbirler yü-

Üniversitemizin

rürlükten kaldırıldı.

Yıldönümünü kutladık.

Artık bu hastalıktan kişisel tedbirlerle
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rumluluk bilinciyle görev yaptığı bir du-

Giresun Üniversitesi’nin fiziki ihtiyaçla-

rumda, başarının gelmemesi mümkün

rının tamamını mümkün olan en kısa süre-

değildir.

de tamamlamayı kendime görev edindim.

16 yıldır yanımızda olan, bize değer ka-

Mevcut bütçeye ilave olarak ciddi tutarda

tan herkese bir kere daha şükranlarımı su-

ek bütçe almayı başardık. Bütçe imkanla-

nuyorum. Üniversitemizin 16. yılı kutlu ol-

rını daha da artırmak amacıyla gayretleri-

sun. Daha nice başarılı yıllar diliyorum.

miz sürüyor.

Üniversitemiz YÖK tarafından “fındık
alanında ihtisaslaşacak üniversite”

ilan

Keşap

ilçemizde

bulunan

Turizm

Fakültesi binamızın yangına maruz kal-

edildiğinden bu yana yerimizde durma-

ması

bizleri

çok

derinden

üzmüştür.

dık. Kısa, orta ve uzun vadede bu konuda

Bina değil, adeta ciğerlerimiz yanmıştır.

alacağımız yolu, takip edeceğimiz haritayı

Öğrencilerimiz merak etmesinler, onarım

en doğru bir şekilde meydana getirmek is-

çalışmaları hızla devam ediyor. En kısa sü-

tiyoruz. Sürekli paydaşlarımızla görüşüyor,

rede tekrar okullarına kavuşacaklar.

tartışıyor, inceliyor ve araştırıyoruz.
Merkez yerleşkelerimizdeki öğrencilere
Amaçladığımız sonuç gerçekleştiğin-

sunduğumuz imkanların aynısını ilçe yer-

de, hem Ülkemiz, hem bölgemiz, hem

leşkelerimizdeki öğrencilere de sunmanın

de şehrimiz kazançlı çıkacak. Ekonomik,

çabası içindeyiz. Bu konuda yerel yöne-

sosyal ve kültürel hayat çıtamız biraz

ticilerle sürekli koordinasyon halindeyiz.

Kuzeyin Parlayan Yıldızı
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Eksiklerimiz inşallah en kısa süre içinde

Sistemi”,

“Uzaktan

- Üniversitenin misyon ve vizyonu, stra-

Bültenimizin bir sonraki sayısında siz-

tamamlanacak. Yerleşkelerimiz arasındaki

Eğitim” politikaları ve bu politikalar çer-

tejik planı, kalite politikaları kapsamında

lere daha büyük müjdeler vermek üzere

gelişmişlik farkı en aza indirilecek.

çevesinde geliştirilen eylem planları ile

kanıta dayalı şeffaflık ve liyakate dayalı

sözlerime son verirken; öğrencilerimize

ilgili komisyonlar ve birimlerde gerçek-

yönetim anlayışını kuruma yerleştirme yo-

derslerinde ve sınavlarında üstün başarılar

leştirilen

lunda ciddi bir dönüşüm içerisine girdiği

diliyor; tüm akademik ve idari personeli-

anlaşılmaktadır. Giresun Üniversitesinin

mize de şükranlarımı sunarak, Ramazan

gelişmeye açık yönlerini tanımakta oldu-

ayının huzur, Ramazan bayramımızın da

- Üniversitede periyodik olarak birimler-

ğu ve bu doğrultuda iyileştirme faaliyet-

sağlık ve mutluluk getirmesi temennisiyle

den alınan veriler doğrultusunda raporla-

lerini kararlı bir biçimde gerçekleştirdiği

sevgi ve saygılarımı arzediyorum.

rın yönetim bilgi sistemi aracılığı ile üre-

tespit edilmiştir.

Üniversitemizi
li”

bir

her

üniversite

Yükseköğretim

alanda

yapmaya

Kalite

“kalitekararlıyız.

Kurulu

Raporunu yayınladı.
5 Nisan 2022 tarihinde YÖKAK web si-

gözlemlenmiştir.

tilmesi, Birim Öz Değerlendirme Raporu
Hazırlama Kılavuzunun hazırlanmış olma-

Amaçlarımızın, düşüncelerimizin mu-

Raporu sonucunda üniversitemizin öne

sı, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme

hataplarımız tarafından doğru bir şekilde

çıkan yönleri şöyle açıklanmıştır:

ve Kalite Koordinatörlüğü web sayfası al-

anlaşılmış olması bizleri ziyadesiyle mutlu

tında tüm etkinlik ve raporların şeffaf bir

etmiştir. Heyecanımızı artırmıştır.

2006

yılında

Kurumsal

yürütüldüğü

İzleme

-

yayımlanan

uygulamalarla

(YÖKAK)

Üniversitemiz için, 2021 Kurumsal İzleme

tesinde

“Uluslararasılaşma”,

kurulan

Giresun

şekilde paydaşlarla paylaşılması kurumun

Üniversitesinin genç bir üniversite sayı-

kalite kültürünün içselleştirme yolunda

labilecek olmasına rağmen kalite kültü-

kat ettiği çok önemli gelişmeler olarak

rünün gelişmesi, yaygınlaşması ve içsel-

gözlemlenmiştir.

Prof.Dr. Yılmaz Can
Rektör

leştirilmesi noktasında büyük gelişmeler
kaydettiği tespit edilmiştir.

- Üniversitede f iziksel altyapı çalışmaları kapsamında yapılan iyileştirmeler so-

- Üniversitede 2018 yılında çalışmalarına

nucu Giresun Merkez Aksu Mahallesinde

başlanan ve kapsamlı bir şekilde hazırla-

sağlıkla ilgili oluşturulan Doğu Kampüsü

nan 2020-2024 Stratejik Planı ile kurumun

planlaması ile ortak alanların kapasitesi-

amaçlarının, hedeflerinin ve bu doğrultu-

nin artırılmasına yönelik yapılan çalışma-

da belirlenen performans göstergelerinin

lar memnuniyetle gözlemlenmiştir.

izlenmesi ve iyileştirilmesi süreçlerinin
tanımlandığı, sistematik şekilde izlendiği

- Üniversitenin, bünyesindeki meslek

ve kalite güvencesi sistemi çalışmalarıyla

yüksekokulları ile bölgenin ihtiyacı olan

uyumlu, örtüşen mekanizmalar çerçeve-

nitelikli ara eleman ve sektör-öğrenci iş

sinde yürütüldüğü gözlemlenmiştir.

birliğini sağlaması, “Giresun Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi”, “Giresun

- Giresun Üniversitesi kalite güvencesi

Üniversitesi

Kadın

Doğum

ve

Çocuk

süreçlerinin, kurumun 2020 yılında yeni-

Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi”

den yapılandırdığı Akreditasyon, Akademik

ve “Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve

Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü

Araştırma Merkezi” ile toplumsal katkıya

bünyesinde iç ve dış paydaş görüşleri dik-

yönelik hizmetler sunması ve “f ındık” ala-

kate alınarak “Kalite Güvencesi Sistemi”,

nında ihtisaslaşma programına dahil edil-

“Eğitim

mesiyle ön plana çıktığı tespit edilmiştir.

ve

Öğretim”,

“Araştırma

ve

Geliştirme”, “Toplumsal Katkı”, “Yönetim
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Tirebolu
İletişim Fakültesi’nde
Danışma Kurulu
Gerçekleştirildi
Tirebolu İletişim Fakültesi Danışma Kurulu’nun
Aralık/2021 toplantısı iç ve dış paydaşların
atılımı ile gerçekleştirildi.
Yılda iki defa yapılması planlanan Danışma
Kurulu’nun ilk toplantısına Tirebolu İletişim Fakültesi
adına Dekan Vekili

Prof.Dr.Nazım Elmas, Dekan

Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi

İsmail Cem Feridunoğlu

ve öğretim üyeleri ile öğrenci temsilcileri katılırken,
dış paydaş olarak ise Giresun Gazeteciler Derneği
Başkanı Bekir Bayram, Giresun Ticaret ve Sanayi
Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Halilbeyoğlu,
A Spor Haber Kanalı Yorumcusu Haldun Domaç,
Giresun Dergisi adına Remzi Mamaşoğlu, Mavi
Karadeniz Radyo ve TV Kanalı adına Fuat Kuş,
İhlas Haber Ajansı adına Ahmet Bilge,

Paltun

Gıda Firması adına Halil İbrahim Paltun, Gaffora

kıymetli olduğunu ifade ederek katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Karbonmonoksit Kaynaklı
Zehirlenmelere Karşı Tedbirli Olun!

Fındık Firması adına Halil Ak, Markomedya Reklam
ve Tanıtım Firması adına Yunus Türk, Paperworld
Reklam ve Tanıtım Firması adına

Metin Malkoç,

Tirebolu İletişim Fakültesi Derneği adına Hüseyin
Üniversitemiz Sivil Savunma Uzmanı Ertuğrul Yalçın, Ülkemiz genelinde son zamanlarda yazılı ve görsel

Aydın katılım gösterdiler.

basın organlarında gündeme gelen karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri sebepli ölüm haberleriyle ilgili bir
bilgilendirme yazısı hazırladı.

Fakülte Dekan Vekili Prof.Dr.Nazım Elmas’ın
Tirebolu İletişim Fakültesi’nin genel tanıtımını ve da-

SON DAKİKA: ”Adana'da karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu yaşamını yitirdi. Aynı

nışma kurulunun amaç ve hedeflerini açıklayan su-

odada uyuyan eşi ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark eden annenin

numlarından sonra katılımcılar kendilerini tanıtarak

yardım istemesi üzerine, komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdiler. Adrese giden sağlık

toplantının gündemini oluşturan ‘Yeni Normalleşme

ekipleri yaptıkları kontrollerde baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. 4 Ocak 2022”

Sonrası İş Hayatı ve Mezunlardan Beklentiler’ konusu başlığı altında İletişim Fakülteleri mezunları-

Ülkemiz genelinde soğuk havaların başlaması ile birlikte karbonmonoksit kaynaklı zehirlenme ve ölüm ha-

nın iş olanakları ve mezunların iş olanaklarını neler

berlerinin yaşandığına yukarıdaki örnekte olduğu gibi tanık olmaya başladık… Özellikle kış mevsimi ile başlayan

yaparak kendi adlarına artırılabileceklerine dair gö-

soğuk havalarda risk derecesi artan ve çoğunlukla aile boyu yaşanan karbonmonoksit gazı kaynaklı zehirlenme

rüşlerini ifade ettiler.

vakaları ile her yıl çok sık karşılaşıyoruz. Kesinlikle bilinmeli ki; önlem alındığında engelleyebileceğimiz karbonmonoksit zehirlenmeleri çoğunlukla bilgisizlik, tedbirsizlik, ihmal, yanlış cihaz kurulumu veya cihaz kullanım hatası

Toplantı sonunda Dekan Vekili Prof.Dr.Nazım

gibi nedenlerle yaş sınırı tanımadan çok sayıda ölümle sonuçlanabilmektedir.

Elmas, sektöre bilgi ve beceri donanımı tam, hazır
eleman yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirerek

Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirleyici özelliği olan bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile

her bir katılımcının görüşlerinin kendileri için çok
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girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engelleyerek zehirlenmeye ve sonuçta ölüme neden olmaktadır.
Karbonmonoksit doğal gaz, gaz yağı, benzin, tüp gazı, kömür ve odun gibi yapısında “karbon” bulunan yakıtların
yanması veya tam olarak yanmaması sonucunda oluşan dumanda yer alan bir gazdır. Renksiz, tatsız, kokusuz
olması ve tahriş edici özelliği olmaması nedeni ile fark edilemediği için ”sessiz ölüm” olarak da adlandırılmaktadır. Sobalarda mavi bir alev olarak yanarken gözlemlenebilen çok kuvvetli bir zehirdir. Yargı kabiliyetini bozarak
kalıcı hasarlar meydana getirebilir. Zehirlenme tablosunda başlıca baş ağrısı, baş dönmesi, görme bozuklukları,
bulantı ve kusma, uyku hali, zihni bulanıklık ve koma bulunmaktadır. Karbonmonoksit solunduktan sonra akciğerlerden kana geçer. Gazın renksiz ve kokusuz oluşu fark edilmesini güçleştirmektedir. Zehirlenme olgularının
ortalama %63’ünün soba, %37’sinin şofben ve %7’sinin doğalgaz kaynaklı olduğu gözlemlenmiştir.

uykudan önce kesinlikle yakıt konulmamalı, oda kapısı temiz oksijen girecek kadar açık ve aralıklı bırakılmalıdır.
• Sobalı ortamlarda aşırı uyku gelmesi halinde karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphelenilerek ortam hemen havalandırmalıdır.

Önem derecesine göre karbonmonoksit kaynakları şunlardır:

• Banyodaki şofbenin her zaman için bir tehlike olduğu, bulunduğu yerin oksijenini tüketerek boğulmaya dahi

• Sobalardan sızan gazlar,

yol açabileceği asla unutulmamalı, ortamı mutlaka havalandırılmalıdır. Şofben ilgili standartlara sahip olmalı,

• Bacasız ısıtıcılar (Gazlı sobalar, LPG tüplü ısıtıcılar),

baca bağlantıları tam ve havalandırması uygun yerlere yerleştirilmelidir.

• Doğalgaz /LPG’li şofben ve kombilerdeki sızmalar,

• Kombinin bulunduğu mekânda, pencere veya duvara monte edilerek ortama taze hava girişini sağlayan,

• Otomobil egzoz gazları,

herhangi bir gaz kaçağı durumunda da gazın dışarıya tahliyesini kolaylaştıran menfezlerin üzeri örtülmemeli,

• Sigara dumanı,

asla iptal edilmemelidir.

• Jeneratörler.
Sobadan kaynaklanan ölümlerin nedeni özellikle uyumadan önce ortamı sıcak tutmak amacıyla yanmakta olan sobaya kömür eklenmesidir. Buradaki temel tehlike, bacaların iyi ayarlanmaması, sobaların alt ve üst
havalandırmalarının dikkatli kontrol edilmemesi gibi basit ihmal ve hatalar zehirlenmelere ve ölümlere yol
açmaktadır.

uyumlu karbonmonoksit gaz alarm detektörünün yer alması koruyuculuğunu artıracaktır.
• Gaz kokusu halinde cihaz üzerindeki “Acil Durum Talimatı”ndaki hususlar dikkate alınmalı veya 187 Doğalgaz
Karbonmonoksit Zehirlenmesinde İlk Yardım

• Bacalar, kömür gibi fazla miktarda is bırakan yakıt kullanıldığında 2 ayda bir, diğer yakıtlar kullanıldığında
ise 3 ayda bir periyodik olarak temizlenmelidir.
• Baca ve soba borusu bağlantıları çapına uygun olmalı, iç içe güvenli bir şekilde takılmalı ve fazla dirsek
kullanımından kaçınılmalıdır.
• Bacalar, dumanın geri tepmesini engellemek için çatıda uygun yükseklikte olmalı ve mutlaka baca başlığı
veya baca şapkası takılmalıdır.
• Kullanılan yakıt standartlara uygun olmalı, ucuz ancak kontrolsüz satılan kömür tercih edilmemeli, satıcılarda izin belgesi aranmalıdır.
• Sobaya 2/3’ü kadar yakıt konularak üstten tutuşturulup yakılmalı ve özellikle kömür tam olarak yanıp tükenmeden ilave yakıt konulmamalıdır.
• Doğalgaz sobası dahil, sobaların bulunduğu yerler sık sık havalandırılarak temiz hava girişi sağlanmalıdır.

14

• Cihazların bulunduğu yerlerde karbonmonoksit gaz sızıntısının erken tespiti amacıyla, ilgili standartlara

Acil Hattı aranmalıdır.

Nasıl Korunmalıyız?

•

• Kombi ve şofbenlerin bakım ve kontrolleri her yıl ve sadece yetkili servislerine yaptırılmalıdır.

• Zehirlenen kişi öncelikle tehlikeli alandan uzaklaştırılmalıdır.
• Yardıma koşan kişi zehirlenme tehlikesine karşı öncelikle kendini korumalıdır.
• Hemen camlar açılmalı, açılamıyorsa kırılmalıdır.
• Kişi hızla ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
• Hasta açık havaya çıkarıldığında veya tehlikeden uzaklaşıldığında hava yolu açık değilse hava yolu açılmalı,
solunumu yoksa (şayet eğitimliyseniz) temel yaşam desteğine başlanmalıdır.
• 112 Çağrı Merkezi aranarak tıbbi yardım istenmelidir.
UNUTMAYIN: Lodoslu ve kıbleli havalarda soba, şofben, kombi yakmayınız, çalıştırmayınız; tehlikeli olabilir.
Hayat kurtarmak için ilk yardım uygulamalarını öğrenmelisiniz.
Birlikte sağlıklı, güvenli, huzur dolu bir yıl ve yaşam diliyoruz.

- Sobanın kurulu olduğu odada uyunmamalı, şayet zorunlu ise soba mutlaka sönmüş olmalı ve
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İslami İlimler Materyal Sergisi
Üniversitemiz Geleneksel Sanatlar Topluluğu tarafından, İslami İlimler Fakültesi Abdülkerim
Satuk Buğra Han Koridorunda, "Din Öğretiminde Materyal Tasarımı ve Sanatsal Çalışmalar"
temalı bir sergi açıldı.

16. Geleneksel Kısa Oyun Günleri
Üniversitemiz Türkçe Topluluğu tarafından düzenlenen "16.Geleneksel Kısa Oyun Günleri",
doğumunun yüzüncü yılında Recep Bilginer ve ölümünün ellinci yılında Cevat Fehmi Başkut
anısına Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda oynanan oyunlarla gerçekleştirildi.

Açılışını Rektör Yardımcımılarımız Prof. Dr. Güven Özdem, Prof. Dr. Hüseyin Peker ve Prof. Dr. Gürol
Yıldırım'ın yaptığı sergiyi ilk ziyaret edenler arasında İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nazım
Elmas, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Nefes ve İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.
Dr. Ali Yılmaz da yer aldı.
Geleneksel Sanatlar Topluluğu tarafından düzenlenen ve 20 Ocak 2022 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar açık kalan "Din Öğretminde Materyal Tasarımı ve Sanatsal Çalışmalar" temalı sergiye

03-06 Ocak 2022 tarihleri arasında organize edilen etkinlikte "Makine, Koca Bebek ve Sarı Naci'ye"
isimli oyunlar izleyiciyle buluştu. Bu yıl onaltıncısı düzenlenen geleneksel kısa oyun günleri akademik ve idari

Üniversitemiz akademik ve idari personelinin yanı sıra öğrencilerimiz tarafından da yoğun ilgi gösterildi.
Sergi katılımcılar tarafından beğeni topladı.

personelin yanı sıra öğrencilerin de yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
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Rektörümüzün
"10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü" Mesajı...
Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, "10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj
yayınladı. Rektörümüzün yayınladığı mesaj şöyle:
"Düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün
en etkili aracı olan basın aynı zamanda demokrasilerin de vazgeçilmez değerlerinden biridir.
Kamuoyunun hızlı, doğru, tarafsız haber alma
hakkını temin eden basın çalışanları; doğru ve tarafsız bir bakış açısıyla kamuoyunu bilgilendirmek
ve halkın doğru haber alma hakkını sağlamak için

ÜNİDOKAP Dönem Başkanlığı
Devir Teslim Töreni Yapıldı

her şartta ve ortamda, gece, gündüz, yaz, kış demeden özveriyle haber peşinde koşmaktadırlar.
Kamu hizmetlerinin daha iyi, verimli ve etkin

2021 yılında Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can'ın Dönem Başkanlığı'nı yürüttüğü, ÜNİDOKAP

yürütülmesi için dördüncü bir el olarak, denet-

(Dokap Bölgesi Üniversiteler Birliği) Dönem Başkanlığı devir teslim töreni yapıldı.

leme ve uyarma görevi yapan basın çalışanları,
gündeme taşıdıkları konularla İlimizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişmesi

Rektörlük Makamında gerçekleştirilen tören ile yeni dönem başkanı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.

ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamakta aynı

Dr. Ali Osman Öztürk, görevini Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can'dan devraldı. Devir Teslim Töreninde,

zamanda vatandaşla devlet arasında köprü vazi-

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ile Üniversitemiz Rektör Yardımcıları

fesi görmektedirler.

Prof. Dr. Güven Özdem ve Prof. Dr. Gürol Yıldırım da hazır bulundular.
ÜNİDOKAP'ın 7.üst kurul toplantısı, birliğe üye diğer Üniversite Rektörlerinin uzaktan online bağlan-

Toplumsal sistemlerin otokontrol mekanizma-

tı yaparak katılmaları ile gerçekleşti.

sının en önemli parçalarından birini oluşturan ve
meslek hayatlarında bir çok zorlukla uğraşmak
zorunda kalan gazetecilerin, daha rahat çalışma
koşullarına sahip olmaları ve emeklerinin karşılığını alabilmeleri bizim de en büyük temennimizdir.
Bu itibarla; yerelde bizlerle birlikte çalışan ve
her daim desteklerini hissettiğimiz muhabir arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm gazetecilerimizin günlerini kutluyor; vefat eden gazeteci arkadaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum."

18

GİRESUN
ÜNİVERSİTESİ

www.giresun.edu.tr

Kuzeyin Parlayan Yıldızı

GİRESUN
ÜNİVERSİTESİ

19

Öğrencimiz
Ahmet Bilge'ye
Yılın Gazetecisi Ödülü...
Üniversitemiz

Tirebolu

İletişim

Fakültesi

Gazetecilik Bölümü öğrencisi ve aynı zamanda
İhlas Haber Ajansı Giresun Temsilcisi Ahmet Bilge,
Trabzon Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Gazetecisi" olarak ödüllendirildi.
Cemiyet tarafından Trabzon'da düzenlenen ödül törenine İletişim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr.
Nazım Elmas da katıldı. "Fedakar Eşten İnsanlık Dersi" başlıklı haberiyle birincilik ödülüne layık olan
Ahmet Bilge, daha önce de bir çok kez yaptığı haberlerle ödül almıştı. Başarılı gazeteci Ahmet Bilge,
Üniversitemizde daha önce de Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünü
de birincilikle bitirmişti.

kendi çalışma alanlarına ilişkin güncel çağrılara sunabileceği proje konuları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kıdemli öğrencimiz Ahmet Bilge'yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü
Birim Ziyaretlerine Başladı.

İstanbul'da
"Harşit Savunması"
Paneli...

Üniversitemizin öğretim elemanlarını ulusal ve uluslararası destek programları ve güncel
çağrı duyuruları hakkında bilgilendirmek amacıyla kurulan Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü tarafından birim ziyaretlerine başlandı.
Bu çerçevede, 25 Ocak 2022 Salı günü

Yılmaz Genç tarafından Proje Destek ve Yönetim

Harşit Dernekler Federasyonu tarafından

Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Görele

Koordinatörlüğünün yapısı ve faaliyetlerine yö-

20 Şubat 2022 Pazar günü İstanbul

Güzel

nelik bilgiler sunuldu. Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz

Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy

Sanatlar Fakültesi ve

Eynesil

Kamil

Nalbant Meslek Yüksekokulu, 26 Ocak 2022

Genç’in

Çarşamba günü Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek

Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Rahman Çakır ve Öğr.

Yüksekokulu ve Tirebolu İletişim Fakültesi, 27

Gör. Burcu Akkaya tarafından ulusal ve uluslara-

Ocak 2022 Perşembe günü ise Espiye Meslek

rası destekler ile güncel çağrılara ilişkin bilgilen-

Yüksekokulu ziyaret edildi.

dirme sunumu yapıldı.

konuşmasının

ardından

Koordinatör

Konferans Salonunda "Harşit Savunması"
konulu bir panel düzenlendi.
Panelde konuşmacı olarak, Üniversitemiz Fen
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof.
Dr. Sezai Balcı, Üniversitemiz Basın ve Halkla

Ziyaret programlarına katılım sağlayan öğretim elemanlarına Koordinatör Prof. Dr. Kurtuluş
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“Vergilendirmede Dijital Dönüşüm”
Paneli Gerçekleştirildi
Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Giresun Defterdarlığı tarafından, 33. Vergi Haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen iki oturumlu “Vergilendirmede Dijital Dönüşüm” başlıklı panel, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü
gerçekleştirildi.

Araştırmacı Yazar Adnan Yazıcı yer aldılar.

çok sayıda izleyeci katıldı. Panel katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Konuşmacılar, Harşit Vadisindeki Türk tarihi ile Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas

Panel

bitiminde

konuşmacılar,

Harşıt

Cephesi son savunma hattında 18 ay süren

Dernekler Federasyonu Yönetimi ve katılımcı-

"Harşit Savunmasına" dair bilgiler verdiler.

lar hatıra fotoğrafı çektirdi. Katılımcılar ayrıca
konferans salonunu tahsis ettiği için Bağcılar

"Harşit" isminin tarihi ve kültürel açıdan taşı-

Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

dığı değeri anlatan sunumların yer aldığı panele

Çevirimiçi düzenlenen panelin ilk oturumu,

Moderatörlüğünü

Doç.

Dr.

Murat

saat 10:30’ İİBF Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz

SERÇEMELİ’nin yaptığı ve 13:30’da başlayan

GENÇ’in moderatörlüğünde gerçekleşti.

“Vergilendirmede Dijital Dönüşüm – II” oturumunda ise, Giresun Defterdarı Musa KOÇULU,

“Vergilendirmede Dijital Dönüşüm - I” oturu-
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“İnteraktif

Vergi

Dairesi

Uygulamaları”;

munda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi

Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Başkanlığından, Muhammet Yusuf Alp DEMİR,

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah KARAKAYA,

“Dijital Dönüşüm ve Elektronik Uygulamalar”;

“Teknoloji, Muhasebe ve Kalkınma Etkileşimi”;

Bulancak Vergi Dairesi Müdürü Muhsin YILDIRIM,

Giresun Vergi Dairesi Müdürü Ahmet Remzi

“Elektronik Belge Uygulamaları e-Arşiv Fatura”;

OCAKLI, “Elektronik Belge Uygulamaları e-Fatu-

Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

ra”; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)

Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr.

Selçuk

Alper KARAVARDAR, “Vergilendirmede Dijital

Metaverse”; Giresun Üniversitesi İktisadi ve

Dönüşümün Denetim Üzerindeki Yansımaları”;

İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve

yine aynı fakülteden Doç. Dr. Murat SERÇEMELİ

İşletme Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi

ise, “Kripto Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve

Murat ÖZDEMİR ise, “Blockchain (Blok Zinciri)

Vergilendirilmesi” başlıklı sunumlarını gerçek-

Teknolojisinin Vergi Sistemine Etkileri” başlıklı

leştirdiler. Panelin birinci oturumu soru-cevap

sunumlarını gerçekleştirdiler. İkinci oturum da

bölümü ile son erdi.

soru-cevap bölümü ile sona erdi.
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Uygulamalı Siber Güvenlik
Eğitimi Gerçekleşti
Giresun Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından organize edilen “Uygulamalı
Siber Güvenlik Eğitimi” 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Güre Yerleşkesi Mühendislik
Fakültesi Harezmi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını Rektörümüz Prof. Dr.

tüm kamu kurumları için Kurumsal SOME (Siber

en büyük adımımızı, bizlere destek olan Allsafe

Bunlar; verilerin gizliliğini sağlamak, orijinallik

Yılmaz CAN'ın yaptığı etkinliğe, Rektör Yardımcısı

Olaylara Müdahale Ekibi) tarafından yılda en az

Siber Güvenlik firması iş birliğiyle bu eğitim ile

ve bilginin kaynağından emin olmak. Pentest -

Prof. Dr. Gürol YILDIRIM, Genel Sekreter Ahmet

bir defa sızma testi yaptırılması zarureti doğ-

atıyoruz ve bu projemizi tüm üniversitelerimize

Penetrasyon Testi kötü amaçlı bir saldırganın

Tevfik KORKMAZ, Bilgi İşlem Daire Başkanı

muştur. Dijitalleşen dünyada güvenliği sağlan-

öncü olarak yaygınlaştırmak hedefimiz.”

içeriden ya da dışarıdan sistemlere verebileceği

Hasan KÜLEKÇİ ile Üniversitemizin akademik ve

mayan hiçbir sistem sürdürülebilir değildir. Bu

idari personeli katıldı.

eğitim ile üniversitemize ait bilgi sistemlerinin,

Etkinliğin ilk oturumu olan “Siber Güvenlik

bir alabilmek amaçlı planlanmış bir saldırı simü-

zararı önceden görebilmek ve zayıflıklar için ted-

kurumumuzun kendi Siber Olaylara Müdahale

Kapsamında Uygulamalı Sızma Testi Eğitimi”ne

lasyonudur. Kurumların güvenlik becerilerini üst

“İçinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağın-

Ekibi tarafından incelemesi sonucunda, ortaya

katılan Amasya,

Baysal,

düzeyde tutmak, dışarıdan gelebilecek saldırıla-

da gerek kurumların gerekse de bireylerin en

çıkabilecek olası zafiyetlerin saptanarak gide-

Gümüşhane, Karadeniz Teknik, Ordu, Trabzon

rı görüp önlem almak, sistemlere yapılan yatırı-

değerli varlıklarından biri sahip oldukları bilgi-

rilmesi ve tüm açıklıkların kapatılması hedef-

ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitelerinin Bilgi

mı güvende tutmak ve en önemlisi de güvenlik

dir.” diyen Rektörümüz sözlerini şu şekilde sür-

lenmektedir. Bu hedefe ulaşma yolunda ilk ve

Bolu Abant

İzzet

İşlem Daire Başkanlığı personellerine teşekkür

açıkları nedeniyle oluşabilecek bilgi kayıplarına

dürdü: “Günümüzde bilgiye erişimin kolay olma-

eden Rektörümüz, kendisi için bu konunun bü-

engel olabilmek için pentest - penetrasyon tes-

sının yanı sıra çeşitli gerekçelerden ötürü sahip

yük önem taşıdığını tekrardan ifade ederek söz-

tinin yapılması büyük önem taşımaktadır.”

olunan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve korunması

lerini noktaladı.

da büyük önem arz etmektedir. Her gün bir yeni-

Güvenlik üçgeni, güvenlik testi türleri, gü-

sini işittiğimiz siber saldırı ve veri ihlallerine kar-

Daha sonra söz alan Allsafe Siber Güvenlik

venlik testi içeriğine değinen Gülşah BAKIRLI;

şı uygulanabilir ve hızlı önlemler almak, ilim irfan

Genel Müdürü Gülşah BAKIRLI, hedeflerinin tüm

Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği

yuvası üniversitelerimiz için elzemdir. Bu bağ-

üniversiteleri Uygulamalı Siber Güvenlik alanın-

Tedbirleri Rehberi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği

lamda bütün sistemleri korumak bizlerin göre-

da daha aktif hale getirmek olduğunu söyledi.

Yönetim Sistemi içeriği ve Kişisel Verilerin

vidir. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın

Korunması Kanunu idari ve teknik tedbirleri ko-

da özel bir önem verdiği, kamusal bilginin gü-

Verilerin korunmasının sağlamanın temel

venliğinin sağlanmasının temel taşlarından biri

amaç olduğunu belirten Sayın BAKIRLI sözle-

sızma testidir. Bildiğiniz üzere bu konu ile ilgili

rini şu şekilde sürdürdü: “Bilgi güvenliği stan-

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Dijital Dönüşüm

dartlarında üç başlığı sağlamak durumundayız.

nularında da katılımcılara bilgi verdi.
Etkinliğin açılış programı, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Ofisi kurulmuş olup, Bilgi ve İletişim Güvenliği
Tedbirleri rehberi yayınlanmıştır. Bu yüzden
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Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Pala’nın

Panele katılan konuşmacılara teşekkür pla-

yaptığı oturumda, Arslantürk Firması Genel

keti takdim eden Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz

Müdürü Sebahattin Arslantürk, “Fındığın Tarımı,

Can, fındık ile ilgili başlattıkları bu yeni çalışma-

İşlenmesi ve Mevcut Durumu” konulu bir konuş-

ların ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını di-

ma yaptı.

leyerek, paydaş kurumlarla el ele vererek birim
alandan daha çok, daha kaliteli ve daha nitelikli

Giresun

Ticaret

Borsası

Yönetim

Kurulu

Başkanı ve aynı zamanda Ulusal Fındık Konseyi

fındık elde etmeyi öncelikli hedef belirlediklerini
ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Hamza Bölük de, “Fındığın Geleceğinde

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan proto-

Lisanslı Depoculuğun Önemi” başlıkla bir sunum

kolle Bakanlığa bağlı olarak ilimizde kurulmuş

gerçekleştirdi.

bulunan Fındık Araştırma Enstitüsü'nün insan
kaynakları ve diğer imkanlarının Üniversitemiz

“Ülkemizin Stratejik Ürünü Fındık”

Gaffaro Fındık Firması temsilcisi Halil Ak’ın,

ile birleştirileceğini de açıklayan Rektör Can,

“Fındığın Uluslar arası Pazarlarda Rekabet

Üniversite bünyesinde fındık ile ilgili çok sayıda

Gücü ve Geleceği” konulu konuşmasının ar-

BAP projesini de desteklerini belirtti.

dından, Ordu Gürsoy Firması yetkilisi Dursun

Paneli Yapıldı…

Gürsoy, “Fındıkta Katma Değerli Yüksek Ürünlere

Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve TÜBİTAK MAM
işbirliği ile düzenlenen "Ülkemizin Stratejik Ürünü Fındık: Önemi ve Geleceği" başlıklı panel

Dönüşüm ve Yeni Pazarlara Giriş Stratejileri”

Katılımcılar ile birlikte hatıra fotoğraflarının
çekiminin ardından panel sona erdi.

konulu bir sunum yaptı.

24 Şubat 2022 Perşembe günü, Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleşti.
Fındık

konusunda

Kalkınma

TÜBİTAK-MAM adına yürütülen ve koordi-

Üniversitesi ilan edilmiş olan Üniversitemizin,

natörlüğünü Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar’ın

Bölgesel

İhtisaslaşma

yaptığı “IPA INNOFOOD” projesinin de tanıtıldığı

Programı kapsamında yürüteceği çalışmaların

etkinlikte, Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar’ın yanı

da ele alındığı panelin açılış konuşmasını yapan

sıra, Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP)

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, Üniversitelerin,

Gıda Sanayi Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet

bölgesinin ve ülkesinin kalkınmasına katkı yapan

Pala, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü Myco Twın

stratejik ürünleri destekleme noktasında önem-

Proje Proje Koordinatörü Dr. Hayrettin Özer de

li iki sorumluluğu bulunduğunu hatırlatarak,

ayrıca birer konuşma yaptılar.

Kalkınma

Bölgesel
Odaklı

bunlardan birincisinin nitelikli insan gücü yetiştirmek, ikincisinin de bilgi ve teknoloji üreterek

26

Panelin

öğleden

sonraki

oturumunda,

katma değerli ürünleri desteklemek olduğuna

“Fındığın Önemi ve Geleceği” başlıklı sunum

vurgu yaptı.

gerçekleştirildi.
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Deprem Bilinci Haftası
(01-07 Mart)
yapılması ve uyulması gereken doğru davranış ku-

Deprem insan ve doğa için hayati önemdeki bir

ralları maddeler halinde sıralanmıştır. Unutmayalım;

olgu olup yer bilimleri, eğitim sistemi, arama-kur-

depremin ilk anlarında, dakikalarında, saatlerinde

tarma, ilk yardım gibi çok sayıda konularla ilintilidir.

kimse yardımımıza ge-le-me-ye-cek-tir. Bizi sadece o

Deprem, hem kavram olarak hem de büyüklüğü ne

andaki hazırlıklarımız ve bilgilerimiz koruyacaktır. Sırf

olursa olsun her gerçekleştiğinde, anlıkta olsa gün-

bu gerekçelerle, deprem tehlikesine karşı planlı olmak,

den oluşturup ilgimizi çekebilmektedir. Şayet şiddeti

ailemizde ve iş hayatımızda kimlerin, ne zaman, nere-

toplumu sarsacak derecedeyse, günlerce yaşantımı-

de ve nasıl davranacağını öncenden belirlemek, biz-

zın içine de girebilmektedir. Nitekim 30 Kasım 2020

leri olası depremin etkilerinden, tehlike ve risklerinden

tarihinde İzmir Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklü-

koruyacaktır.
DEPREM

TEHLİKESİNE

KARŞI

YAPILMASI

GEREKENLER

geçmiyor ki, sosyal medyada veya tartışma programlarında, başta İstanbul ve çevresinde beklenen olmak
üzere, ülke genelinde olası depremler tartışılmasın.

…ÖNCESİNDE
1. Yerleşim alanı ve bina seçiminde titiz davranın.
Evinizin yapı tekniği ve inşaat yönetmeliğine uygun

Deprem tanım olarak kısaca; yer kabuğu içersindeki fay düzlemi olarak bilinen kırıklar üzerinde biri-

olarak nasıl inşa edildiğini araştırın, sorun, öğrenin ve
deprem vb. acil durumlara karşı sigortalatın.

ken enerjinin aniden boşalması ile oluşan titreşimle-

2. Evdeki eşyalarınızın yerini doğru seçin. Ağır ve

rin dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsmasıdır.

yüksek dolaplar (portmanto, vestiyer, vitrin, kitaplık,

Ülkemizde meydana gelen depremler, toprak üzerin-

elbise dolabı vb.) ile devrilme riski olan diğer eşyaları

deki yapıları yıkarak çok sayıda can kayıplarına ve ağır

birbirine ve duvara uygun malzeme ile sabitleyin.

hasarlara yol açabilecek derecede sarsıcı olabilmek-

3. Ağır tabloları, tavan ve duvara asılan avize,

tedir. Deprem can ve mal kayıplarına yol açabilir, an-

klima, çanak antenler vb. cihazları bulundukları yere

cak mutlaka ölüm, ağır yaralanma veya binaların yı-

ağırlıklarını taşıyacak malzeme ile (kaliteli asma hal-

kılmasını gerektirmez. Bugün bilimsel ve teknik olarak

kası, vida ve dübel seçerek) tekniğine uygun bir şekilde

depremin etkilerinden korunmamızı sağlayacak yeterli

sabitleyin.

bilgi ve teknolojiye sahibiz. Bütün sorun bu bilgiyi ve

4. Cam eşyaların (yiyecek kavanozları, bardak,

teknolojiyi nasıl kullanacağımızdadır. Ülkemizin hemen

porselen vb.) yer aldığı rafların kapaklarının kapa-

her yerinde deprem olabilmektedir. Topraklarımızın

lı olmasına özen gösterin. Ağır eşyaları en alt raflara

%96’sı, nüfusumuzun da %98’i aktif deprem kuşak-

yerleştirin.

ları içerisinde yer almaktadır (Bkz. Türkiye Deprem

5. Karyola ve koltuklarınızı pencere önlerine, üze-

Bölgeleri Haritası). Depremden korkmak normaldir;

rinize devrilebilecek ağır dolap ve vitrin yanına yer-

ancak neden olduğu yıkımları ve ölümleri azaltmak

leştirmeyin. Karyola üzerinde ağır eşya olan raf

veya engellemek için önceden önlemler alıp, deprem-

bulundurmayın.

den korunmaya ilişkin bilgileri öğrenerek, daha güvenli
ve sağlıklı bir yaşam sürdürebiliriz.

6. Soba, şofben, termosifon, kombi vb. ısıtıcıları
sağlam malzemelerle duvara veya tehlike oluşturmayacak yerlere yükü taşıyacak malzeme ile sabitleyin ve

Bu doğrultuda, toplumsal bilinci artırmak ve olası
bir depremden en az zararla kurtulabilmek için bireyin

28

her yıl sabitlediğiniz diğer eşyalarla birlikte sağlamlığını kontrol edin.

deprem eğitimi çok büyük önem taşımaktadır. Aşağıda

7. Binanızda acil çıkış için kullanılabileceğiniz yollar-

depremden korunmaya yönelik olarak, deprem ön-

daki tehlikeleri ortadan kaldırın. Hızlı kaçışınızı engelle-

cesinde, deprem sırasında ve depremden sonra

yebilecek eşyaları çıkış yolu üzerinde bulundurmayın.
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ve acil durum anlarındaki acil çağrı/yardım isteme ve
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aynı durumlar için eğitim videolarının yer aldığı hayati
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önemdeki iletişim uygulamalarından yararlanın.

nası ve elektrik sigortalarını otomatik hale getirin.
Ocak ve şofbendeki LPG hortum ve gaz başlıklarını
aralıklarla yenileyin.

…SIRASINDA
15. Deprem sırasında kapalı mekânlarda ve alt

10. Aile fertlerini deprem sırasında nasıl davran-

katlardaysanız; çıkabiliyorsanız, dışarı çıkın. Üst kat-

maları gerektiği konusunda eğitin. Ev içinde ve çevre-

lardaysanız dışarı çıkmaya çalışmayın. Panik halde

sinde, deprem sırasında sığınılacak yerleri belirleyin.

koşuşturmayın. İçeride kalıp, sakin olun ve güvenli bir

Kısaca bir “Ev Afet Planı” hazırlayın. (hazırol.gov.tr

yer seçin.

eğitim portalını inceleyiniz.) Aralıklarla bu plana göre

16. Sarsıntı hafif başlar ve gittikçe şiddetlenir.

nasıl davranılması gerektiği konusunda ailece tatbi-

Ayakta kalmaya çalışmayın. Şayet, dışarı çıkmışsanız,

katlar/egzersizler yapın.

binalardan düşebilecek cam, reklam tabelası, moloz

11. Acil durumlarda aile bireyleri ile nasıl haber-

ğündeki deprem tüm ülkenin gündemi sarsmış, saat4 yaşındaki Ayda haftalarca konuşulmuştu. Ve hafta

indirerek; deprem, sel, heyelan, çığ, kazalar vb. afet

9. Gaz kaçağı ve yangın tehlikesine karşı, gaz va-

DEPREMLE YAŞAMAK

ler sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif ve

8. Ailece, acil bir durumda elektrik, doğal gaz, su

leşeceğinizi ve aranacak acil telefonları tüm aileye

parçaları gibi yaşamsal tehlikeye yol açabilecek şeylerden başınızı ve boynunuzu koruyun.

öğretin. Evinizde bir yangın söndürücü ve ilk yardım

17. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş

çantası bulundurun. Her türlü kaza, hastalık ve afet

masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi

olasılığına karşı sertifikalı ilk yardım eğitimi alın.

dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına

12. Ülkemiz genelinde tüm acil durum telefonları

çömelerek hayat üçgeni oluşturun. Bina yıkılmadığı

“112 Acil Çağrı Merkezi” çatısı altında toplanmıştır.112

sürece, sabitlemiş buzdolabı, çamaşır makinesi gibi

acil hattına mobil ve sabit hatlardan ücretsiz bağla-

ağır eşyaların yanındaki yaşam üçgeni daha koruyucu

nılmakta, acil çağrı merkezlerini arayanların konumu

olabilir. Başınızı iki el arasına alarak veya bir koruyucu

otomatik belirlenebilmektedir. Bu kapsamda 112 Sıhhi

(yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalısınız. Sarsıntı

İmdat (Ambulans), 110 Yangın İhbarı, 155 Polis İmdat,

geçene kadar bu pozisyonda bekleyin.

156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman

Hayat Kurtaracak Temel Davranış:

Yangın İhbar ve 158 Sahil Güvenlik numaralarının
aranması yerine bu numaraları tek çatı altında 112’de

- Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK

birleştirmiştir. Tüm acil durumlarda, 112 Acil Çağrı

- Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN

Merkezi’nden yardım ve destek isteyiniz.

- Düşmemek için sabit bir yere TUTUN.

13. Deprem sırasında ve sonrasında, ilk günler şehir dışını aramak daha kolaydır. Bu nedenle şehir dı-

Örneğin: Masaya tutunun ve onunla birlikte hare-

şında bir yakınınızın telefon numarasını belirleyin. Bu

ket etmeye hazır olun ve sarsıntı geçinceye kadar bu

numara afetlerde aile iletişim hattınız olsun ve tüm

durumda kalın.

aile fertleri ile yakınlarınıza bildirin. Böylece o zor anlarda herkesin birbiri ile haber alması kolaylaşacaktır.
14. AFAD Acil Mobil Uygulaması’nı telefonunuza

Kuzeyin Parlayan Yıldızı

18. Sabitlenmemiş dolap, raf, vitrin, soba, ısıtıcı vb.
eşyalardan ve pencerelerden uzak durun.
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19. Balkona çıkmayın. Balkon ve pencerelerden

boynunuzu koruyun. (ÇÖK-KAPAN-KORUN hareketi)

atlamaya kalkışmayın. Merdivenlerden hızla uzakla-

Araç içinde olduğunuz takdirde, üzerine düşebilecek

şın! (Son İzmir depreminde ölümlerin önemli bir kısmı

beton blok parçaları ile araç içinde ezilebilirsiniz.

38. Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş

nizin güvenli toplanma alanını öğrenebilirsiniz. (AFAD

bırakın.
39. Çok Önemli: Yıkıntı altında kalmışsanız; biliniz ki,

30. Kapalı bir otoparkta ise araç dışına çıkıp yanına

kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için

kullanmayın.

yan yatarak, ellerle baş ve boynu koruyun. Yukarıdan

çaba gösterecektir. Dirençli olun. Enerjinizi en tasar-

Asansördeyseniz, kat çıkış düğmesine basarak hemen

düşebilecek tavan, tünel malzemesi gibi büyük kütleler

ruflu bir şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol

terk edin.

aracı belki ezecek ama yok etmeyecektir. Araç içinde

altında tutun.

merdiven boşluklarında yaşanmıştır.)
20.

Asansörü

kesinlikle

21. Olası gaz sızıntılarına karşı kibrit, çakmak yakmayın, elektrik düğmelerine dokunmayın.

kaldığınız takdirde, üzerinize düşebilecek beton parçalarından ezilme tehlikesi yaşayabilirsiniz.

22. Tekerlekli sandalyedeyseniz, tekerleklerini kilitleyerek baş ve boynunuzu koruyun.

…SONRASINDA
31. İlk yapmanız gereken şey kendinizi kontrol edin,

rinin bulunduğu yerlerde ocak, fırın vb. cihazlar açık-

sakin olmaya çalışın. Çevreyi gözlemleyin. Yaralı veya

sa kapatıp, dökülebilecek malzeme ve maddelerden

yardım isteyen olup olmadığını kontrol edin.

Tedbir Alın, Esen Kalın, Hayatta Kalın.

Ertuğrul YALÇIN

40. El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer borusu, gaz tesisatlarına veya zemine vurmak su-

GireÜniversitesi

retiyle varlığınızı dışarıya duyurmaya çalışın.

Sivil Savunma Uzmanı

nin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışın.
(Sesimi duyan var mı!...)

32. Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça

24. Okulda, sınıfta ya da bürodaysanız sağlam

sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz koku-

sıra, masa altlarında veya yanında; koridorsa ise

su alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları

duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde

açın ve hemen binayı terk edin.

ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boynunuzu

Acil Toplanma Alanı Sorgulama)

41. Sesinizi kullanabiliyorsanız, kurtarma ekipleri-

23. Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletle-

uzaklaşın.

*ÖNEMLİ NOT: e-devlet kapısı üzerinden, bölge-

33. İlk dakikalarda, ilk saatlerde telefonları ilkyar-

Görele Güzel Sanatlar Fakültesinde
“Mono” İsimli Logo Tasarım Sergisi Düzenlendi
Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlenen “Mono” isimli logo
tasarım sergisinin açılışı, 28 Şubat 2022 Pazartesi günü törenle gerçekleştirildi.
Bedri Rahmi Eyüboğlu sergi salonunda dü-

Atatürk Üniversitesinden

Dr. Öğr. Üyesi M.

zenlenen programa; Rektör Yardımcımız ve

Ferruh Haşıloğlu tarafından hazırlanan çalış-

aynı zamanda Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

maların yer aldığı sergi, 06 Mart 2022 tarihine

Dekanı Prof. Dr. Güven Özdem ve

kadar açık kalacak.

Görele

Belediye Başkanı Tolga Erener’in yanı sıra üniversitemizin akademik ve idari personeli ile davetliler katıldı.
koruyun.

dirmek dışında kullanmayın. Bu dakikalarda acil yar-

mekânlardaysanız, bulunduğunuz yerdeki koltuk, sıra

dım ekiplerinin haberleşmesi ve iletişim hatlarının açık

gibi eşyaların yanında kendinizi korumaya alın.

olması çok çok önemlidir.

26. Dışarıda depreme yakalanırsanız, enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve

34. Aile içinde ve komşularınızla dayanışma ve
yardımlaşma halinde olun.

yüksek duvar diplerinden uzaklaşın. Açık bir arazide

35. Bulunduğunuz yerde diğer güvenlik önlemleri

çömelerek etraftan gelebilecek tehlikelere karşı hazır-

alıp, acil durumlarda gerekli olabilecek eşya ve malze-

lıklı olun.

meleri yanınıza alarak, daha önceden tespit ettiğiniz

27. Denizdeyseniz dışarı çıkın ve deniz kenarından
derhal uzaklaşın.
28. Araç içindeyseniz ve bulunduğunuz yer güvenli
ise sağa yanaşıp kontağı kapatın ve araç içinde bekleyin. Trafikte kesinlikle aracınızdan çıkmayın.

30

dım, arama-kurtarma, yangın gibi acil durumları bil-

25. Sinema, tiyatro, toplantı salonu gibi kalabalık

güvenli toplanma bölgesine* gidin.
36. Yıkılan binalarda yardıma ihtiyacı olanlara;
arama-kurtarma, ilk yardım ve enkaz kaldırma çalışmalarındaki ekiplere yardımcı ve destek olun.
37. Binanız zarar görmüşse içeri girmeye çalış-

29. Sarsıntı sırasında bir tünelin içindeyseniz ve

mayın. Artçı deprem olabileceğini asla unutmayın.

çıkış uzaksa, aracı durdurup aşağıya inin ve yanına

Değerli eşyalarınız varsa, binadan uzakta ve emniyetli

yan yatarak ayaklarınızı karnınıza çekip, ellerle baş ve

bir yerde kurtarma ekiplerinin gelmesini bekleyin.
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Fındık Hasatı Sonrası
Semineri Gerçekleştirildi

ediyor. Ülkemiz tarım sektöründe üretim olarak ba-

etkilendiği için suni kurutma yöntemlerini kullanmak

şarılı ancak sunuş anlamında yetersiz kalıyor.” dedi.

zorundayız. Erken hasattan kaçınılmalı, fındık kurutma makineleri yaygınlaştırılmalıdır.” ifadelerinde

Ordu üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Saadet Koç

Fındık Eksperliği Programı’nın Soğutma, Muhafaza, Taşıma Bilimleri ve Sanayicileri
Derneği (SOMTAD) ile birlikte düzenlediği “Fındık Hasatı Sonrası” semineri 4 Mart Cuma
günü Rektörlük Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

bulundu.

Güler ‘Fındıkta Muhafaza’ adlı sunumunda Tarımsal
ürünlerin daha çok saklanmak için soğutmaların

Prof. Dr. Y. Birol Saygı hijyen ve kurutma tekno-

kullanılması gerekli. Fındık Türkiye için önemli olma-

lojileri, “Güvenilir gıdaya ihtiyaç duyuyoruz. Sağlıklı

sının yanı sıra dünyada lider konumdaki ürünümüz

olmak için beslenmeye ihtiyaç duyarız bu nedenle beslendiğimiz veya aldığımız gıdalara dikkat etmeliyiz. Dünyada beslenmede adaletsizlik söz konusu. Aynı zamanda savaşların önemli bir kısmı su
ve gıda nedenlerinden yaşanmaktadır. Bu hususta
dünyada bu denli önemli bir yere sahip olan gıdanın
kalitesi de önem arz etmektedir. Beklentileri karşılaması gerekir. Gıda işlemesi veya bozulmasını durduramayız ancak yavaşlatabiliriz.” Açıklamalarında
bulundu. Sunum sonunda fındığın bozulma reaksiyonlarının iyi incelenmesi ve saklama koşullarının iyi
düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.
Seminerin bir sonraki konuşmacısı Prof. Dr.
Muharrem Özcan, “Ürünlerin sıcaklığının iyi ayarlanması lazım, burada tek fark gaz birleşmesine
karşı izolasyon yapmak lazım. Ürünler kontrol atmosferinde hem enerji maliyetinde hem de üretim
arasında zıtlık vardır. Modife atmosferde ön soğutulmuş ürünlerin havası alınarak ambalajlarda saklanması gerekir.” dedi
Prof. Dr. Ahmet Türk, bahçe kurulumundaki öneme değinerek, “Tercih edilen konumun suya yakınlığı
ve güneş aldığı açı oldukça önemli, bu aynı zamanda

İlk olarak söz alan SOMTAD Başkanı Rami Türk;

Seminerde ilk sunumu depo tasarım yükle-

olmasıyla da dikkat çekmektedir. Fındık Türkiye için

verimliliği de yüksek oranda etkilemektedir. Bahçe

“Bu güzel atmosferde sizlerle birlikte olmaktan

me, boşaltma, hava yönlendirme konusunda İş

çok eski bir ürün olmasıyla avantajlı ancak depola-

kurmada kullanılan fileler yenilenebilir enerji elde

gurur duyuyoruz. SOMTAD gıdanın üretiminden

Geliştirme Uzmanı Hayati Can gerçekleştirdi. Can,

ma konusunda uzman olmayışımız dezavantajlar

etmede bize fırsatlar sunmaktadır. Drone ile ilaç-

sofraya gelişine kadar verilen kayıpların en aza

soğutmanın temel hedefinin kapalı alanın istenilen

yaratmaktadır.” açıklamalarında bulundu. Fındığın

lama meyve bahçelerinde kullanılması maliyet hu-

indirilmesi adına çeşitli illerde seminerler düzen-

sıcaklık ve nem değerine getirilmesi olduğunu belir-

yapısına değinen Güler, yağ içeren ürünlerde oksi-

susunda etkin sonuçlar elde etmemizi sağlar. Tarım

lemektedir. Bu konuda siz katılımcılara küçücük bir

terek bunun gerçekleştirilebilmesi için yapılan çalış-

dasyon oluşması üründe ciddi bir kalite düşüşüne

üretiminde kullanılabilecek yeni yöntemler; açma-

katkımız dahi olursa çok mutlu olacağız.” diyerek

maları ve teknolojileri anlattı.

neden olduğunu ve fındık depolamasında standar-

ponic, üç kardeş tipi üretim ve tarımda nano tekno-

dizasyona gidilmesi sektörün gelişimi açısından ol-

lojisi olarak üç başlık altında toplanması mümkün.

dukça önemli olduğunu dile getirdi.

Sağlık depoların çatısına kurulan güneş panelleri ile

sözlerini noktaladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Özcan ise soğut-
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Akabinde konuşan Rektör Yardımcımız Prof.

ma sistemleri ile ilgili gerçekleştirdiği sunumunda,

Dr. Güven Özdem ise, seminerin düzenlenme-

Hayvansal

tesisin %30’luk ihtiyacı karşılanabilir.” dedi. Sözlerini

“Hasattan sonra ürüne kalite katmıyoruz, ürünün

Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Turan, fındıkta

‘ambalajların sessiz satıcılar olduğu’ ile tamamladı.

sinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederek,

var olan kalitesini muhafaza ediyoruz. Arz – talep

kurutma hakkında, “İşlem sırasında hasat zamanı

Üniversitemizin fındık alanında YÖK’ün Bölgesel

dengesinin kurulamadığı zamanlarda ürünü kul-

önem arz etmektedir. Fındık hasadında yerden ya-

Seminer Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Gürol

Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı’na kabul

lanılabilir tutuyoruz. Ürün soğutma denildiğinde 6

pılan hasat işçilik konusundaki verimliliği ve daha iyi

Yıldırım’ın katılımcılara teşekkür belgelerini verme-

edildiğini hatırlatarak seminerin bu bağlamda çok

farklı yöntem karşımıza çıkıyor. Bu yöntemleri her

kalitede ürün elde etmede bizlere avantaj sunuyor.

sinin ardından noktalandı.

daha önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

biri farklı ihtiyaçlara hitap eden çözümleri ifade

Geleneksel kurutma yöntemleri iklim şartlarından
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GRÜ Yeşilay Topluluğundan
“5. Geleneksel Bisiklet Turu”
Üniversitemiz Yeşilay Topluluğu tarafından 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve geleneksel hale gelen bisiklet turunun 5.’si, 7 Mart 2022 Pazartesi günü
geniş katılımla gerçekleştirildi.
konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, gelenek-

aldığı etkinlik, Atatürk Meydanı’nda son buldu.

sel hale gelen bisiklet turunun, bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekerek önemli bir amaca hizmet

Yeşilay Topluluğu fahri başkanı ve aynı zamanda

ettiğini, aynı etkinliğin daha geniş bir katılımla yay-

GRÜ TÖMER akademisyenlerinden İlyas Akgedik ve

lalarımızda da gerçekleştirileceğini söyledi.

diğer topluluk öğrencilerinin baştan sonra hazır bulunduğu “GRÜ 5. Geleneksel Bisiklet Turu”, Giresun

Yeşilay Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör.
Recep Yağcı, programın düzenlenmesi için verdikleri
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Yeşilay Derneği Başkanı Yusuf Enes Çolaker ve Öğr.
Gör. Recep Yağcı’nın konuşmaları ile sona erdi.

destekten ötürü GRÜ yönetimine teşekkür ederken,

“Öğrencilerimizde ve halkımızda bağımlılığa kar-

Yeşilay'ın bir iyilik hareketi olduğunu belirten

Yeşilay Topluluğu olarak başta çocuklar ve gençler

şı farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediğimiz bu

Recep Yağcı sözlerini şu şekilde sürdürdü: “5 yıldan

olmak üzere, bağımlılığa karşı herkeste bir farkında-

etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum” diyen

beri Giresun Üniversitesi çatısı altında bu bisiklet

lık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Yağcı, 1920 yılında kurulan Türkiye’nin en köklü ku-

turunu düzenliyoruz. Umarım katılım sağlayan her-

Çünkü, biliyoruz ki kendini kontrol edemeyen ba-

önemli bir misyonu var. Bunu gerçekleştirmenin en
iyi yollarından biri de sportif faaliyetlerdir.

Konuşmaların ardından Rektörümüz Prof. Dr.

ruluşlarından Yeşilay’ın kuruluş haftası olan “Yeşilay

kes için keyifli ve güzel bir etkinlik olmuştur. Bu et-

ğımlı gençler; ailesini, arkadaşlarını, ülkesini, dinini

Yılmaz Can’ın start düdüğü ile yüzü aşkın bisikletçi

Haftası”nda, bağımlılıklar konusunda kamuoyunun

kinlikle, toplumumuzun en önemli sorunlarından biri

kontrol edemez. Bağımlılığa dur demek için, sesimizi

pedal çevirdi. Üniversitemiz öğrencileri, akademik

dikkatini çekecek etkinlikler yapmaya devam ede-

olan bağımlılığa dikkat çekmeye çalıştık. Yeşilay'ın,

herkese duyurmak için düzenlediğimiz bu etkinliğe

ve idari personeli ile profesyonel bisikletçilerin yer

ceklerini söyledi.

insanları bağımlılıklardan kurtarmayı amaçlayan

katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.”
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İstanbul
Üniversite Tanıtım Fuarı'ndaydık...
02-03 Mart 2022 tarihlerinde Eket Fuarcılık tarafından İstanbul'da düzenlenen "Üniversite Tanıtım Fuarı" na katıldık.

Rektörümüz 3. Doğu Karadeniz
Kariyer Fuarı'nı Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin himayelerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde bölgemizde yer alan Trabzon Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Rize Recep

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğümüzün

İstanbul'un farklı bölgelerinden çok sayıda lise

kurduğu stant üzerinde Lütfi Kırdar Kongre ve

öğrencisinin katıldığı fuarda Üniversitemizin stan-

Sergi Merkezinde iki gün boyunca öğrenci ziyare-

dı zaman zaman öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı.

ti kabul ettik. Fuar süresi boyunca misafirlerimi-

Standımızı ziyaret birçok üniversiteli adayı fuar ka-

ze çeşitli tanıtım materyalleri dağıttık. Aday öğ-

tılımımızdan ve Üniversitemizle ilgili bilgi sahibi ol-

rencilerin Üniversitemizle ilgili yönelttiği soruları

maktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

cevaplandırdık.

Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Artvin Çoruh
Üniversitesi ile Giresun Üniversitesinin ortaklığında düzenlenen 3. Doğu Karadeniz Kariyer
Fuarı, 4-5 Mart 2022 tarihlerinde Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksinde gerçekleştirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali

Üniversitemiz birimlerinden yaklaşık 500 öğren-

Dönmez'in açılışını yaptığı ve Rektörümüz Prof. Dr.

cimizin de katıldığı 3.Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı

Yılmaz Can'ın da katıldığı fuarda yaklaşık 200 firma

oldukça verimli geçti.

stant açarak, paydaş üniversitelerin öğrencileri ile
bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Fuara katılan öğrencilerimize çeşitli ikramlarda
bulunan ve her etkinlikte desteklerini esirgemeyen

Kariyer
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arasında

Kardağ-Fatsu firmasına, Afta Market firmasına ve

Giresun'dan da, Akın Çorap A.Ş, Gezmişler Holding,

Fuarı'na

ücretsiz otobüs tahsis ederek öğrenci transferi-

Girsan Silah Sanayi A.Ş.,Gaffaro Ahmet Ak Gıda

mize katkı sağlayan Giresun Belediyesi ve Espiye

Ltd.Şti. de yer aldı.

Belediyesine çok teşekkür ediyoruz.
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8 Mart Kadınlar Günü:
Müzikli Gösteri Etkinliği Yapıldı

"Hindistan Türk Devleti Babürlülerde

Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"

Üniversitemiz Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “8

Hanedan Kadınları” Konferansı Düzenlendi.

dolayısıyla, 8 Mart 2022 tarihinde Saat: 12.00'da Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda müzikli gösteri etkinliği düzenlendi.
Etkinlik sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can gösteride yer alan öğrencilerimize teşekkür ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle konferans düzenlendi.
Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen konferansta,

coğrafyada sadece bir hükümdar olarak değil bir

GÜKAM Başkanı Prof. Dr. Ayşen Wolf’un açılış ko-

kadın olarak ayakta kalabilen, kadınlara duyulan

nuşmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr.

güvenin ve kadının gücünün bir timsali olmuştur.”

Hüseyin Peker de “Dünya Kadınlar Günü”ne atfen
duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Bâbürlüler Devleti döneminde kadim Türk kültürünün devam ettiği ve kadının konumunda hiç-

Hindistan’da 1526-1858 yılları arasında hü-

bir değişimin olmadığı; aksine birçok alanda ön

küm sürmüş olan Babürlüler Devleti dönemin-

plana çıktıklarının örneklerle sabit olduğunu dile

de Türk kadınına atfedilen değer, Türk kadınının

getiren Doç. Dr. H. Hilal Şahin konuşmasına şöy-

toplum içindeki konumu ve devlet idaresindeki

le devam etti: “Bâbürlüler Devleti’nde edebiyat-

etkinliği gibi başlıkların ön plana çıktığı konfe-

tan sanata, tıptan mimariye birçok eserde kadına

ransta konuşma yapan Fen-Edebiyat Fakültesi

dair izler bulmak mümkün. Kadınlar kimi zaman

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve GÜKAM Yönetim

bir yazar, kimi zaman bir şair, kimi zaman da dil-

Kurulu Üyesi Doç. Dr. H. Hilal Şahin şöyle konuş-

lere destan bir aşkın sembolü, kimi zamanda dö-

tu: “Babürlüler Devleti`nden önce Hindistan’da

nemin estetik anlayışının mimarıdır. İster anne,

332 yıl varlık gösteren Delhi Türk Sultanlığı dö-

ister eş, ister kız kardeş olsun birçok hükümdarın

neminde kadının konumunu birkaç cümleyle ha-

yanında fikirleriyle müşküllerini çözen kadınların

tırlamak, önce ve sonraki süreci anlamak açısın-

varlığı Türklerde kadına verilen değerin, dönemin

dan önemlidir. Bu dönemde aklımıza ilk gelen isim

diğer devletlerinden çok üst seviyede olduğunun

kuşkusuz Raziye Sultan’dır. Raziye Sultan sadece

bir göstergesidir.”

Delhi için değil Türk tarihi için de oldukça kayda

Dönemin önde gelen Begümlerinin sosyal,

değer bir isimdir. Hindistan tarihinin ilk ve tek ka-

siyasi ve ilmi hayata katkılarının da aktarıldığı

dın hükümdarı olan Raziye Sultan’ın kısa süren

konferans, Hindistan, Pakistan, Afganistan`dan

yönetim süreci bize, kadının siyasi, askerî ve daha

dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlik

birçok açıdan hangi konumda olduğunu açıkça

soru-cevap bölümünün ardından son buldu.

göstermektedir. O, Hindistan gibi kozmopolit bir
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Dünya Kadınlar Günü
Sergisi Açıldı...
Üniversitemiz Görele Güzel Sanatlar Fakültesi, '8 Mart Uluslararası Dünya Kadınlar Günü'
nedeniyle, Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç.Dr. Merve Yıldırım' ın Küratörlüğü' nde 2 anlamlı sergi düzenledi. Fakülte' nin Bedri Rahmi Eyüpoğlu Sergi Salonu' nda gerçekleşen ilk
sergide, Trabzon Feminart Karadenizli Ressam Sanatçıları Derneği Başkanı Şükran Yangın
Üst, dernek üyeleri ve fakültenin öğretim görevlilerinin hazırladığı birbirinden güzel resimler sergilendi.

resimleri sergilenen Feminart Karadenizli Ressam

ve Can Akengin Kültür Merkezi' nde aynı günde 2

Sanatçıları Derneği Başkanı Şükran Yangın Üst' ü,

sergi düzenleyerek resim sanatçılarımızın birbi-

dernek üyelerini ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğ-

rinden güzel, rengarenk eserlerini sanatseverlerle

retim görevlilerini tebrik ederek başarılar diledi.

buluşturmaktan büyük mutluluk duyduk.Bu eserleri meydana getiren Trabzon merkezli Feminart

Rektör Can," Annemiz, eşimiz, kızımız, kardeşi-

Karadenizli Ressam Sanatçıları Derneği Başkanı

miz, arkadaşımız ve yaşadığımız dünyanın en güzel

Sayın Şükran Yangın Üst' e, yönetimine, üyelerine

rengi olan kadınlarımız, toplumumuzu bir arada

ve fakültemiz öğretim görevlilerimize sonsuz te-

tutan en güçlü bağımızdır.Kadınlar güçlü olursa

şekkür ediyoruz.Bu sergilerimizden dolayı 'Dünya

aileler güçlü olur. Güçlü aileler güçlü bir toplum

Kadınlar Günü' kutlaması Giresun' da daha da

meydana getirir. Dolayısıyla güçlü bir toplumun

ayrı bir önem kazandı.Kadınlar annedir, eştir, ço-

vazgeçilmez unsuru güçlü kadınlardır." dedi.

cuk yetiştiren eğitimcilerdir.Bu vesileyle geleceğimizin mimarı, önderi kadınlarımızın bu anlamlı gü-

Rektörümüz konuşmasını, "Bu anlamlı etkin-

nünü yürekten kutluyor, şükranlarımı sunuyorum."

lik nedeniyle, aile kurumunun temelini oluşturan,
özverinin, şefkatin ve sevginin kaynağı olan tüm

Feminat

Karadenizli

Ressam

Sanatçıları

kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nü

Derneği Başkanı Şükran Yangın Üst de yaptığı

kutluyorum." diyerek tamamladı.

konuşmada," Biz mimoza gibi dirençli kadınlarız.
Kadınlar ile erkekler omuz omuza verdiğinde çok

Sergilerin Küratörü Doç.Dr. Merve Yıldırım

daha güçlü olur.Bunu derken "kadına şiddete ha-

da, açılışta ve sonrasında yaptığı açıklamada

yır" vurgusu yapmayı da görev biliyoruz. Bizi der-

"Öncelikle sergilerimizi hazırlama sürecinde yanı-

nek olarak Giresunlu sanatseverlerle buluşturan

Sergiye, Belediye Başkanı Tolga Erener, İl

ve Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili

mızda olan ve desteğini esirgemeyen Rektörümüz

ve eserlerimizi sergilememizin Küratörlüğü' nü

Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ile ilçe

Prof. Dr.Güven Özdem, İl Kültür ve Turizm Müdürü

Sayın Prof.Dr.Yılmaz Can' a, Rektör Yardımcımız

yapan Sayın Doç. Dr.Merve Yıldırım' a ve emeği

protokolü ve sanatseverler katıldı.

Kemal Gürgenci, akademisyenler, kurum- kuruluş

ve Fakülte Dekan Vekilimiz Sayın Prof.Dr.Güven

geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi. Başkan

ve STK temsilcileri ile sanatseverler katıldı.

Özdem' e sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Yangın Üst,16 yıldır faaliyette olan derneklerinin

'Uluslararası Dünya Kadınlar Günü Sergisi'

40

Türkiye' de 6, yurt dışında da 3 şubesi olduğu-

nin 2'nci ayağı ise Giresun Can Akengin Kültür

Serginin açılış kurdelası kesilirken bir konuşma

Merkezi' nde açıldı. Sergiye Giresun Üniversitesi

yapan Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, sergile-

Rektörü Prof.Dr.Yılmaz Can, Rektör Yardımcısı

rin Küratörlüğü' nü yapan Doç.Dr.Merve Yıldırım' ı,
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Kazakistanlı Öğrencilerden
Rektörümüze Ziyaret

Devlet
Konservatuvarından
Piyano ve Keman Ziyafeti

Giresun Üniversitesi ile Abai Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi arasında yakın zamanda
imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, on öğrenci Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim görmeye başladı.
Fen-Edebiyat

Fakültesi

Dekanı

Prof.

Dr.

Beyhan Kesik ve Abai Kazak Milli Pedagoji

Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
tarafından “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”
münasebetiyle, 8 Mart 2022 Salı günü

anlaşma ile Giresun Üniversitesinde eğitim görmeye başlayan öğrencilere başarılar diledi.

Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Müdürü Dr. Dinara

saat 19:30'da yoğun katılımlı bir konser
düzenlendi.
Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

Ashimova ile birlikte Rektörümüzü ziyaret eden

Giresun Üniversitesinin dünyanın farklı bölge-

öğrenciler, Tükiye'de ve Giresun Üniversitesinde

lerinden gelen öğrencilere ev sahipliği yaptığı ha-

İpeksu Mağden ve Betül Yetkin Gülmez keman-

olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

tırlatan Rektörümüz, uluslarası öğrencilerin hem

da, Kezban İsa da piyanoda sergiledikleri perfor-

şehre hem de Üniversiteye renk kattığı ifade etti.

manslarıyla dinleyenlere müzik ziyafeti sundular.

Konferans

Salonunda

gerçekleşen

konserde,

Ziyaretlerinden ötürü Prof. Dr. Beyhan Kesik
ve öğrencilere teşekkür eden Rektörümüz, yapılan

Konser sonunda kısa bir teşekkür konuşması yapan Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda
Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Güven
Özdem, sanatçılara çiçek takdim ederek hatıra
fotoğrafı çektirdi.

Öğrencimiz Mustafa OLGUN
U-23 Avrupa Grekoromen Şampiyonasında 3. Oldu
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Bulgaristan’ın Provdiv şehrinde 7-11 Mart 2022

Muhittin SARIÇİÇEK de 87 kg.’da Avrupa 7.’si ola-

tarihlerinde yapılan U-23 Avrupa Grekoromen

rak Türkiye’ye puan kazandı. Türkiye’nin takım ha-

Şampiyonasında

Spor

linde Avrupa 2.’si olduğu turnuvada başarı gös-

Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mustafa OLGUN

teren güreşçi öğrencilerimizi kutlar, başarılarının

97 kg.'da Avrupa 3.'sü Oldu. Diğer öğrencimiz

devamını temenni ederiz.

Giresun
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Mehmet Akif ve
İdeal Toplum

14 Mart Tıp Bayramı ve
Beyaz Önlük Giyme Töreni

İstiklal Marşımızın kabulü ve Mehmet Akif

Üniversitemiz Tıp Fakültesi tarafından “14 Mart Tıp Bayramı” vesilesiyle düzenlenen “14

Ersoy’u anma günü etkinlikleri kapsamında

Mart Tıp Bayramı ve Temsili Beyaz Önlük Giyme Töreni”, 14 Mart 2022 Pazartesi günü,

Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Başkanlığı

Güre Yerleşkesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Törene

tarafından “Mehmet Akif ve İdeal Toplum”

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Tıp Fakül-

konferansı Rektörlük Şehit Ömer Halisde-

tesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Ağar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Aydemir,

mir Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Güven Özdem, Prof. Dr. Hüseyin Peker, Prof. Dr. Gürol
Yıldırım, Tıp Fakültemiz öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Eğitim
“Gençlikle

Fakültemiz Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

İftihar

Ediyorum

ve

Onlarla

konuşan

Tıp

Fakültesi

Övünüyorum”

Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Dursun Şahin, farklı düşünürlerin ideal ve adil toplum üzerine dü-

Törende

şüncelerinden bahsettikten sonra Vatan Şairi

olarak

Mehmet Akif Ersoy’un adalet ve ideal toplum üzerine düşüncelerini şiirlerinden de alıntılar yapa-

günümüzde tüm hava muhalefetine rağmen bizle-

rak anlattı. Şahin konuşmasında, “Akif’in şiirlerine

ri yalnız bırakmayıp teşriflerinizden dolayı hepinize

baktığınız zaman Hz. Ömer ve Hz. Hamza’ya çok

teşekkür ediyorum diyerek başladı. Dekan Ağar,

fazla göndermeler yaptığını görürsünüz. Bunun

“İnsan yaşamını her şeyin üzerinde tutan doktor-

nedeni hepinizin bildiği gibi Hz. Ömer’in adaletle

larımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı coşkuyla kutlu-

anılıyor olmasıdır. Akif, hayatı boyunca hep ada-

yorum. Dünyanın her yerinde saygın ve onurlu bir

let duygusuyla hareket etmiş bir şairdir. O gördü-

meslek olarak kabul edilen hekimlik mesleğini seçen

ğü adaletsizliklere hiçbir zaman kayıtsız kalmamış

ve hakkıyla yerine getiren tüm sağlık çalışanlarına

ve bunu şiirlerine de çoğu zaman yansıtmıştır.

şükranlarımı sunuyorum. Hayatlarını kaybettiği için

Ancak Osmanlı’da neredeyse yüz yıla yakın bir bay-

Mehmet Akif Ersoy haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır anlayışını kendisine düstur edinmiş bir şairdir ve onun

bu mutlu günü bizlerle birlikte kutlayamayan tüm

ram olarak kutlanmadı, bunun için özel bir tören

yaşadığıyla yazdıkları arasında herhangi bir tezat bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verdi.

sağlık çalışanlarını, şehitlerini rahmet ve minnetle

yapılmadı. Ta ki 14 Mart 1919’a kadar… Mütakere

anıyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşların öğ-

dönemlerinde İngiliz toplarının şehre çevrili oldu-

renmesi için her 14 Mart Tıp Bayramı’nda dile ge-

ğu günlerde işgalciler limana yakın olduğu için Tıp

tirdiğimiz gibi 14 Mart aslında 1827’de kurulan ilk

Fakültesi Tıbbiyeyi Şahane’nin binasına el koymuş-

modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilir.

lardır ancak bu vatanın şerefli evlatları, tıp fakültesi

Konferans, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Güven Özdem’in Dr. Öğretim Üyesi Dursun Şahin’e teşekkür belgesini takdim
etmesinin ardından sona erdi.
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ilk

Dekanımız Prof. Dr. Erdal Ağar sözlerine bu özel
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Giresun Üniversitesi,
Üniversitelerarası Türkiye Grekoromen A Klasman
Güreş Şampiyonasında Takım Olarak 3. Oldu
Ankara'da 05-06 Mart 2022 tarihlerinde yapılan Üniversitelerarası Türkiye Grekoromen
A Klasman Güreş Şampiyonasında Giresun Üniversitesi, takım halinde 3. oldu.
İki güreşçimizin U-23 Avrupa Şampiyonasına ve bir güreşçimizin de Avrupa Gençler Şampiyonasına
gitmesi nedeniyle eksik olarak katıldığı şampiyonada toplamda 8 siklette mücadele veren Giresun
Üniversitesi Güreş Takımı, Bartın ve Adnan Menderes Üniversitelerinin ardından 119 puanla üçüncü oldu.
Sikletlerinde derece yapan güreşçilerimiz:

öğrencileri bu duruma sessiz kalmamaya karar ve-

saygıyla selamlıyorum. Yakın süreçte bir pande-

rerek örgütlenmiş ve işgali protesto etmeye karar

mi yaşadık ve bu dönemde onların ne büyük bir

vermişlerdir. 14 Mart 1919 tarihinde Tıp Bayramı’nı

özveri göstererek hizmet ettiklerini çok yakından

kutlamak için toplanıyoruz bahanesiyle büyük bir

biliyorum. Hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımı-

protesto gerçekleştirdiler. Protestolara hiç müsa-

za yönelik şiddeti reddediyorum ve kınıyorum. Bu

maha göstermeyen İngilizler o gün o protestoyu si-

noktada bir an önce ciddi yasal düzenlemeler ya-

neye çekmek durumunda kalmışlardır. Tıbbiyelilerin

pılacağını umuyorum. Erdal Hoca’mın şahsında Tıp

yaptıkları bununla sınırlı kalmadı. Sivas Kongresi’nin

Fakültemiz çatısı altında çalışan okuyan emek ve-

•

55 kg Muhammed Emin Çakır - Şampiyon

•

60 kg Adem Burak Uzun - 2.

•

63 kg Mücahit Tiryaki - 3.

•

72 kg Mehmet Mustafa Şahin - 3.

•

77 kg Veli Yılmaz - 3.

•

87 kg Doğan Kaya - 3.

•

66 kg Hakkı Can İrtem - 7.

•

130 kg Ömer Faruk Çivi - 7.

Giresun Üniversitesi olarak sporcularımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

bir bölümünde İngiliz ve Amerikan mandasının geçtiği bir noktada Tıbbiyeli Hikmet ayağa kalkar ve
“Mandayı kabul etmeyiz, edecek olanları da kabul
etmeyiz. Mustafa Kemal Paşa’ya doğru dönerek
farz-u mahal manda fikrini siz kabul ederseniz sizi
de reddederiz demiştir.” Bunun üzerine Mustafa
Kemal Atatürk ayağa kalkmış ve “Gençlikle iftihar
ediyorum ve onlara güveniyorum. Mandayı hiçbir
şart altında kabul etmeyeceğiz parolamız tektir ve
değişmez; ya istiklal ya ölüm.” sözlerini söylemiştir.
Dolayısıyla 14 Mart Tıp Bayramı yalnızca sağlıkçıların kutladığı sırada bir gün değildir. 14 Mart renk, dil
ve din ayırt etmeden kendini insanlığa adamış koca
gönüllülerin yaktığı bağımsızlık aşkının bir meşalesidir.” diyerek konuşmasını noktaladı.
ren herkesi tekrar selamlıyorum, bayramlarını kutTörenin devamında konuşan Rektörümüz Prof.
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luyorum. Gençlerimize başarılar diliyorum.” dedi.

Dr. Yılmaz Can, “14 Mart tıp Bayramı’nı kutluyorum.

Tören beyaz önlük giyme töreni ve Tıp Fakültemiz

Hekimlik tarihin her döneminde saygın bir mes-

öğrencileri tarafından kurulan Grup Asistoli’nin mü-

lek olmuştur. Bundan sonra da saygın bir meslek

zik ziyafeti ve Doç. Dr. Emel Uzunoğlu’nun “Yapay

olarak devam edecektir. Acılarımızı dindiren, yara-

Zeka ve Yeni Nesil Hekimlik” başlıklı konuşması ile

larımızı saran hekimlerimizi, sağlık çalışanlarımızı

son buldu.
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Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
İlk Mezununu Verdi...
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Ana Bilim Dalında görev yapmakta olan Arş. Gör. Dr. Bahaddin SARICA 11.03.2022 tarihinde girmiş olduğu “Uzmanlık Sınavını” başarı ile vererek Ana Bilim Dalının mezun ettiği
ilk uzmanı olmuştur.

önemli bilgiler verdi. Savaşın sebepleri, sonuçları ve etkileri açısından genel bir değerlendirmede

Araştırma Görevlimizin uzmanlık sınav jürisinde
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alparslan Apan,

Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Nilay Taş görev
aldılar.

Ana Bilim Dalı öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Özgün
Cuvaş Apan ve Dr. Öğr. Üyesi Elvan Tekir Yılmaz,

Uzmanlık sınavını başarı ile tamamlayan Uzm.

Fakültemiz Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi

Dr.Bahaddin SARICA’yı kutluyor ve bundan sonraki

Doç. Dr. Zeki Yüksel Günaydın ve Ordu Üniversitesi

meslek hayatında başarılarının devamını dileriz.

edilecek zaferlerin de kapısını açtığını söyledi.
Çanakkale

Destanı

Konferansı

öncesinde,

bulunan Doç. Dr. Oktay Karaman, savaşın çıkma-

Rektörlük Fuaye alanında Üniversitemiz Türk Tarihi

sına sebep olan asıl gerekçelerin günümüzde bile

ve Kültürü Araştırmaları Topluluğu ile Eski Türk

geçerliliğini koruduğunu dile getirerek, aynı ülkele-

Edebiyatı Topluluğu tarafından, 18-25 Mart 2022

rin Türkleri Anadoludan çıkarma isteğinin bugün de

tarihleri arasında açık kalacak, "Çanakkale Zaferi

devam ettiğini belirtti.

ve Şehitleri" konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı
Serginin açılışına Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can

Dünya tarihinde eşi ve benzeri görülmemiş

ile birlikte Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral

olan Çanakkale Savaşlarının asıl zayiatı kara sa-

Nuh Köroğlu ile Jandarma Alay Komutanı J.Alb.

vaşlarında verdiğini hatırlatan Doç. Dr. Karaman,

Muhammet Sevinç de katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün bu savaşlarda aldığı
inisiyatif ve gösterdiği kahramanlıklarla tarihe geç-

Çanakkale şehitlerimiz nezdinde tüm şehitleri-

tiğini ifade etti. Karaman, Deniz Zaferinin kazanıl-

mizi bir kere daha rahmet ve minnetle yad ediyor,

"Çanakkale Destanı"
Konferansı Gerçekleştirildi

masıyla I.Dünya Savaşının tüm seyrinin değiştini de

gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri

Gösterilen Bir Savaştır.

Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana

Anma Günü dolayısıyla, Üniversitemiz
Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından, 18
Mart 2022 Cuma günü Ömer Halisdemir
Konferans Salonunda "Çanakkale Destanı"
adlı konferans gerçekleştirildi.

sözlerine ekledi.
Çanakkale Savaşı Askeri Açıdan Dünya Örnek

Konferansın

ikinci

bölümünde

Çanakkale

Savaşları ile ilgili görsel bir sunum yapan Giresun
Jandarma Bölge Komutanlığında görevli Jan.Yüz.
Yasin Bedir ise, gerek teknik donanım, gerekse sayısal güç olarak Türk Ordusunun karşısında bulunan
düşman güçlerine kıyasla, oldukça zayıf ve eksik

Konferansın
Bulancak

Kadir

Yüksekokulu
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bölümünde,

Karabaş

Müdürü

ve

Üniversitemiz

Uygulamalı
aynı

Bilimler

zamanda

durumda bulunmasına rağmen kazanmış olduğu
bu savaşların askeri açıdan dünyada örnek göste-

Fen

rilen bir olay olduğunu belirtti. 18 Mart 1915'te bir

Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğretim üyesi Doç.

gün süren deniz savaşında Türk Ordusunun elde

Dr. Oktay Karaman, Çanakkale Savaşları hakkında

ettiği zaferin, daha sonra kara savaşlarında elde
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“Fotoğraflarla Çanakkale Sergisi” Açıldı

Üniversitemiz 16 Yaşında...

“18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz

17 Mart 2006 tarihinde kurulan Giresun Üniversitesi 16. Yaş Gününü Şehit Ömer Halisde-

fuaye alanında “107. Yılında Fotoğraflarla Çanakkale” Sergisi açıldı.

mir Konferans Salonunda düzenlenen bir törenle kutladı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Atatürk ve

düzenlediğimiz sergiye katılarak bizleri onure eden

Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi'nin katkı-

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Yılmaz Can,

ları, Türk Tarihi ve Kültürü Araştırma Topluluğu ile

Jandarma Giresun Bölge Komutanı Tuğgeneral

Eski Türk Edebiyatı Topluluğu işbirliğiyle organize

Sayın Nuh Köroğlu başta olmak üzere, meslektaş-

edilen serginin açılışı akademik personel, öğrencile-

larıma, öğrencilerime, ordu mensuplarımıza ve her-

rimiz, askeri personel, emniyet mensuplarının yoğun

kese çok teşekkür ediyorum. Vatan toprağını bize

ilgisiyle gerçekleşti.

emanet eden kahraman bir milletin nesiliyiz. Böyle
anlamlı bir günde, bağımsızlık mücadelesi verdiği-

Sergi, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Sayın Yılmaz

Can, Jandarma

Giresun

miz şanlı tarihimizi yeniden yad etmek tarifi müm-

Bölge

kün olmayan ve içimize sığmayacak kadar derin

Komutanı Tuğgeneral Sayın Nuh Köroğlu Fen-

duygulara sahip. Bu kutlu günde söyleyebileceğimiz

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beyhan Kesik

belki de tek cümle “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal

ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. H. Hilal

Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rah-

Şahin'in kurdele kesimi ile açıldı.

metle ve özlemle yâd ediyor; gazilerimizi de saygı
ve minnetle anıyorum” olacaktır. Bu vesileyle sergi-

Türk Tarihi ve Kültürü Araştırma Topluluğu

nin gerçekleşmesinde büyük katkı sunan Atatürk ve

Akademik Danışmanı Doç. Dr. H. Hilal Şahin yap-

Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezine teşek-

tığı konuşmada şunları söyledi:

kürlerimi sunuyorum. Çanakkale Zaferi’mizin 107. yılı

“Milli bilinç, kül-

tür, tarihimiz ve değerlerimizi canlı tutmak adına

Türk Milletine kutlu olsun.”

Kuruluş Yıldönümü törenine, Giresun Valisi
Enver Ünlü, Giresun Milletvekili Kadir Aydın, YÖK

Açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr.

Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Karadeniz Teknik

Yılmaz Can, Üniversitemizin 16 yıllık tarihinden ke-

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,

sitler sunarak; akademik, idari personel durumu ile

Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Yılmaz,

fiziki mekan ve imkanların geldiği nokta hakkında

Garnizon

sayısal bilgiler verdi.

Komutanı

Tuğgeneral

Nuh

Köroğlu,

Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş ile birlikte,
protokole dahil kurum ve kuruluşların il müdürleri,

Bugün itibariyle, Giresun üniversitesi bünye-

sivil toplum örgütü temsilcileri, basın ve yayın kuru-

sinde 13 fakülte, 3 enstitü, 21 araştırma merkezi, 5

luş temsilcileri, Üniversitemizde görev yapan öğre-

yüksekokul, 1 konservatuar, 13 meslek yüksekokulu

tim üyeleri ve vatandaşlarımız katıldılar.

bulunduğunu açıklayan Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz
Can, öğrencisi sayısının 25963, akademik personel

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başla-

sayısının 1126, idari personel sayısının 705 olduğunu belirtti.

yan törende, saygı duruşunun ardından, Devlet
Konservatuarında görevli öğretim üyeleri tarafından kısa bir müzik programı yapıldı.
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ilk günden bu yana gayret gösteriyorum” diyen

2021 Yılında Üniversitemizin YÖK tarafından

Rektörümüz, ilimizi güçlü, üniversitemizi saygın bir

“fındık” temalı ihtisas üniversitesi olarak ilan edil-

kurum kılmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade

diğini hatırlatan Rektörümüz, bu durumu ilimiz ve

ederek, Eğitim ve Araştırma Hastanesinin faali-

bölgemiz için bir kalkınma vesilesi olarak değerlen-

yete geçmesinde büyük emekleri olan eski başhe-

direceklerini belirterek, “Giresun Üniversitesinin hal-

kim Prof. Dr. Atilla Çıtlak ile başhekim Doç. Dr. Fazıl

kımıza ödemesi gereken bir borcu vardır. Bu borcu

Kulaklı’ya teşekkür etti.

biz bu şekilde ödemeye kararlıyız. İlgili kişi ve kuruluşlar ile istişarelerimiz devam ediyor. Yakın bir za-

Güre Yerleşkesi içinde oluşturulan, yemekhane, kütüphane, sosyal üniteler, çevre düzenleme-

manda gerekli akademik ve idari yapılanmayı tesis
ederek hizmete dönük projeler üreteceğiz”dedi.

leri hakkında detaylı bilgi veren Rektörümüz, öğrencilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılama

Adil, şeffaf ve kucaklayıcı bir yönetim anlayışını

noktasında, verilen eğitimin kalitesini nicelik ve ni-

benimsediklerini anlatan Rektörümüz, çalışma ba-

telik olarak yükseltmek üzere, azami gayret içinde

rışını artırarak bunu verimliliğe dönüştürmeyi he-

olduklarını, Giresun Üniversitesi’nin en çok tercih

deflediklerini, üniversitelerin farklı fikirlerin birlikte

edilen üniversiteler arasında görmek için gece
gündüz çalıştıklarını söyledi.

belirten Vali Ünlü, “fındık” temalı ihtisas üniversitesi

Tıp Fakültesine bağlı Eğitim ve Araştırma
Hastanesinin tam kapasite ile halkımıza hizmet

nuşmasında, bilim ve teknolojinin önemine vurgu

için yararlı sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

ülkeler için vazgeçilmez kurumlar olduğunu belirtti.

sağlık kampüsü planladıklarını, morfoloji binasının

Törenin yapıldığı Ömer Halisdemir Konferans
Salonu fuaye alanı içinde, Üniversitemiz idari per-

inşaatının devam ettiğini, Diş Hekimliği Fakültesi
ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin de bu bölgeye alınacağını belirtti.

Vali Ünlü, “2006 yılından bu yana 16 yıl boyunca,

soneli ve aynı zamanda koleksiyoner olan H.Gazi

gerek eğitim öğretimi, idari kadrosu ve eğitim alt-

Menteşeoğlu tarafından "Eski Giresun" temalı resim

yapısı ile gerekse öğrencilerine sağladığı sosyal ve
kültürel olarak olanaklarıyla, ülkemizdeki gelişmiş

Diş Hekimliği Fakültesine bu öğretim yılında

üniversiteler arasında yerini alma yolunda önemli

62 öğrencinin kayıt yaptırarak öğretim gördüğü-

adımlar atmıştır” diyerek; uluslar arası kabul gör-

nü açıklayan Rektörümüz, Fakültesinin uygulama
hastanesinin de birkaç ay içinde halkımıza hizmet

barındığı yerler olduğunu, hiçbir ayrım ve dışlama

verebilmesi için yoğun bir gayret içinde oldukla-

yapmadan hizmet vermeye çalıştıklarını belirtti.

rını ifade etti. Bu bağlamda, TSO Başkanı Hasan
Çakırmelikoğlu’na, Ticaret Borsası Başkanı Hamza

Törende bir konuşma yapan YÖK üyesi Prof. Dr.

Bölük’e, Afta Market Sahibi Ahmet Fehmi Tozlu’ya,

Muammer Yaylalı da, kendi akademik hayatından

Bereket Ticaret sahibi Nizamettin Öztürk’e, Gezmişler

örnekler vererek, asistanların ve öğretim üyeleri-

Holding kurucuları Aydoğan ve Aykut Gezmiş’e,

nin kendilerini üniversite dışına çıkararak, toplum ile

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve

bütünleşerek, diğer kurumlarla birlikte çalışmaları-

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener’e, Eski mil-

nın önemine değindi.

müş ilkeler çerçevesinde, milli ve manevi değerlere
bağlı bireyler yetiştirmenin, araştırmacı ve girişimci
öğrenciler yetiştirmenin, ülkenin ve ilin bilim, sanat,
teknoloji sağlık gibi bir çok alanda gelişimine katkı
yapacağına vurgu yaptı.
Konuşmasında üniversite öğrencilerine seslenen
Vali Ünlü, “sizi seviyoruz ve size güveniyoruz. Çağdaş
bilgi ve teknolojilerle kendinizi donatarak, özgüveni
yüksek, çözüm üretebilen, sosyal ve kültürel değer-

letvekili Hasan Aydın’a, Yetimoğulları firması sahibi Ergin Kılıçarslan’a, Gimpa Ticaret sahibi Cumhur

Daha sonra söz alan, Giresun Milletvekili Kadir

Karahasan'a teşekkür eden Rektörümüz Prof. Dr.

Aydın da, Giresun Üniversitesinin bugün itibariyle

Yılmaz Can, Güre Yerleşkesindeki inşaatlar, Tıp, Diş

geldiği yer önemlidir. Başarıları takdire şayandır.

Hekimliği ve Spor Bilimleri Fakülteleri için desteğini

Üniversitenin bu noktaya gelmesinde emekle-

esirgemeyen İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli ile

ri olan devlet büyüklerimize, Cumhurbaşkanımız

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’na da

Recep Tayyip Erdoğan’a, büyüğümüz, bakanımız

ayrıca şükranlarımı sunuyorum dedi.

Nurettin Canikli’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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Giresun Valisi Enver Ünlü de törende yaptığı ko-
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leri yaşatan, yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya

sergisi de açıldı.

destek veren, çevreye ve doğaya sürdürülebilir katkılar sunan birey olmak için gayret gösterin” dedi.

Açılış töreninde daha sonra, 2019 yılından bu
yana öğretim üyesi kadrolarına atanan yaklaşık

URAP adlı değerlendirme kuruluşunun verilerine
göre akademik başarısını yıldan yıla artıran Giresun

300 öğretim üyesine “profesörlük”, “doçentlik” ve
“doktor öğretim üyesi” cübbeleri giydirildi.

Üniversitesinin bundan sonraki dönemde de aynı
şekilde büyük başarılara imza atacağına inandığını
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Küresel İklimin
Su ve Tarıma Etkileri
Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından düzenlenen Küresel İklimin Su ve
Tarıma Etkileri Konulu konferans 23 Mart Çarşamba günü Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Üniversitemizde Nevruz Coşkusu

Konferansa Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Güven

Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar

Özdem, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Hüseyin

ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf

Peker,

fakülte-

Demir konuşmasına suyun tüm dünya için önemini

Baharın gelişinin simgesi olarak kabul edilen “Nevruz Bayramı” 21 Mart 2022 Pazartesi

si Dekanımız Prof. Dr. Erdal Ağar, Diş Hekimliği

Prof.

Dr.

Gürol

Yıldırım,

Tıp

anlatarak başladı. Demir, “Su, medeniyet, uygarlık,

günü Fen Edebiyat Fakültesi giriş katındaki alanda düzenlenen programla kutlandı.

Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Hikmet Aydemir,

gelişmek ve zenginlik demektir. Su yoksa gelecek de

Turizm Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Eyüp Nefes,

yoktur. Dolayısıyla geleceğimizi düşünüyorsak su-

Programa Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can,

Üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve

Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

yumuzu tasarruflu kullanmalı ve israf etmemeliyiz.

Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Belediye Başkan

Araştırma Merkezi (TÖMER), Devlet Konservatuvarı

Prof. Dr. Hüseyin Çalık, Bulancak Kadir Karabaş

Su insanlık tarihinin ilk dönemlerinden beri her za-

Vekili Hasan Yılmaz, Rektör Yardımcılarımız Prof.

ve Türk Halk Oyunları Topluluğu öğrencilerinin dans

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.

man çok önemli olmuştur. Medeniyetler su kenarla-

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

gösterisiyle başlayan program, demir dövme ve

Oktay Karaman, Fındık Eksperliği Bölümü Bölüm

rında kurulmuştur ve temel amaç su kaynaklarına

Gürol Yıldırım, Üniversitemiz akademik ve idari per-

ateş üstünden atlama geleneklerinin gerçekleştiril-

Başkanı Doç. Dr. Ali Turan ve öğrenciler katıldı.

hâkim olmak olmuştur.” dedi.

soneli ile öğrenciler katıldılar. Hava muhalefeti olsa

mesiyle devam etti. Program Nevruz pilavının yen-

da programa katılımın yüksek olduğu gözlendi.

mesinin ardından son buldu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Ondokuz

Konuşmasında küresel ısınmadan da bahseden
Prof. Dr. Yusuf Demir, “Küresel ısınma, sera gazlarının atmosferde birikmesi ile yeryüzü ve yeryüzüne yakın atmosfer tabakalarında sıcaklığın artması
olarak tanımlanmaktadır. Küresel ısınmaya bağlı
olarak gelişen küresel iklim değişikliği tarım alanlarına ve tarım sektörüne verimin azalışı, sulama suyu
talep ve maliyetlerinin artışı, dikim ve hasat zamanında kaymalar veya değişiklikler, ürün yetiştirme
elverişliliğinde azalma gibi sorunlarla olumsuz yansımaktadır.” diyerek sözlerini noktaladı.
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“Orman Vatandır Çanakkale Ruhu”
Belgeselinin Gösterimi Yapıldı
Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hazırlanan “Orman Vatandır Çanakkale Ruhu”
belgeselinin gösterimi, 24 Mart 2022 Perşembe günü saat 13:00’te, Giresun Üniversitesi
Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda yapıldı.
Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Hüseyin PEKER
ve Prof. Dr. Gürol YILDIRIM’ın da katıldığı belgesel
gösterimi, Orman Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim
Ethem GÜRSOY’un yaptığı kısa konuşmanın ardından başladı.
Orman yangınlarıyla mücadele eden ormancıların hikayesinin Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanlıklarla paralel şekilde anlatıldığı ve 18 Mart
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümde 81 ilde gösterime
giren film, izleyenlerden büyük beğeni topladı.
Program

sonunda

konuşan

ve

belgeselin

Üniversitemizde gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Hüseyin PEKER, Orman Bölge Müdürlüğüne, Bölge
Müdürü Ahmet GÜNEŞ’e ve Bölge Müdür Yardımcısı
İbrahim Ethem GÜRSOY’a katkılarından dolayı teşekkür etti.
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Rektörümüz Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Varank İle Görüştü

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, 23 Mart 2022 Çarşamba günü beraberinde Giresun
Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M.Bahadır Yılmaz ve Giresun Teknopark
Genel Müdürü M.Anıl Kaya ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ı
makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Giresun 2.Organize Sanayi Bölgesi içinde inşa edilecek Giresun Teknopark İnşaat Projesi ve
Fındık alanında yapılacak projeler hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

saha araştırmalarının yapılması.

8.

3.

Ailelere yönelik çalışmalar düzenlenmesi:

ra kullanma davranışlarının analiz edilmesi ve siga-

Üniversitemiz öğrencilerinin ailelerine bağımlılığın

ra kullanmaya atfedilen anlamlara karşıt söylemler

farklı türlerine ilişkin eğitici-bilgilendirici faaliyetler

geliştirilmesi.

düzenlenmesi.
Çalıştay raporu konusunda komisyon üyeleri gö4.

Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele
Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Uzman kişilerin görüşlerinden ve deneyi-

minden yararlanılması: Giresun ilindeki farklı ku-

rüş birliği sağlamış ilaveten aşağıda belirtilen konularda da çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır.

rumlarda araştırma ve uygulama yürüten uzman
kişilerin desteğinden yararlanılması.

•

“Giresun Üniversitesi Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Komisyonu” komisyon başkanı
Rektör yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem başkanlığında üyeleri Doç. Dr. Çağla Yiğitbaş,

Kurumlar arası katılımlı olacak şekilde çalış-

tay çalışmasının oluşturulması
5.

Kurumlar arası iş birliğinin geliştirilme-

Doç. Dr. Emel Bahadır Yılmaz, Doç. Dr. M. Serkan Abdüsselam, Dr. Öğr. Ü. Cansu Çobanoğ-

si: YEDAM’ın üniversitede etkinliğinin oluşturul-

lu, Öğr. Gör. İlknur Ezgi Koser ve Sağlık Kültür Spor Dairesi Şube Müdürü Hilal Ayhan ile

ması, diğer kurumlarda daha yakın bir iş birliği

ya bağımlılığı, kumar bağımlılığı, uyuşturucu bağım-

oluşturması.

lılığı, tütün bağımlılığı ve alkol bağımlılığı konuların-

birlikte 25 Mart Cuma günü rektörlük toplantı salonunda toplandı.
Toplantıda

17

Mart’ta

gerçekleştirilen

ğerlendirildi. Çalıştayın sabah oturumu için 3 ayrı

6.

Bağımlılıkların

ortadan

Üniversiteye ait bağımlılık veri tabanı oluş-

danışmanlık

hizmetlerinin

sağlanabilmesi

veya

salonda toplanıldı. Öğleden sonra oturumu için ise

turulması; Giresun Üniversitesi bünyesinde bağım-

bu tür hizmetlere yönlendirme mekanizmalarının

tüm katılımcılarla yeniden bir araya gelinerek ça-

lılıkla ilgili araştırma ve uygulama yapan akade-

oluşturulması.

lıştay raporu konusunda durum değerlendirmesi

misyenlerin veya meslek elemanlarının bağımlılık

yapıldı. Çalıştaya, Üniversitemizin tüm akademik

kapsamında yaptıkları çalışmaları bir araya getire-

birimlerinden ikişer öğrenci ve birer akademisyen

rek iç paydaşların ortak yararına açmayı amaç edi-

sağlanması: Bağımlılıkla mücadele kapsamında

ile öğrenci topluluklarının temsilcileri katıldı. Sabah

nen bir veri tabanı oluşturulması.

uygulamaya konulan tüm çalışmaların sürekliliği-

oturumlarında; davranışsal bağımlılıklar, alkol ve
kumar bağımlılığı ile teknoloji ve uyuşturucu ba-

•

Bağımlılıklar konusunda öğrenci sempoz-

yumu düzenlenmesi,
•

Üniversitemiz web sitesinde konuya yönelik

bir erişim oluşturulması,
7.

Oluşturulan

uygulamaların

sürekliliğinin
•

Karadeniz Bölgesindeki üniversitelerle ko-

nuya yönelik webinar düzenlenmesi.

nin sağlanması ve sonuçların izlenmesi için çaba
2.

Saha araştırmalarının yapılması: Giresun

ğımlılıkları tartışıldı. Çalıştay raporlarına istinaden

ilinin ve Giresun Üniversitesi öğrencilerinin bağım-

aşağıda belirtilen başlıklara yönelik olarak faaliyet

lılık temelli sorunlarını ve ihtiyaçlarını ortaya koyan
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Bilişim teknolojileri internet ve sosyal med-

kaldırılmasında

birey odaklı çalışmalara ağırlık verilmesi: Bireysel
1.

•

da webinar eğitimlerinin başlatılması,

planlarının oluşturulması ele alndı.

“Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Çalıştayı de-
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Tütün bağımlılığıyla mücadelenin arttırıl-

ması: Üniversite genelinde önlemler alınması, siga-
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Davranışsal
Bağımlılıklarla
Müzikle
Mücadele

Geleneksel
Sanatlar
Tanıtım
Sergisi

Üniversitemiz tarafından Davranışsal

Üniversitemiz Geleneksel Sanatlar Topluluğu

Bağımlılıklarla Mücadele amacıyla 30 Mart

tarafından Rektörlük Fuaye alanında Ge-

Çarşamba günü saat: 16:00'da Şehit Ömer

leneksel Sanatlar Tanıtım Sergisi düzenlendi.

Halisdemir Konferans Salonunda bir konser
etkinliği gerçekleştirildi.

Sergi açılışında konuşan Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Hüseyin Peker, hat ve tezhip sanatından

Devlet Konservatuvarı öğrencilerimizin sah-

eserlerin bulunduğu serginin açılışını yapmaktan

ne aldığı konser dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sergide emeği

Konser öncesi Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hüseyin

geçen herkese teşekkür etti.

Peker ve Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerimiz öğrencilere teşekkür belgesi vererek konserde
emeği geçen herekese teşekkür ettiler.
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KBRN Tehdit ve Tehlikelerine Hazır mıyız ?
Üniversitemiz Sivil Savunma Uzmanı Ertuğrul

tehlikeye uygun doğru davranışları da öğrenmek,

Yalçın, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer

günümüzdeki güvenli yaşam kültürünün önemli bir

(KBRN) tehdit ve tehlikeler nelerdir, bu tehlikelere

parçasını oluşturmaktadır.

karşı nasıl hazırlıklı olunmalı konulu bir yazı kaleme
aldı. Yalçın, KBRN teriminin genel olarak kimyasal,

Bugün çevremizde gelişen tehlikelerin farkında

biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin kasıtlı ve

olmak, kendimizi, ailemizi, çalışma arkadaşlarımızı

kaza sonucu yayılması ile oluşan, insan ve çevre için

ve diğer paydaşlarımızı bu ve benzeri tehlikelerden

zararlı ve tehlikeli durumları ifade ettiğini vurguladı.

korumak için yapılması gerekenleri bilmek, olay öncesindeki hazırlıklara ve olaydan sonraki iyileştirme

Endometriozis Farkındalık Çalışması
Üniversitemiz Turkmsıc Topluluğu tarafından 28 Mart Pazartesi günü saat:11.00'de Güre
Yerleşkesinden Atapark Meydanına kadar "Endometriozis Farkındalık Çalışması" (Kadınlarda görülen ilerlemesi durumunda kansere dönüşen bir hastalık) temalı bisiklet turu
etkinliği düzenlendi. Etkinliğe yaklaşık elli öğrencimiz katılım gösterdi.

Endometriozis Nedir?

Dünya genelinde üreme çağındaki yaklaşık 176 mil-

Endometriozis, rahim içini döşeyen endometri-

yon kadını etkileyen yaygın bir hastalık olmasına

um tabakasının rahmin dışındaki başka bir bölgede

rağmen bilinirlik oranı çok düşüktür. Hastalık her yaş

büyümesi sonucu gelişen ve sıklıkla ağrılı seyreden

grubundaki kadını etkileyebilmesine rağmen en çok

bir hastalıktır. Endometriozis en sık olarak yumurta-

30'lu ve 40'lı yaşlardaki kadınlarda görülür.

lıklar, fallop tüpleri ve pelvisi örten dokuda görülür.

İnsanlık tarihi boyunca gerçekleşen KBRN olay-

çalışmalarını destekleme konularında etkili adımlar

ları büyük ölçekte can kayıplarına, büyük yıkımla-

atılmasını sağlayacaktır. Kısacası, iyi yapılmış hazır-

ra, çok sayıda insanın yer değiştirmesine neden

lıklar, kayıpları ve/veya yaşanabilecek olayların et-

olmuştur. Bu tür olaylar beraberinde çevre, iklim,

kilerini azaltacaktır.

insan sağlığı, sosyal-toplumsal düzen üzerinde

Öncelikle, her türlü tehlikede de ihtiyaç olacak

çok şiddetli ve uzun vadeli sonuçlar doğurmuştur.

Afet ve Acil Durum Çantası ile birlikte Aile Afet ve

Nitekim en çarpıcı örnek, Ağustos 1945’te Amerika

Acil Durum Planı’nı hazırlamak ve KBRN tehlikele-

Birleşik Devletleri’nin 2.Dünya Savaşı’nın sonlarında

rine karşı ikaz ve alarm işaretlerini öğrenmek, bek-

Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine ger-

lenmeyenlere hazırlıklı olmak için atılacak önemli

çekleştirdiği atom bombası saldırıları, yüz binlerce

adımlardır. Ancak her acil durumun kendine özgü

insanın ölümüne, ardında bıraktığı ısı ve radyasyo-

özellikleri vardır ve farklı hazırlıklar gerektirir. Her

nun etkileri ile günümüze kadar ulaşan hastalık ve

tehlike için izlememiz gereken adımları bilmek, ya-

hasarlara yol açarak, tarihe nükleer silahların savaş

pacağımız hazırlıkları, alacağımız kararları ve ted-

ortamında kullanıldığı yegâne örnek olarak geçmiş-

birleri belirlemede yardımcı olacaktır.

tir. Bu tarihten günümüze kadar hem yer üstünde
hem de yer altında binlerce nükleer silah denemesi
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yapılmıştır.
İKAZ VE ALARM İŞARETLERİNİ ÖĞRENİN
Günümüzde gelişen teknolojiler, Rusya-Ukrayna

(Alt Tabloda)

krizinde olduğu gibi artan siyasi ve uluslararası ger-

KBRN tehdit ve tehlikeleri ile birlikte afet ve acil

ginlikler, KBRN maddelerinden elde edilen silahların

durumlarda evde, işyerinde veya okulumuzda ya da

oluşturduğu tehdit ve tehlikeler hızla artmaktadır.

her nerede olursak olalım yapılacak uyarıların izle-

Bunların dışında endüstriyel üretimde, sağlık sek-

yicisi olmak hayatımızı kurtarıcı rolü olabilir. AFAD

töründe, laboratuvarda ve bilimsel araştırmalarda

ülkemizde sorumlu ve yetkili otorite olarak, doğal

kullanılan KBRN maddelerinin kaza sonucu çevreye

veya insan kaynaklı afetlerde, düşman saldırıların-

yayılma olasılıkları doğayı, insan ve diğer canlı ya-

da, KBRN tehdit ve tehlikelerinde, ulusal düzeyde

şamını tehdit etmektedir.

güvenilir haber alma ve yayma, mesajlı uyarı yapma ve ikaz-alarm sistemlerini yönetme görevlerini
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Tehlikeli maddelerin taşınması ve kullanılma-

yürütmektedir. Ülkemizde, yurt genelinde yaygın

sı konusunda üst düzey önlemler alınmış olmasına

olan kablo ve uydu haberleşme sistemleri kullanı-

rağmen, günlük hayatta KBRN tehlikeleriyle karşı

larak anons ve ikaz sesleri şeklinde uyarılar yapı-

karşıya kalma olasılığı oldukça yüksek düzeydedir.

labilmektedir. Günümüz sirenlerinde hem anons

KBRN maddelerinin çevreye yayılımı birçok canlıyı

yapılabilmekte hem de anlamları önceden bilinen

ciddi derecede etkileyeceğinden, kendi can güvenli-

ikaz ve alarm işaretleri verilebilmektedir. Bu siste-

ğimizle birlikte diğer canlıları da koruyabilmek ama-

min en bilinen örneği, 10 Kasımlarda 9.05’de, Gazi

cıyla alınması gereken temel önlemlerin yanında,

Mustafa Kemal ATATÜRK için tüm yurtta sirenlerin
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iki dakika süreyle sarı ikaz (düz siren sesi) şeklinde

maddelerden kısmen korunma sağlayacaktır.

çalınmasıdır.

- Nükleer bir tehlike söz konusu olduğunda bina- Bulunduğunuz bölgede ani ikaz verilmesi ha-

Ülkemizde kullanılmakta olan ikaz ve alarm

linde derhal havalandırmayı (klima) ve pencereleri

işaretleri 4’e ayrılır: Sarı İkaz, Kırmızı Alarm, Siyah

kapatarak aracınızı güvenli bir yere park edin.

Alarm (KBRN Alarmı) ve Beyaz İkaz (Tehlike Geçti

- Televizyon, radyo veya sosyal medyadan yet-

İkazı- sesli veya görüntülü yayınla duyurulur). İkaz

kili makamlarca (AFAD, Belediye, Valilik…) yapılacak

ve alarm işaretleri, anlamları ve uygulanacak

duyuruları dikkate alarak hareket edin.

nızdaki veya genel sığınaklara gidin.
- Sığınakta; uzun süreli sığınmayı düşünerek, oksijen tüketebilecek araç ve gereçleri (katalitik soba,
mum, ocak [yemek pişirme malzemesi hariç] vb.) kapatın veya mekân dışına çıkartın.
- Telefonunuzu sadece acil durumlar için kulla-

doğru davranış kurallarına ilişkin ayrıntılı bilgiler

- En yakın kapalı alana (sığınma yeri veya sığı-

nın veya mesajla haberleşmeye çalışın. Bu anlarda

için “afad.gov.tr/ikaz-alarm işaretleri” sayfasını

naklara) ulaşmaya çalışarak, yukarıda açık alandan

acil durum haberleşme sistemi için linklerin yükü az

inceleyebilirsiniz.

kapalı alana girerken uyulması gereken hususlara

olmalıdır.

yönde etkilenmenize neden olabilir. Doğrudan teSIĞINAKLAR

mastan korunmak için acilen kapalı bir mekâna sı-

Birçok acil durum sığınmayı gerektirebilir. Bugün

ğınmak öncelikli görev olmalıdır.

en çarpıcı örneği Ukrayna’da yaşanan savaşta ço-

dikkat ederek hareket edin.

- Radyo, televizyon ve diğer iletişim araçları kullanılarak yetkili makamlar tarafından verilecek ta-

3. EVDE

limatlara, merkezi duyuru ile yapılacak anonslara

KBRN tehlikelerine karşı en güvenli alanlar ge-

uyun.

cuklar başta olmak üzere sivil halkın hayatını kur-

- Radyo, televizyon veya diğer iletişim araçla-

nelde kapalı alanlardır. Ev içinde açık durumdaki

- Çevrenizde tehlikeli bir madde sızıntısı duru-

tarabilmek, konvansiyonel silahlardan korunabil-

rından yetkili makamlarca yapılacak anonsları-du-

kapı, havalandırma (özellikle doğalgaz menfezi vb.)

mu baş gösterdiğinde, bugün pandemiden (kovid

mek amacıyla sığınakları kullanmasıdır. Sığınaklar,

yuruları takip ederek verilecek talimatlara titizlikle

ve pencerelerden tehlikeli madde sızıntısı rahatlıkla

19) korunmak için kullandığımız cerrahi maskeleri

Sığınak Yönetmeliğine uygun olarak tabii afetler-

uyunuz.

girebileceğinden öncelikle bu yerler kapatılmalıdır.

kullanabilirsiniz.

den, konvansiyonel silahlar ve KBRN’nin etkilerinden

- Havada olağandışı ya da şüpheli bir maddenin

Tehlike kimyasal madde kaynaklı ise tehlikeli kim-

canlı ve cansız varlıkları koruyabilmek amacıyla, özel

farkına varırsanız (sis, gaz bulutu vb. toksit madde-

yasallar genellikle havadan daha ağır olduğun-

Bitirirken; uzun süreli KBRN tehlikelerinde yetki-

veya kamuya ait bina ve tesislerin bodrum katların-

ler gibi), rüzgâr yönünün tersi istikametinde o alan-

dan, üst katlara sığınmak daha güvenli olacaktır.

li resmi makamlar bir bölge veya şehrin tahliyesine

da inşa edilen ve toplu sığınmaya olanak sağlayan

dan uzaklaşın. Mümkünse mendil ya da kumaş par-

Ancak, radyasyon tehlikesinde durum farklıdır.

karar verebilir. Bugün Ukrayna’da, halen devam

özel korunma yerleridir. Bir sığınakta günlük yaşam-

çası ile nefes almaya çalışın. Açıkta bulunan el, kol

Radyasyonun varlığı beş duyu organı ile algılana-

eden Suriye, Irak, Afganistan’da yaşanan zorunlu

sal faaliyetleri en az iki hafta süre ile sürdürebilecek

ve bacaklarınızı örtün. Açıkta yaranız varsa kapatın.

maz. Radyasyonu ölçmek için dozimetre gibi özel

tahliye ve göçleri hatırlayalım. Tahliye kararı veril-

yeterli miktarda ihtiyaç malzemeleri (su, gıda, ilaç,

- En yakın kapalı yaşam alanına (mümkünde sı-

cihazlar kullanılır. Radyolojik cihazların bulunduğu

diğinde, yetkililerden gelecek talimatlara titizlikle

yerlerdeki sarı siyah renk fonundaki uyarı cihazları

uyulmalıdır. Hayat kurtarıcı olduğunu unutmaya-

temizlik vb.) bulundurmalıdır. Her sığınakta “sığınak

ğınma yerine/özel sığınağa) gidin.

amiri” olarak bir yönetici yer almalıdır. Ayrıca, sığı-

- Eğer tehlikeli maddeye maruz kaldıysanız, ka-

hep dikkatimizi çeker. Ancak, nükleer bir kaza-sal-

lım.

naklarda uyulması gereken doğru ve zorunlu dav-

palı alana girmeden önce giysilerinizi ve ayakkabı-

dırı gibi genel hayatı etkileyebilecek tehlike derecesi

lı bilgilere “www.afad.gov.tr” internet adresinden

ranış kurallarını sıralayan yazılı dokümanlar bulun-

larınızı çıkartınız.

yüksek radyolojik bir tehdit gündem olduğunda özel

ulaşabilirisiniz.

malı ve herkesin görebileceği yerlere asılmalıdır.
Bazı durumlarda özel sığınaklar yerine bulundu-

KBRN tehdit ve tehlikelerine yönelik ayrıntı-

- Çıkardığınız giysilerinizi plastik poşet içerisine

korunma tedbirleri gereklidir. Bu tür tehlikede, ilk

koyarak ağzını sıkıca kapatıp, bina dışına bırakarak

aşamada bulaşma riskini en aza indirebilmek için

Bilgi: Bu makale çalışanlarımızı, öğrencilerimi-

sığındığınız yaşam alanı dışında tutunuz.

olay/kaza yerinden olabildiğince uzağa gidilmeli

zi ve paydaş saydığımız halkımızı bilgilendirmek

ğumuz yerde kalmak, korunmak için bulunduğumuz

- Sıvı sabun ve su kullanarak öncelikle ellerini-

veya mümkün değilse güvenli kapalı alanlara sığı-

amacıyla, AFAD Başkanlığı Sivil Savunma Dairesi

yeri izole etmek daha etkili bir önlem-yöntem ola-

zi, sonra yüzünüzü ve saçlarınızı, ardından burun ve

nılmalıdır. Binalarımızın, evlerimizin bodrum katla-

Başkanlığı KBRN Çalışma Grubu’nun hazırladığı

bilir. Bu tür durumlar için önceden hazırlık yapmak

kulaklarınızı hijyenik bir şekilde iyice yıkayınız.

rında özellikle bu amaçlar için inşa edilmiş ve rad-

KBRN Temel Bilgileri Kitabı kaynak yayın kullanıla-

yasyonun serpinti etkisinden korunmayı amaçlayan

rak hazırlanmıştır.

gereklidir. Örneğin, ev ve işyerlerinde iç-dip tarafta
bulunan, pencere sayısı az, duvarları kalın olan bir
oda “güvenli sığınma yeri” olarak düzenlenebilir.

- Yayılan ya da maruz kaldığınız madde biyolojik
bir madde ise ayrıca dezenfektan kullanabilirsiniz.

ma yerlerine ilişkin talimatlara AFAD web sitelerin-

1. AÇIK ALANDA

- Binanız hasarlı değilse, her koşulda bina içeri-

Giresun Üniversitesi Sivil Savunma Uzmanı

sinde kalmaya çalışın.
niz insanları, komşularınızı ve mümkünse diğer can-

2. ARAÇ İÇİNDE

lıları da bina içine alın.

ğunda açık alanda bulunuyorsanız, doğrudan veya

KBRN tehlikesi seyahat halinde veya araç kulla-

dolaylı olarak etkilenebilirsiniz. Bu maddeler giysile-

nırken yaşanması halinde, klima ve pencerelerin ka-

re ve açıkta bulunan teninize temas ederek olumsuz

patılarak araç içinde kalmak, hava yoluyla taşınan
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Ertuğrul YALÇIN

- Tehlike altında bulunan ve yardım edebileceği-

den ulaşabilirsiniz.
KBRN maddelerinin yayılması söz konusu oldu-

genel sığınaklar bizler için güvenli korunaklardır.

- Sığınma yerlerinde nasıl davranmanız gerektiğine ilişkin talimatlara uyunuz. Sığınaklara ve sığın-

KORUYUCU ÖNLEMLER
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olan odaları tercih edin.

www.giresun.edu.tr

- Kapı, pencere, baca, havalandırma ve klimaları
kapatın.
- Penceresi olmayan veya çerçevesi daha küçük
Kuzeyin Parlayan Yıldızı
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