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

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

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

Eğitim, insanın kişisel olarak gelişmesinin 
yanında sosyalleşmek, insanlığa yararlı olmak, 
bilgi ve beceri ile donatılmış, sağlam karakter-
li insanlar yetiştirmek amaçlarına yönelik tüm 
çabaların bir bütünüdür. 

Eğitim tarihine bakıldığında,  tüm faaliyet-
lerin öğrenen ile öğretenin aynı yerde, aynı 
havayı soluyarak icra edildiğini, bu eğitim 
ortamın yarattığı kültür ve ahlaki değerlerin, 
etkileşimlerin süreçte büyük bir anlam ifade 
ettiğini görüyoruz. 

Ancak, yaşadığımız son aylarda,  dünyanın 
benzersiz biçimde deneyimlediği pandemi, 
eğitimin bu tarihi formatını değiştirmiş, hoca 
ile talebeyi ayrı mekanlarda, aynı ruhu aktar-
maya zorlamıştır. Bu durum elbette olağandı-
şı koşulların bir gereği olarak ortaya çıkmıştır.

Fakat,  işini aşkla yapanlar için kar-
şılaşılan zorluklar görev azminin önün-
de engel oluşturmuyor. Bunun en güzel 
örneğini  Üniversitemiz ailesi pandemi 

sürecinde en net biçimde başarılı olarak orta-
ya koymuştur.  Kendi kaynaklarımızın yanın-
da, Cumhurbaşkanlığımızın sunduğu destek 
ve katkılarla süreci aksatmadan hedeflediği-
miz şekilde tamamlamayı başarabildik.

Merkez Güre Yerleşkemizde sizler için 
çok büyük fiziki değişiklikler gerçekleştir-
dik. Yemekhane, kantin, kütüphane, dinlen-
me ve çalışma mekanları, eğlenme ortam-
ları inşa ettik.

Yıllardır açılması beklenen Diş Hekimliği 
Fakültemizi klinikleri ile birlikte 2021-2022 öğ-
retim yılında nihayet açıyoruz. Tüm hazırlıkla-
rımızı tamamladık.

Tıp Fakültemizin akademik personel baş-
ta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını bir an önce 
gidermeyi hedefledik. Eğitim (morfoloji) bina-
mızın temelini de bu süreçte attık. İnşallah bir 
yıl gibi bir süreden sonra tıp fakültesi öğrenci-
lerimiz yeni hastanemizin yanında yeni bina-
larına kavuşacaklar. Bu başarının mimarı tüm 
üniversite mensuplarımızdır. Benzerini tekrar 
yaşamak istemediğimiz pandemi ve onun 

zorladığı dijital dönüşümler, tüm sektörlerde 
ve özellikle yüksek öğretim uygulamalarında 
kökten değişiklik yapma ihtiyacını  ortaya çı-
karmış durumdadır. 

Üniversitemizin bu konudaki tecrübesi,  
alanında uzman ve yetenekli  kadrosu, kendi-
mize  misyon olarak belirlediğimiz donanım-
lı, iyi yetişmiş insanlar yetiştirme hedefimize 
yönelik çalışma ve çabalarımızın engellenme-
den devamını sağlayabilmiştir.

Neredeyse ikinci yılına giren pandeminin 
tüm kısıtlamalarına rağmen, işini aşkla ya-
pan ve her koşulda üniversitesini en iyi şe-
kilde temsil etme, enerjisini, bilgi ve dene-
yimlerini daha iyi bir GRÜ için harcayan tüm 
çalışma arkadaşlarıma en içten bir şekilde 
teşekkür ediyorum.

Sevgili Öğrencilerim,

Pandemi sizlerle aramıza bir mesafe koy-
muş olsa da,  bizler, sizin için en iyisini arama-
ya, daha fazlasını yapmaya, yeni ufuklar aç-
maya, ve çağın gerektirdiği becerilerle sizi en 
iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. 

Her ne kadar sizler olmadan kampüsün 
bir anlamı olmasa da, normalleşme sürecine 
yönelik iyileştirme ve geliştirme çabalarımızı 
durmadan, yorulmadan sürdürüyoruz.

Bu süreçte en önemli değerin sağlık ol-
duğunu bir kere daha anladık. Sizin sağlık ve 
iyilik içinde olmanızın  geleceğimiz için ne ka-
dar  önemli olduğunun altını çizmek isterim.

Hepinizin bir an önce üniversitenize dön-
mek istediğini bana yazdığınız iletilerden, 
sosyal medyadaki paylaşımlarınızdan ve son 
olarak Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yap-
tığı anketlerden biliyorum.

Bizler de sizler kadar normale dönmeyi, 
sizlerle yüz yüze dersler yapmayı çok istiyoruz.

Tüm öğrencilerimize eskisi gibi kavuşmak 
en büyük arzumuzdur. Bu noktada tekrar eski 
günlere dönebilmemiz için biraz daha sabır, 
daha  fazla dikkat, temizlik, maske ve mesafe 
kurallarına itina göstermemizin dönüşü hız-
landıracağını belirtmek; devletimizin belirle-
diği aşılanma tedbirlerinden daha önleyici bir 
tedbir olmadığını hatırlatmak isterim.

Bu bültenin camiamıza faydalı olmasını, 
bir an önce normal hayatımıza ve eski alışkan-
lıklarımıza geri dönebileceğimiz koşulların 
oluşmasını temenni eder, tüm GRÜ ailesine 
sağlıklı günler dilerim.

Bu süreçte başta sağlık çalışanlarımız ol-
mak üzere, bizim nefes alabilmemiz için so-
luksuz çalışan herkese şükranlarımı sunar, 
pandemi sebebiyle ebediyete irtihal eden 
tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ni-
yaz ederim.

Prof.Dr. Yılmaz Can
Rektör
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ÜNİ-DOKAP 2021 dönem başkanı 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz 

Can’ın önderliğinde gerçekleşen top-

lantıya DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, 

bölgemizde eğitim öğretim faaliyetleri-

ne devam eden ve ÜNİ-DOKAP içerisinde 

yer alan 15 üniversitenin rektör ve rektör 

yardımcıları, ÜNİ DOKAP Stratejik Kurul 

Başkanı Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Güven Özdem, ÜNİ DOKAP Genel 

Sekreteri Doç. Dr. Atila Gürhan Çelik, ÜNİ 

DOKAP Genel Sekreter Yardımcısı Şenol 

Akçay ve teknik destek personeli Emre 

Özyürek katıldı. Toplantının moderatörlü-

ğünü de gerçekleştiren ÜNİ-DOKAP Genel 

Sekreteri Doç. Dr. Atila Gürhan Çelik, 

Üniversitemizin dönem başkanlığında 

gerçekleşen toplantının birlik içerisinde-

ki üniversiteler arasında iş birliği ve ortak 

projeleri geliştirmeyi, gelecekte planlanan 

çalışmalar için yol haritası oluşturmayı ve 

ortak aklı ön plana çıkarmayı hedefleyen 

bir tema üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

ÜNİ-DOKAP 2021
1. DÖNEM TOPLANTISI

Doğu Karadeniz Bölge İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliği 
(ÜNİ-DOKAP) 2021-1 beşinci dönem toplantısı Üniversitemiz 
Alucra Turan Bulutçu MYO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Dönem Başkanı olduğu Doğu Karadeniz Bölge 
İdaresi Başkanlığı'nın (ÜNİ-DOKAP) 2021-1 beşinci  dönem  top-
lantısı Nisan ayı içerisinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.. 
Toplantıda birlik içerisinde bulunan üniversiteler arasında iş bir-
liği, ortak faaliyetler, gelecek dönemlerde hayata geçirilebilecek 
çeşitli projeler ve bu projelerin birlik bölgesine sağlayacağı fay-
dalar ele alındı. Toplantıya ÜNİ-DOKAP içerisinde yer alan 15 üni-
versitenin rektör ve rektör yardımcıları katıldı.
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Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve 
Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Yükseköğretimde 
Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı" konulu webinar 31 
Mart 2021 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

“Yükseköğretimde Kalite 
Güvencesi Sistemi ve Öğrenci 
Katılımı” Webinarı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Kalite Koordinatörü 

Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan 

Abdüsselam'ın moderatörlüğünü yaptığı 

webinarda, Yükseköğretim Kalite Kurulu 

(YÖKAK) Akademik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi 

Gonca Uludağ ve YÖKAK Öğrenci Üyesi ve 

Öğrenci Komisyonu Başkanı Mehmet Bora 

konuşmacı olarak yer aldı.

Webinar açılış konuşmasını Üniversitemiz 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin 

Peker gerçekleştirdi. Rektör Yardımcımız 

konuşmasında, Üniversitemizde kalite kül-

türünün yerleşmesine çok önem verdik-

lerini, kalite süreçleri ile ilgili olarak Kalite 

Koordinatörlüğünün ciddi çaba sarf etti-

ğini ve çalışmalar yürüttüklerini belirtti. 

Üniversitemizde yürütülen kalite çalışmala-

rında Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa 

Şanal ve Koordinatörlük çalışanları başta ol-

mak üzere tüm akademik ve idari personele 

teşekkürlerini iletti. Ayrıca etkinliğin düzen-

lenmesinde ve gerçekleştirilmesinde başta 

konuşmacılar olmak üzere tüm emeği ge-

çenlere de teşekkürlerini ileterek sözlerini 

tamamlandı.

Konuşmacıların özgeçmişlerin okunma-

sının ardından webinarda ilk olarak Dr. Öğr. 

Üyesi Gonca Uludağ söz aldı. Uludağ ko-

nuşmasında, Yükseköğretim Kalite Kurulu 

ve yükseköğretimde kalite kültürünün 

yaygınlaşması, kalite süreçlerinin içselleşti-

rilmesi süreçlerindeki çalışmalar hakkında 

bilgiler verdi. İkinci konuşmacı Bora ise ko-

nuşmasında öğrencilerin yükseköğretimde 

kalite süreçlerine katılımlarının artırılmasına 

yönelik bilgilere yer verdi. Konuşmacıların 

sunumlarının ardından Yükseköğretim 

Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 

Elmas da webinarda kısa bir konuşma yap-

tı ve katılımcılara selamlarını iletti. Webinar 

katılımcıların sorularının cevaplandırılması-

nın ardından teşekkür belgelerinin takdimi 

ile sona erdi.

Webinara Üniversitemiz Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Peker’in yanı sıra, 

Kalite Komisyonu üyeleri, Koordinatörlük 

çalışanları, Kalite Alt Komisyonları üyeleri, 

Birim Kalite Komisyonu üyeleri ve öğrenciler 

olmak üzere yaklaşık olarak 130 kişi katıldı.
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Açıklanan listede Üniversitemiz 2000 

yılından sonra kurulan devlet üniversitele-

ri arasında (43) üniversiteyi geride bıraka-

rak, listede kendine yer buldu.

Üniversitemiz TÜBİTAK Projeleri kapsa-

mında bu dönem içinde toplam (2.57 mil-

yon TL.) destek aldı.

TÜBİTAK bünyesinde yer alan (ARDEB), 2016-2020 yılları arasında proje bazında, 

en çok fon desteği alan üniversiteleri açıkladı.

ARDEB Nedir?

 Araştırma Destek Programları Başkanlığı 

TÜBİTAK bünyesinde yer alan, araştırma ge-

liştirme faaliyetlerinin kurum içi ve kurum 

dışı işbirliğini sağlayan birimdir. Araştırma 

grupları ile, talepte bulunan üniversite, 

kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel 

kişiler arasında bir köprü görevi üstlenmiştir.

TÜBİTAK ARDEB
Destek İstatistikleri 
Açıklandı

Proje Destek Ofisi
Bilgilendirme Toplantıları Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Proje Destek Ofisi tarafından 8-9 Nisan 2021 tarihlerinde Öğretim 

Elemanlarına yönelik çevrimiçi ortamda Proje Destek Ofisi Bilgilendirme Toplantıları 

gerçekleştirildi.

8 Nisan 2021 Perşembe günü Tıp ve 

Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler 

ve Fen Bilimleri, 9 Nisan 2021 Cuma günü 

ise Mühendislik Bilimleri, Eğitim Bilimleri 

ve Güzel Sanatlar alanında görev yapan 

Öğretim Elemanlarına yönelik düzenlenen 

toplantıda, Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz Genç ta-

rafından Proje Destek Ofisinin kuruluş amaç-

ları ve yapısı ile ilgili, Öğr. Gör. Burcu Akkaya 

tarafından ise DOKAP 2021-2023 yılları Eylem 

Planı kapsamında Öğretim Elemanlarımız 

tarafından sunulabilecek proje konularına 

ilişkin bilgilendirmede bulunularak proje 

hazırlama konusunda istekli olan Öğretim 

Elemanlarının 19 Nisan 2021 Pazartesi günü-

ne kadar Proje Destek Ofisi ile iletişime ge-

çebilecekleri belirtildi.

İş birliği protokolü Giresun Valisi Enver 

Ünlü ve Rektör Vekilimiz Prof.Dr. Güven 

ÖZDEM tarafından imzalandı. İmza tö-

reninde AFAD Giresun İl Müdürü Murat 

CAVUNT ve Müdür Yardımcısı Göksel 

ELİFOĞLU da hazır bulundu. Protokolün 

ilimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Üniversitemiz ile AFAD Giresun İl Müdürlüğü arasında ''2021 Türkiye 
#AfetEğitimYılı'' kapsamında yürütülecek afet-acil durum, sivil savun-
ma ve afet farkındalık faaliyetlerine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

AFAD İl Müdürlüğü İle 
İşbirliği Protokolü İmzalandı
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Rektörümüz Prof.Dr. Yılmaz Can tara-

f ından karşılanan Rektör Elmacı'nın ziya-

retinde, Üniversitemiz Rektör Yardımcıları 

Prof.Dr. Güven ÖZDEM ve Prof.Dr. Hüseyin 

PEKER de hazır bulundular. Rektörlük 

Makamında gerçekleşen görüşmenin 

ardından, Aksu Mahallesinde bulunan 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi de heyetle 

birlikte ziyaret edildi. Başhekim Prof.Dr. 

Atilla ÇITLAK taraf ından misaf ir heyete 

Hastanemiz hakkında bilgiler verildi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Süleyman ELMACI ve Yardımcısı 

Prof.Dr. Önder DUMAN bir dönem 

Üniversitemizde de görev yapmış, çe-

şitli idari ve akademik görevlerde 

bulunmuşlardı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Süleyman Elmacı, 06 Nisan 2021 

Salı günü beraberinde bulunan 

Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Halil 

Apaydın ve Prof.Dr. Önder Duman ile 

birlikte Üniversitemizi ziyaret ettiler.

Amasya Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr. 
Süleyman ELMACI'dan 
Ziyaret...

Söz konusu Projeye başvuru işlemle-

ri, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü 

Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı öğretim 

üyelerimiz Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN ve 

Doç. Dr. Tamer AKKAN tarafından gerçek-

leştirildi. Bu kapsamda Üniversitemizden 

kabul gören Doktora öğrencileri, YÖK ta-

rafından belirlenen 100 öncelikli alandan 

biri olan “Sürdürülebilir Su Kaynakları 

(Su Tasarruf Teknolojileri ve Arıtma 

Teknolojileri dâhil)” alanında Doktora tez 

çalışmalarını Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN, 

Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU, Doç. Dr. Eren BAŞ 

ve Doç. Dr. Tamer AKKAN koordinatörlü-

ğünde yürütecekler.

Üniversitemiz adına  bir ilki gerçekleşti-

ren öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi 

tebrik ederiz.

YÖK tarafından Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda doktoralı in-
san kaynağını yetiştirmeyi hedefleyen YÖK 100/2000 Projesi kapsa-
mında Giresun Üniversitesi adına ilk defa öğrenci kabulü yapıldı.

Üniversitemiz YÖK 100/2000 Projesine 
İlk Defa Katkı Sunacak
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Tıp Fakültemizin önemli bir eksikliği daha gideriliyor. Tıp Fakültesi 
Morfoloji binası ihalesi 21 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı...

Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İhalesi 21 
Mayıs'ta Gerçekleştirildi 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi morfoloji binası inşası için ihale tarihi kesinleşti. TOKİ ta-

rafından inşa edilecek bina için 21 Mayıs 2021 günü saat 14.30'da ihaleye çıktı.. 

Sağlık Yerleşkesi olarak planladığımız Aksu Yerleşkesi'nde yeni Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi'nin yanı başında inşa edilecek morfoloji binası için 550 gün inşa süresi verildi.

Rektörümüz Prof.Dr. Yılmaz CAN'ın konuyla ilgili olarak basına yaptığı açıklamanın 

devamı şöyle:

"Morfoloji binasının yatırım programına alınması, TOKİ tarafından inşa edilmesi-

nin sağlanması ve ihaleye çıkılması süreçlerinde büyük katkıları olan Sayın Bakanımız 

Nurettin CANİKLİ'ye, İlimiz Milletvekilleri Sayın Cemal ÖZTÜRK'e, Sayın Kadir AYDIN'a, 

Sayın Sabri ÖZTÜRK'e ve tüm katkı verenlere çok teşekkür ediyorum.

Morfoloji binamızın Üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

İhale için bilgi alınabilecek internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
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Rektörümüz mesajın-

da, 23 Nisan 1920'de Türkiye 

Büyük Millet Meclisini kuran 

Türk Milletinin, bu hamlesiy-

le vatan topraklarında esare-

tin asla kabul edilmeyeceği-

ni bütün dünyaya ilan etmiş 

olduğunu hatırlattı. Rektör 

Can,  Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin, Milletimizin en 

yetkili temsilcisi olduğunu,  

aynı zamanda  ülkemizdeki 

hür ve bağımsız yaşama ira-

desinin de sembolü olduğu-

nu vurguladığı mesajında ay-

rıca şu açıklamalara yer verdi:

"23 Nisan 1920, Milletimizin 

kendi tarihini kendisinin 

yazmaya başladığı, kendi 

kaderini kendi azim ve kararı-

na bağladığı gündür. Milletin 

canıyla, kanıyla elde ettiği 

egemenliğin en önemli sem-

bolü olan Meclisimizin kuru-

luş günüdür. Bu önemli gün, 

çocuklara ve yeni nesillere 

armağan edilmiştir. Bu ar-

mağan, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin ülkemize karşı bit-

meyen sorumluluğunun da 

simgesidir.

Kutlu olsun, daim olsun…

23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı, Büyük 

Önder Mustafa Kemal 

Atatürk'ün Türkiye'nin ay-

dınlık geleceği çocuklara 

emanetidir. Bu bayram, dün-

yada çocuklara armağan 

edilen barışın ve kardeşliğin 

simgesi olan ilk ve tek bay-

ramdır. Geçen yıl olduğu 

gibi bu yıl da, ne yazık ki Milli 

Egemenliğimizin 101. yılını ve 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı'nı tüm dünya-

da olduğu gibi ülkemizde de 

etkisini sürdüren koronavirüs 

salgını nedeni ile meydanlar-

da coşku ile kutlayamıyoruz.

Sağlığımız ve gelecek 

güzel günler için evlerimiz-

de kalmak zorundayız. Ben, 

bugünün evden çıkmadan 

da, tüm  coşkusu ile kut-

lanacağına inanıyorum. 

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz CAN; Milli Egemenliğimizin temsilcisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Rektörümüzün "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı" Mesajı...

Bu önemli günde çocuk-

larımıza  Atatürk'ü, Ulusal 

Kurtuluş Mücadelemizi, 

Milli Egemenliğimizi, hürri-

yetin ve bağımsızlığın öne-

mini anlatalım. Giresun 

Üniversitesi olarak bizler de 

sosyal medya hesaplarımız-

dan, çocuklarımıza bugü-

nün coşkusunu yaşatacak 

ve önemini anlatacak pay-

laşımlar yapacağız. 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı'nda tüm Türkiye, 

Sayın Cumhurbaşkanımız ve 

Sayın Meclis Başkanımızın 

önderliklerinde, her yeri 

bayraklarla süsleyecek. 

Bağımsızlığımızın sembolü 

İstiklal Marşı'nı söyleyecek. 

Zor koşullarda bulunduğu-

muz bugünlerde, Türk mille-

ti ''Korkma'' diye haykıracak. 

Üniversitemiz mensuplarını 

ve tüm vatandaşlarımızı bu 

anlamlı etkinliğe katılmaya 

davet ediyorum.

Çocuklarımız bu ülkenin 

geleceğidir. Onların haklarını 

korumak, onlara güzel bir 

gelecek kurmak bizim en 

önemli vazifemizdir. Bu vesile 

ile, başta Ulu Önder Mustafa 

Kemal Atatürk olmak üze-

re, TBMM’nin tüm kurucu 

üyelerini bir kez daha rah-

metle ve minnetle anıyo-

rum. Başta çocuklarımız ol-

mak üzere, tüm halkımızın 

23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı'nı ve Milli 

Egemenliğimizin 101. yılını 

kutluyorum."

17 Mayıs 2021 tarihinde Makedonya'da 

yapılan olan U23 (ümitler) Avrupa 

Şampiyonasında milli forma giyerek müca-

dele veren Fakültemiz öğrencileri:

55 kiloda Adem Burak UZUN, 82 kiloda 

Doğan KAYA, 87 kiloda Muhittin SARIÇİÇEK, 

28 Haziran 2021 tarihinde Almanya'da yapı-

lacak olan Gençler Avrupa Şampiyonasında 

milli forma giyerek mücadele veren  

Fakültemiz öğrencileri: 77 kiloda Yüksel 

SARIÇİÇEK, 97 kiloda Mustafa OLGUN, Türk 

Milli Takımında Ülkemizi temsil eden öğren-

cilerimize ve onların yetişmelerinde emeği 

olan öğretim elemanlarımıza teşekkür edi-

yor;  Türk Milli Takımının diğer sporcularına 

da başarılar diliyoruz.

Öğrencilerimiz
Türkiye Güreş Milli Takımında...

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencile-
rimizden 5'i Türk Milli Güreş Takımına seçildiler.
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Üniversitemiz Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü tarafından 26.04.2021 tari-

hinde DOKAP Projeleri Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. DOKAP Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkan Yardımcısı Şeref Demir, İzleme ve Değerlendirme Koordinatörü 

Tolgahan Köken, Çevre ve Turizm Koordinatörü Deniz Tokaç, Ekonomik Kalkınma ve 

Proje Uygulama Koordinatörü İlknur Aydurmuş ve Kurumsal, Beşeri ve Sosyal Gelişme 

Koordinatörü Necati Aktaş ile Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının katılımlarıyla çev-

rimiçi ortamda düzenlenen toplantıda, DOKAP’a sunulabilecek projelerle ilgili karşılıklı 

görüş alışverişinde bulunuldu.

DOKAP Projeleri 
Bilgilendirme Toplantısı 
Gerçekleştirildi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler  

Dergisinde yayımlanan “Lojistik ve Tedarik 

Zinciri Alanında TR Dizin’de İndekslenen 

Çalışmaların Bibliyometrik Analizi” isim-

li çalışmada 2002-2020 yılları arasında TR 

Dizinde indekslenen, başlığında veya anah-

tar kelimelerinde “lojistik” ve/veya “tedarik 

zinciri” terimleri geçen yayınlar filtrelen-

miş, yaklaşık 312 makale üzerinden yapılan 

değerlendirme sonuçlarına göre, yazar ve-

rimliliği yani yazar ve katkıda bulunmuş ol-

duğu makale sayısı ele alınan dönem aralı-

ğında yayınlanan tüm makaleler arasında 

Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Korucuk en 

verimli yazar kategorisinde ilk üç yazar ara-

sında yer aldı.

"Öğretim Üyemizi tebrik eder,
 başarılarının devamını dileriz."

Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu Öğr. Üyesi Doç Dr. Selçuk Korucuk’un 
Ulusal Endeks olan TR DİZİN’deki Başarısı

Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğr. Üyesi 
Doç Dr. Selçuk Korucuk’un Ulusal Endeks olan TR DİZİN’de kendi çalışma 
alanlarında en verimli yazar kategorisinde ilk üç yazar arasında yer aldı.

Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü Nisan ayının son hafta-
sında Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na su-
nulabilecek projeler ile ilgli bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.
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Giresun Üniversitesi’ne bağlı 
Diş Hekimliği Fakültesi bünyesin-
de “Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’nin”  açılışı 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tara-
fından onaylandı. 

YÖK tarafından gönderilen onay yazı-

sında, Giresun Üniversitesi’nin bu konudaki 

teklifinin 31 Mart 2021 tarihli Yükseköğretim 

Yürütme Kurulu toplantısında incelendiği; 

“Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma 

Merkezi” açılmasının uygun görüldüğü 

belirtildi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yılmaz 

Can, konuyla ilgili basına yaptığı açıklama-

da, söz konusu onayı takiben, Diş Hekimliği 

Fakültesi’ne bağlı  uygulama hastanesinin 

Giresunlu hayırseverlerin de katkılarıyla, 

Ekim ayı sonuna kadar açılması yönünde 

hazırlıkların hızla devam ettirildiğini; cihaz 

alımlarının önemli bir kısmının gerçekleşti-

rildiğini, bu yılın bütçesinden de hastanede 

kullanılacak diğer cihazların teminine de-

vam edileceğini  bildirdi.

Öte yandan, 2021-2022 eğitim öğretim yı-

lında Diş Hekimliği Fakültesi’nin öğrenci ala-

rak, öğretime başlamasının planlandığı, bu 

doğrultuda YÖK’e öğrenci alımı ile ilgili baş-

vurunun yapıldığı, bu başvurunun da kısa 

süre içerisinde olumlu olarak sonuçlanma-

sının beklendiği yapılan açıklamada yer aldı.

Üniversitemizin YÖK'e yaptığı başvuruda, 

2021-2022 öğretim yılı için (30) öğrenci alımı-

nın teklif edildiği öğrenildi.

YÖK, Ağız ve Diş Sağlığı
Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 
Açılışını Onayladı

Diş Hekimliği Fakültesi
Öğretime Başlıyor...

YÖK’ün öğrenci kontenjanlarının görüşül-

düğü geçen haftaki Genel Kurul toplantısın-

da da, Diş Hekimliği Fakültemizin öğrenci 

kontenjanı (60) olarak belirlendi.

Üniversitemizin Nizamiye Yerleşkesinde 

bulunan hizmet binasında yürütülecek eği-

tim öğretim ve klinik faaliyetleri için, bu bi-

nadaki onarım çalışmaları da tüm hızıyla de-

vam ediyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulu-

nan Rektörümüz Prof.Dr. Yılmaz Can, Diş 

Hekimliği Fakültemizin yeni eğitim öğretim 

yılında faaliyetlerine başlaması adına yoğun 

bir mesai harcadıklarını dile getirerek, ayrıca 

şu değerlendirmelerde bulundu:

“YÖK tarafından alınan iki önemli karar 

neticesinde Diş Hekimliği Fakültemiz 2021-

2022 öğretim yılında hem eğitim öğretim, 

hem de klinik çalışmalara başlayabilecektir.

Bu bağlamda, Nizamiye Yerleşkemizde 

bulunan Fakülte binamızda fiziki şartların 

iyileştirilmesi adına ciddi bir çaba sarf etmek-

teyiz. İnşaat çalışmalarının gerçekleştirilme-

sinde maddi ve manevi katkılar sağlayan çok 

değerli hayırsever hemşerilerimize şükran-

larımı arz ediyorum. Klinik uygulamaları için 

kullanılacak alanlarda gerçekleştirilen bu ça-

lışmaları yıl sonundan önce tamamlamayı ve 

hasta kabulüne başlamayı planlıyoruz.

Bütçe imkanlarımız ölçüsünde klinik faali-

yetlerde kullanılacak önemli cihazların temi-

nini büyük ölçüde gerçekleştirdik. (21)  adet 

Üniversitemize bağlı Diş Hekimliği Fakültemiz 2021-2022 eğitim öğretim 
yılında (60) öğrenci alarak öğretim faaliyetlerine başlayacak.
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merkezi sterilizasyon cihazının kurulumunu 

yapıyoruz. Bu yıl içinde de ihtiyaç duyulacak 

cihazların alımına devam edeceğiz.

20 Ağustos 2015 tarihinde kurulan 

Fakültemizde, son bir yıl içinde göreve baş-

layan, (1) araştırma görevlisi, (6) Dr. Öğretim 

Üyesi ile birlikte (2) profesörümüz halen gö-

rev yapmaktadır.  Atama işlemleri devam 

eden (2) Dr. Öğretim üyesi birlikte toplam 

(11) akademik personel görev yapacaktır.  

Akademik kadromuzu Üniversitemize tah-

sis edilen kadro ölçüsünde artırmaya de-

vam edeceğiz. Diş Hekimliği Fakültemizin 

ve Uygulama Hastanesinin şehrimize hayır-

lı olmasını diliyor; bu aşamaya gelmemizde 

desteklerini esirgemeyen başta Bakanımız 

Sayın Nurettin Canikli olmak üzere, ilimiz 

milletvekilleri Sayın Cemal Öztürk, Sayın 

Kadir Aydın ve Sayın Sabri Öztürk’e, ayrıca 

Valimiz ve Belediye Başkanımıza  teşekkür 

ediyorum.”

30 ülkeden bilim insanlarının katıldı-

ğı sempozyumda Sosyal Bilimler, Eğitim 

Bilimleri, Beşeri Bilimler, Tarih, Coğrafya, 

Ekonomi, Hukuk, İdari Bilimler, Arkeoloji, 

Kültür, Sanat, Spor Bilimleri, Tıp Bilimleri, 

Veterinerlik, Tarım, Fizik, Kimya, Biyoloji, 

Mühendislik, Matematik ve bu disiplinlerin 

tüm alt konuları ele alındı.

Sempozyumla ilgili bilgi veren Karadeniz 

Stratejik Araştırma Ve Uygulama Merkezi 

(KARASAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abbas 

Karaağaçlı, “30 ülkeden 250 civarında bilim 

insanının katıldığı kongre ilimizin doğal, 

tarihi, mimari, kültürel ve diğer zenginlik-

lerini tanıtan film gösterimi ile başlamıştır. 

KARASAM ve İKSAD olarak yurtdışı ve yurt 

içinden yüzlerce bilim insanını sanal da 

olsa güzel Giresun’umuzda misafir edip, 

Üniversitemizin, İlimizin ve Ülkemizin ulu-

sal ve uluslararası arenada tanınmasına 

katkıda bulunduk. Kongrede ele alınan 

Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Beşeri 

Bilimler, Tarih, Coğrafya, Ekonomi, Hukuk, 

İdari Bilimler, Arkeoloji, Kültür, Sanat, 

Spor Bilimleri, Tıp Bilimleri, Veterinerlik, 

Tarım, Fizik, Kimya, Biyoloji, Mühendislik, 

Matematik ve bu disiplinlerin tüm alt konu-

larıyla ilgili sunulan bilimsel tebliğ ve maka-

leler çok kısa sürede kitap olarak yayınlanıp, 

bilim dünyası ve kamuoyunun ilgisine su-

nulacaktır” dedi.

Giresun’da Uluslararası Bilimsel 
Kongre Gerçekleştirildi

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) ile Karadeniz 
Stratejik Araştırma Ve Uygulama Merkezi (KARASAM) tarafından 6. 
Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu onli-
ne olarak gerçekleştirildi. Giresun Üniversitesi ev sahipliğinde yüz yüze 
yapılması planlanan sempozyum pandemi koşulları nedeniyle internet 
aracılığıyla online yapıldı.
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Nice Şampiyonluklara
GİRESUNSPOR

Giresunsporumuz TFF 1. Ligde 2020-2021 sezonunu aldığı başarılı sonuçlar neticesinde

şampiyon olarak tamamladı.

44 yıl aradan sonra şampiyonluk ipini göğüsleyerek Süper Lige çıkma başarısı gösteren Yeşil 

Beyazlı temsilcimizi tebrik eder Giresun Üniversitesi ailesi olarak nice şampiyonluklar dileriz.
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Üniversitemiz 
"Sıfır Atık Belgesi"
Almaya Hak Kazandı.

Üniversitemiz, Çevre Sorunları, Temiz Üretim 

Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü’müz 

Doç. Dr. Özlem TUNÇ DEDE koordinatörlüğünde 

yürütülen Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulum 

çalışmaları neticesinde, Giresun Valiliği Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü'nden “Sıfır Atık Belgesi” 

almaya hak kazandı.

Doç.Dr. Özlem Tunç Dede ve ekibini 

kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.

5 Haziran Dünya Çevre Günü, bize her ne kadar çevre-

nin korunması adına, kirliliğin engellenmesi, ormanların, 

denizlerin, göllerin korunması, atıkların değerlendirilmesi 

gibi günlük aktivitelerindeki insan faaliyetlerinin yol açtı-

ğı olumsuzlukları anımsatsa da, bugün hatırlamamız ge-

reken birçok çevre sorununun yanında, doğal dönüşümle 

beraber, doğrudan insan kusuru olan küresel iklim değişik-

liğinin sonuçlarının yarattığı meteorolojik afetleri de hatır-

lamamız gerekiyor. Ülkemiz de dahil olmak üzere, bugün 

için deprem kadar tehlikeli olan ve kök nedeni doğrudan 

insan kaynaklı sel ve heyelanlar, kuraklık, orman yangınları, 

şiddetli fırtınalar, böcek istilası gibi biyolojik saldırılar vb. fe-

laketlerle çevre ilişkisini gözden geçirmemiz gerekiyor.

Doğa nedir? Ekoloji Terimleri Sözlüğü’ne göre doğa; in-

sanlar tarafından yaratılmamış canlı ve cansız varlıkların 

bütünlüğüdür. Doğa, insanların yapamadığını yapan kuv-

vet ve kudrettir… Hayvan ve bitki örtüsüyle, insan eli değ-

memiş yeryüzü parçasıdır. Aynı sözlüğe göre ‘çevre’ şöyle 

tanımlanmıştır: Canlıların yaşamasını ve gelişmesini sağ-

layan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin bütünlüğü-

dür. Çevre bilinci de; bireylerin veya toplumların dengeli 

bir şekilde ilişkide bulunabilmesi için sahip oldukları dav-

ranış, tutum ve düşüncedir. Temeli insanın doğayı tahrip 

etmeden ondan yararlanma ilkesidir. Kısaca doğaya karşı 

dürüstlüğüdür.

Dünya Çevre Günü’nde
Doğa ve Biz…

Üniversitemiz Sivil Savunma Uzmanı Ertuğrul 

Yalçın 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla 

bir yazı kaleme aldı. Gelinen noktada doğaya 

karşı ne derece saygılı olduğumuz konusunda 

vicdanen sorgulama yapmamız gerektiğini vur-

gulayan Yalçın, yaşadığımız doğal afetlerden 

ders almamız gerektiğini vurguladı.
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Yukarıdaki tanımları özeleştiri ile yorum-

ladığımızda, doğaya karşı ne kadar saygılı 

olduğumuzu vicdanen sorgulamamız ge-

rekiyor. Bugün geldiğimiz süreçte doğanın 

sesi kısıldı; o ‘sessiz çığlığını’ duyamıyoruz!.. 

O çığlığı duyanların, tepki verenlerin sesini 

de duymak istemiyoruz!.. Doğanın dilini öğ-

renmek, anlamak istemediğimiz için dağ-

ların, nehirlerin, denizlerin, ormanların sesi 

kulaklarımızda çınlamıyor!.. O dili duyama-

dığımız, anlayamadığımız için de doğa hız-

la yok oluşa doğru gidiyor!.. Dünyayı saran 

ve sarsan Kovid 19 pandemisinin kaynağını, 

doğanın dengesinin bozulmasına yorum-

luyor kimi bilim insanları…  Bu bozulmanın 

nedenlerini, akıllıca yorumlayıp düşüne-

bildiğimizde, doğrudan insan davranışları-

nın etkili olduğunu gözlemleyebiliyoruz… 

Kısacası, doğanın tahribatının, çevre kirli-

liğinin baş sorumlusu insanoğludur. Daha 

fazla deşifre olmadan, suçlamadan, sızlan-

madan ve “çok geç olmadan” doğaya karşı 

davranışlarımızı gözden geçirmeli, ilişkileri-

mizi değiştirmeliyiz...

Geçtiğimiz ağustos ayında ilimizde ya-

şanan sel afetinin sonuçları çok ağır oldu. 

Büyük bedeller ödedik…  Birçok ilçemiz, 

özellikle Dereli en çok etkilenen ilçemizdi... 

Bugün Dereli yeni baştan kuruluyor, sanki 

kentsel dönüşüm geçiriyor… Doğu Karadeniz 

her mevsim, küresel iklim değişikliğinin yol 

açtığı düzensiz yağışlar ve öngörülmesi çok 

değişken ve güç olan meteorolojik afetlerle 

karşı karşıya kalmaktadır. İklim değişikliği et-

kisiyle yaşanan sel ve heyelanlar, toprak kay-

ması, kaya düşmesi, çığ, fırtına, aşırı sıcak ve 

aşırı soğuk havalar, ani dolu, kuraklık-çölleş-

me ve orman yangınları vd. hem bölgemizde 

hem ülkemizde afet haline dönüşebiliyor...

Yapılan bilimsel çalışmalar, iklim deği-

şikliğinin yol açtığı afetlerin tüm afetler 

içerisindeki payının her geçen yıl artış gös-

terdiği yönündedir. İklim değişikliği bölge-

miz ekonomisini de etkilemekte;  fındık, 

çay gibi yöresel olan ve ekonomik değeri 

yüksek ürünlerin kalitesini ve hasadını dü-

şürmektedir. Göç istatistiklerini incelediği-

mizde, en çok göç veren bölgeler içerisinde, 

Doğu Karadeniz’in de ön sıralarda yer aldı-

ğını görüyoruz... 

Çağdaş toplumlar, afetlerin etkilerine 

direnç gösteren toplumlardır. Dirençli top-

lumlar, afetin etkilerinden kısa sürede kur-

tulurken, daha az direnç gösterenlerin to-

parlanması daha uzun sürmektedir. Bizler 

dirençliliğimizi çoğunlukla acı sonuçlarını 

yaşayarak deneyimliyoruz…  Afetlere direnç-

lilik sadece devletin görevi değil, biz bireyler 

de aynı dirençlilik içinde olmalıyız… Bu an-

lamda; elbette başta doğanın korunması, 

deprem tehlikesi, küresel iklim değişikliği-

nin yol açtığı kuraklık,  sel ve taşkınlar, sal-

gınlar vb. tehlikelerden korunmanın, direnç 

geliştirmenin ön koşulu bilinçlenmedir. 

Bilinçlenmenin ilk aşaması eğitimse, diğeri 

ülkenin (bölgelerin-kentlerin) koşulları göz 

önüne alınarak, iyileştirici politikaların be-

lirlenerek titizlikle uygulanmasıdır. Bu çer-

çevede, afet risk yönetimi döngüsünü ha-

tırlayarak; küresel iklim değişikliğine uyum 

sağlanması, bu değişikliğin yol açtığı tehli-

kelerin engellenmesi, oluşabilecek can ve 

mal kayıplarının azaltılması veya ortadan 

kaldırılması ve bu politikanın sürekliliğini 

sağlayacak plan ve programların hazırlan-

ması ve kararlılıkla uygulanması önemlidir.

Dünya Çevre Günü’nde güzel dileklerle, 

duygularla düşüncelerimizi dile getirmek, 

ifade etmek daha hoş çağrışımlar, hisler 

uyandırabilirdi; ancak, yaşadığımız gerçek-

ler duyguların, dileklerin önüne geçiyor… 

İklim değişikliğinin yol açtığı olumsuzluk-

ların önüne geçilebilmesi, verdiği tahriba-

tın engellenebilmesi için gereken her türlü 

iyileştirici çalışmaların yapılması; yarına da 

yaşanabilir bir çevre ve hayat bırakabilmek 

için her birimizin üzerimize düşenleri bir gö-

rev değil “ödev sorumluluğu bilinci" ile yeri-

ne getirmesi, can-ı gönülden dileğimizdir…

Kimse ben tek başıma ne yapabilirim de-

memelidir. Şairin ifade ettiği gibi: Ben tek 

başıma ne yapabilirim/ Diye düşündü biri/ 

Ve hiçbir şey yapmamaya karar verdi/ Ben 

tek başıma ne yapabilirim/ Diye düşündü bir 

öteki/ Ve yalnızlığının kuytuluğuna çekildi / 

… / Ben tek başına ne yapabilirim/ Diye dü-

şündü yüzbinler/ Ve tek başınalıklarını sür-

dürdüler /… / Ben tek başına ne yapabilirim/ 

Diye düşündü milyonlar/ Milyonlarcaydılar/ 

Ve tek başınaydılar / … / Tek başına olduk-

larını sananlar/ Topluca ortadan kaldırıldılar. 

(A.Behramoğlu)

Doğa bizi topluca ortadan kaldırmadan, 

doğal veya ekolojik dengeye daha fazla ha-

sar vermeden, şimdi birlikte barışık ve uyum 

içerisinde yaşamak zamanıdır...

Çok geç olmadan!..

Buruk da olsa; dünya çevre günümüz 

kutlu olsun.

   

     Ertuğrul Yalçın

Sivil Savunma Uzmanı
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42. Giresun Gönüllü Alayının kurucu-

su ve komutanı olan Tirebolulu Binbaşı 

Hüseyin Avni Alparslan'ın hayatını anlatan 

belgeselin çekimleri tamamlanarak "you-

tube" üzerinden yayına verildi. 

Daha öncede benzeri türde tarihi bel-

gesel ve kısa f ilm çalışmaları yapan Gürsoy 

hocamız, bu son belgeselinde Binbaşı 

Hüseyin Avni Alparslan'ın biyografisinin 

yanı sıra, Kurtuluş Savaşı sırasında ülke-

mizin ve bölgemizin de içinde bulunduğu 

duruma da yer verdi. Belgeselin senaryo-

sunu yazan ve yönetmenliğini yapan Öğr.

Gör. Ahmet Gürsoy, aynı zamanda hika-

yenin anlatımını da kendisi gerçekleştir-

di. Seslendirmesini TRT yöneticilerinden 

hemşehrimiz Harun Yöndem'in yaptığı 

belgeselde gerek oyuncu, gerekse konu 

anlatıcı olarak Üniversitemiz öğretim ele-

manları da görev aldılar.

Şehit Binbaşı Hüseyin Avni'ye önem-

li bir vefa olarak gördüğümüz bu önemli 

Eğitim Fakültemiz'den 7 
Mayıs 2021 günü emekli olan 
Öğr.Gör. Ahmet Gürsoy, gi-
derayak önemli bir belgesele 
daha imza attı.

belgeseli  (https://www.youtube.com/

watch?v=jfBFdR_a5xw) linkinden 

izleyebilirsiniz.

Değerli Hocamız Öğr.Gör. Ahmet 

Gürsoy'u bu önemli çalışmasından dola-

yı bir kere daha tebrik ediyor, emeklilik 

hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar 

diliyoruz.

Hüseyin Avni Alparslan Kimdir?

"Kurtuluş Savaşına iki gönüllü alay ile 

katılan Giresunlular, vatan mücadelesin-

de çok sayıda şehit verdi. Onlardan biri 

de 42.Giresun Gönüllü Alayının kurucu-

su ve komutanı Binbaşı Hüseyin Avni'dir. 

1912'de Balkan Savaşlarında genç bir 

Öğr. Gör. Ahmet 
Gürsoy'dan Hüseyin 
Avni Alparslan 
Belgeseli...

teğmen olarak başladığı 

mücadelesini Kafkas ha-

rekatında Ruslara karşı 

sürdürdü.

Harşıt savunmasında 

110 ve 123.Alay kumanda-

nı olarak vatan müdafa-

asında bulunan Hüseyin 

Avni, 1921 yılı Ağustos 

ayının 30'unda Sakarya 

Savaşının önemli bir cep-

hesi olan Mangal Dağı 

çarpışmalarında aldığı 

bir şarapnel parçası se-

bebiyle şehit oldu. Şehit 

Binbaşı Hüseyin Avni 

Alparslan hem iyi bir as-

ker, hem de iyi bir kalem 

erbabıydı. Yunanistan'ın 

"Karadenizde Türk yoktur, 

müslüman ahali vardır" 

tezine karşı, "Trabzon, Laz 

mı, Türk mü" adlı cep ki-

tabını yazmış ve o yıllarda 

onbin adet dağıtmıştır.

Aynı şekilde "Otçu Göçü" 

kitabı ile Karadenizin gö-

çer kültürünü ortaya koya-

rak, psikolojik harekata da 

karşı koyucu önemli çalış-

malar yapmıştır.

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, 
19.04.2018 tarihinde Afrin Dermeşkanlı 
Köyü'nde el yapımı patlayıcının patlama-
sı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş 
Taner Çobanoğlu'nun anne ve babasının 
evine gerçekleştirdiği ziyarette aile üyeleri-
nin bayramını kutladı.

Rektörümüz
Şehit Ailesini
Ziyaret Etti

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, 
Ramazan Bayramı münasebetiyle 
2018 yılında Afrin'de şehit olan Piyade 
Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun ai-
lesini ziyaret etti.
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Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği tarafından 

20-23 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenen 9. 

EKMUD Uluslararası Bilimsel Platformu’nda 

Tıp Fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları 

ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğ-

retim üyesi Dr. Öğr. Üyesi İlknur Yavuz 

tarafından sözlü bildiri olarak sunulan 

“SARS-COV-2 Virüsüne Karşı Aşı Olanlar ve 

Olmayanlarda Gelişen COVID-19 Hastalığının 

Değerlendirilmesi: Ön Çalışma Sonuçları” 

isimli çalışma Bildiri Değerlendirme Jürisi 

tarafından Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü’ne 

layık görüldü. 

Çalışmada emeği geçen Fakültemiz 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. 

Meltem Arzu Yetkin, Dr. Öğr. Üyesi İlknur 

Yavuz, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Melih Şahin, 

Dr. Öğr. Üyesi Emsal Aydın, Arş. Gör. Dr. 

Emrullah Ataş ve Tıbbi Mikrobiyoloji Ana 

Bilim Dalı’ndan Doç.Dr. Emel Uzunoğlu ile 

Hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji hekimleri Uzm Dr. Sinan Çetin 

ve Uzm. Dr. Feyza Aytekin’i tebrik eder,  ba-

şarılarının devamını dileriz.

Covid-19 Aşısı Olanlar ile
Olmayanları Karşılaştıran Çalışma
Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülüne 
Layık Görüldü

Güre Yerleşkesi'ndeki 

Rektörlük Makamında ger-

çekleşen ziyarette kurumlar 

arasındaki işbirlğinin geliş-

tirilmesine yönelik fikir alış-

verişinde bulunuldu.

Çakırmelikoğlu'ndan Rektörümüze Ziyaret

Giresun Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Hasan Çakırmelikoğlu 
24.05.2021 Pazartesi günü 
Rektörümüz Prof. Dr. 
Yılmaz Can'ı ziyaret etti.

Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı 

Müzik  Bölümü öğretim elemanlarından 

Dr. Öğr. Üyesi H. Gürkan KIRANKAYA, 19 

Haziran’da üniversitemizin Şehit Ömer 

HALİSDEMİR Salonu’nda klarnet re-

sitali verdi. Resitale piyanoda Devlet 

Konservatuvarı’mızın değerli piyanisti Prof. 

Vasıf HASANOĞLU eşlik etti. Üniversitemizin 

YouTube sayfasında da yayımlanan resi-

talde, Fransız besteci Saint Seans’ın Op. 

167 numaralı Klarnet ve Piyano için Sonatı, 

Danimarkalı besteci Carl Nielsen’in Klarnet 

ve Piyano için Fantezisi, İtalyan opera 

bestecisi Guiseppe Verdi’nin Rigoletto 

operasından yola çıkarak bestelenen 

Rigoletto Fantezisi ve Fransız besteci André 

Messager’nin Solo de Concours adlı yapıtla-

rı seslendirildi.

H. Gürkan
Kırankaya'dan
KLARNET
RESİTALİ

İki kurum arasında yapılabilecek ortak çalışmalardan söz 

edilen ziyarette, Rektörümüz İl Müftüsü Ramazan Topcan'a 

iki adet kitap hediye etti.

Rektörümüzden
İl Müftülüğüne Ziyaret

Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Yılmaz Can, 
beraberinde  Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Güven 
Özdem ve Prof.Dr. Hüseyin Peker ile birlikte 
07 Nisan 2021 Giresun İl Müftülüğüne atanan 
Ramazan Topcan'ı makamında ziyaret ettiler.
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Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü, 

Giresun Üniversitesi bünyesinde; ulusal ve ulusla-

rarası hibe çağrılarına yönelik başvuru sahibi ya da 

proje ortağı konumunda hazırlanan ve yürütülen 

projeler kapsamında, yönetsel ve teknik koordi-

nasyon süreçlerini takip eden bir yapı olarak ku-

rulmuştur. Bu doğrultuda, ilgili mevzuatlara daya-

nılarak, Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü 

Yönergesi hazırlanmış, 25.05.2021 tarih ve 198/2 sa-

yılı Senato kararı ile onaylanmıştır.

Üniversitemizin 2020-2024 Stratejik Planında 

belirlenen “Milli ve evrensel değerler ışığında, ülke-

mizin stratejik hedefleri doğrultusunda eğitim, bi-

lim, sanat ve kültür alanlarında tüm çalışanlarının 

katılım ve destekleriyle çağdaş bilgi teknolojileri ve 

altyapı donanımlarını kullanarak; öz güveni yük-

sek, araştırmacı, girişimci ve çözüm üreten bireyler 

yetiştirmek; sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri 

öne  çıkararak yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma-

ya, insan yaşamına, çevreye ve doğaya sürdürü-

lebilir katkılar sunmak” misyonu doğrultusunda 

oluşturulan Koordinatörlük; gerek başvuru sahibi 

konumunda sunduğu projeler ile gerekse kamu 

kurumları, diğer üniversiteler, yerel yönetimler, 

meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş 

birliği içinde yürüteceği ortak projeler çerçevesin-

de, proje kültürünün oluşması ve yaygınlaşmasını 

hedeflemektedir.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlara daha etkin 

projeler sunmak amacıyla, “Proje Komisyonu” 

ve her alana ilişkin bir alt komisyon kurulmuştur. 

Bu doğrultuda, “Tıp ve Sağlık Bilimleri”, “Eğitim 

Bilimleri”, “Fen Bilimleri”, “Mühendislik Bilimleri”, 

“Sosyal ve Beşerî Bilimler” ve “Güzel Sanatlar” 

Proje Alt Komisyonları tarafından; Proje Komisyonu’na iletilmek üzere proje önerilerinde bulunulacak 

ve öğretim elemanları tarafından hazırlanan projeler incelenerek değerlendirilecektir.

Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü tarafından 26.04.2021 tarihinde çevrimiçi ortamda yapı-

lan toplantıda ise, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ndan Koordinatörlerin ve 

Üniversitemiz öğretim elemanlarının katılımlarıyla, DOKAP’a sunulabilecek projelerle ilgili karşılıklı görüş 

alışverişinde bulunulmuştur.

Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü kurulduğu günden bu yana iki ulusal ve bir uluslararası 

proje başvurusunda bulunmuş, yeni projeler ile ilgili hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, öğ-

retim elemanlarımız tarafından hazırlanan ondan fazla ulusal projenin Koordinatörlüğümüz aracılığı ile 

başvurusu gerçekleştirilmiştir.

Koordinatörlük bundan sonraki süreçte; ulusal ve uluslararası kuruluşların proje teklif çağrılarını takip 

ederek, Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü web sitesinden (https://pdo.giresun.edu.tr/) ilgili aka-

demik birimlere duyurma, Üniversitemiz öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teşvik etme, bu 

doğrultuda proje yönetimi ile ilgili seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenleme konularında çalış-

malara devam edecektir.

PROJE DESTEK VE
YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
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2018 Yılı Kurum Dış Değerlendirme 
(KGBR) ile 2019 ve 2020 Yılı Kurum İç 
Değerlendirme (KİDR) Karşılaştırma 
Raporu Hazırlandı.

Yükseköğretim kurumlarının dış değerlen-

dirme süreçleri Yükseköğretim Kalite Kurulu 

(YÖKAK) tarafından düzenli olarak yerine getiril-

mektedir. Bu kapsamda saha ziyaretleri gerçek-

leştirilerek her yükseköğretim kurumuna özgü bir 

Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) hazırlan-

maktadır. YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal 

Dış Değerlendirme Programı kapsamında de-

ğerlendirmesi tamamlanan kurumlar, değerlen-

dirme yılını izleyen en erken ikinci yılda İzleme 

Programına dahil olmaktadır. 

2018 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu 

(YÖKAK) Dış Değerlendirme sürecinden geçen 

Üniversitemiz 2021 yılında İzleme Programına 

dahil edildi.  Bu bağlamda, Yükseköğretim Kalite 

Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal 

İzleme Programı çerçevesinde “2018 Yılı Kurum 

Dış Değerlendirme (KGBR) ve 2019-2020 Kurum İç 

Değerlendirme (KİDR) Karşılaştırma Raporu” ha-

zırlanarak, paydaşlarımızın bilgisine sunuldu. 

Üniversite 2020 Yılı Kurum İç 
Değerlendirme Raporu Yayımlandı.

23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmî 

Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim 

Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite 

Kurulu Yönetmeliği'nin 19. maddesi gere-

ğince Üniversitemiz tarafından hazırlanan 

ve Senatoda onaylanan Giresun Üniversitesi 

2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 

yayımlandı.

2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 

çalışması, Üniversite birim kalite komisyonları-

nın çalışmaları olan Birim Öz Değerlendirme 

Raporları (BÖDR) dikkate alınarak, 

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve 

Kalite Koordinatörlüğünün koordinasyonu ile 

Kalite Alt Komisyonları ve Kalite Komisyonu 

toplantılarında görüşülerek etkin olarak katı-

lımlı bir şekilde yürütüldü.

Üniversitemiz Ödül Yönergesi ve 
Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi 
Yürürlüğe Girdi.

Üniversitemiz kalite politikaları ve iç 

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve 
Kalite Koordinatörlüğü

kontrol eylem planı çerçevesinde Personel 

Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanan, 

“Giresun Üniversitesi Ödül Yönergesi” ve 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafın-

dan hazırlanan, “Giresun Üniversitesi Kurumsal 

Risk Yönetimi Yönergesi” Üniversitemiz 

Senatosunda kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Giresun Üniversitesi Ödül Yönergesi; Giresun 

Üniversitesinde 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’na tabi olarak görev yapan akademik ve 

idari personelin Üniversitede olağanüstü gayret 

ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev 

yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli 

ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararı-

nın oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez 

kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, 

kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde 

artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik 

ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara 

ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit 

edilen akademik ve idari personelin değerlendi-

rilmesi amacıyla yürürlüğe alındı.

Giresun Üniversitesi Kurumsal Risk 

Yönetimi Yönergesi; kurumsal amaç ve he-

deflerin gerçekleşmesini ve hedeflere ilişkin 

faaliyetlerin sürdürülmesini engelleyebilecek 

risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve yöne-

tilmesi amacıyla, risk yönetiminin Üniversitede 

etkin bir kurumsal yönetim aracı olarak uygu-

lanmasını sağlayarak; eğitim ve öğretim, araş-

tırma ve geliştirme, toplumsal katkı faaliyetle-

ri, yönetim ve kalite güvence sistemi ile birlikte 

diğer yönetsel süreçlere değer katacak bir sis-

tem oluşturmak amacıyla yürürlüğe alındı.  

"Hayata açılan
Bilgi limanı"

4140 GİRESUN
ÜNİVERSİTESİ

GİRESUN
ÜNİVERSİTESİHayata açılan bilgi limanı...www.giresun.edu.tr



4342 GİRESUN
ÜNİVERSİTESİ

GİRESUN
ÜNİVERSİTESİHayata açılan bilgi limanı...www.giresun.edu.tr



giresun.edu.tr

www.giresun.edu.tr

TÜBİTAK
ARDEB

Üni-Dokap
2021

Morfoloji Binası

Sıfır Atık
Belgesi

YÖKAK
Webinarı

Diş Hekimliği
Fakültesi Öğretime

Başlıyor

Uluslararası
Bilimsel Kongre

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2021


