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Giresun Üniversitesi
Üniversitemiz, milli ve evrensel değerler ışığında, ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda eğitim, bilim,
sanat ve kültür alanlarında tüm çalışanlarının katılım ve destekleriyle çağdaş bilgi teknolojileri ve altyapı donanımlarını kullanarak; öz güveni yüksek,
araştırmacı, girişimci ve çözüm üreten
bireyler yetiştirmek; sosyal, kültürel ve

BÜLTEN

OCAK | ŞUBAT | MART

ekonomik değerleri öne çıkararak yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya, insan
yaşamına, çevreye ve doğaya sürdürülebilir katkılar sunmayı misyon edinmiştir.
Çağdaş ve yenilikçi bilgi üretimine
ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sunabilen, bölgesinde birinci sırada tercih
edilen uluslararası öneme sahip bir üniversite olma ilkesindedir.
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G

iresun Üniversitesi, 2809 sayılı
Yüksek Öğretim Teşkilat Kanunu’na,
01. 03. 2006 tarihinde ve 5467 sayılı
Kanun ile eklenen 65. Madde ile kurulmuştur. Bu kanunla, Karadeniz Teknik
Üniversitesi’ne
bağlı
Giresun
Eğitim
Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadî
ve İdarî Bilimler Fakültesi, Giresun Meslek
Yüksek Okulu, Tirebolu Meslek Yüksek
Okulu, Sağlık Yüksekokulu ile Cumhuriyet
Üniversitesi’ne bağlı Alucra Meslek Yüksek
Okulu ve Şebinkarahisar Meslek Yüksek
Okulu Giresun Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler
Enstitüsü de bu süreçte kurulmuştur.

Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz Can
Rektör

Koordinasyon
Prof. Dr. Güven Özdem
Prof. Dr. Hüseyin Peker
Editörler
Öğr. Gör. Uğur Kahraman
Öğr. Gör. İsmail Bayram
Tasarım & Mizanpaj
Öğr. Gör. Emre Çağman

Giresun Üniversitesi’ne bağlanan Eğitim
Fakültesi’nin temeli, 1962 yılında kurulan üç
yıllık Kız Öğretmen Okulu’na dayanmaktadır.
Söz konusu okul bu tarihten sonra değişik isim
ve statülerde faaliyetlerini sürdürmüştür.
Aynı şekilde Fen Edebiyat Fakültesi 1998
yılında, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi
2003 yılında kurulmuş, sonra da bu okullar
Giresun Üniversitesi’ne bağlanmışlardır.
Aynı şekilde Sağlık Yüksekokulu 1992-1993
eğitim öğretim yılında faaliyete başlamış,
2006 yılında da Giresun Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Bu okul, 15.10.2008 tarih ve 27025

Fotoğraf
Fatih Mehmet Gök
Ömer Karataş

Yayımcının adı
T.C. Giresun Üniversitesi

Bu bülten, Giresun Üniversitesi adına
Giresun Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler
Koordinatörlüğü taraf ından hazırlanmıştır.
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sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Sağlık
Bilimleri Fakültesi adını almıştır.
Giresun Üniversitesi günümüzde; 13
Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 1 Devlet
Konservatuarı, 13 Meslek Yüksekokulu, 21
Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 5 Bölüm
ile toplam 19 yerleşkede eğitim öğretim
vermektedir. Merkezde Güre, Gazipaşa,
Sahil Sosyal Tesisler, Merkez Rektörlük ve
Gazi caddesi yerleşkelerinde; ilçelerde ise
Alucra (1), Bulancak (1), Dereli (1), Espiye (1),
Eynesil (1), Görele (2), Keşap (2), Piraziz (1),
Şebinkarahisar (1), Tirebolu (3) yerleşkelerinde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarında 171 ön lisans, 99 lisans,
44 yüksek lisans, 10 doktora olmak üzere
324 program ile faaliyetlerine devam etmektedir. Üniversitemiz; 1022 akademik, 379
idari, 34 sözleşmeli, 235 sürekli işçi olmak
üzere toplam 1670 personel ve 11.403 ön
lisans, 14.046 lisans, 1.580 lisansüstü olmak
üzere toplam 27.029 öğrenci ile faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Giresun Üniversitesinden 2006-2020 yılları arasında 49.638 kişi mezun olarak diploma alırken, 5.278 kişi de Pedagojik Formasyon
Sertifikası almaya hak kazanmıştır.
GİRESUN
ÜNİVERSİTESİ
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Bülten
Yeni yüzüyle Sizlerle!
Daha önceki yıllarda basılı olarak dağıtılan iç haberler
bültenimizi yeniledik ve zengin içeriklerle dijital ortamda
okuyucularımızla buluşturuyoruz.
Yaklaşık bir yıldan bu yana tüm dünyayı
kasıp kavuran Covid’19 salgını münasebetiyle, yüksek öğretim faaliyetleri de büyük oranda askıya alınmış; sosyal, kültürel ve bilimsel alanda bir çok etkinlik planlandığı halde
gerçekleştirilememiştir. Diğer üniversitelerimizde olduğu gibi, Giresun Üniversitesi’nde
de eğitim öğretim faaliyetleri “uzaktan öğretim” yöntemleri ile yürütülmüş; kongre, seminer, panel, sergi vs. gibi önemli etkinliklere sadece dijital ortamda yer verilebilmiştir.
Yaşadığımız bu zorlu süreç, teknolojik
gereçlerin hayatımızda çok daha büyük bir
yer edinmesine yol açmıştır. Verilerin çoğunlukla çevrim içi ortamlarda paylaşılması
yönünde ortaya çıkan bu zorunluluk, yayın
faaliyetlerine de yansımış, basılı materyaller
yerine dijital materyaller kullanmaya bizleri mecbur bırakmıştır. Küresel salgın, gerek
derslerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmesini
gerekse de fiziksel olarak gerçekleştirilmesi
mümkün olmayan sosyal, kültürel ve akademik etkinliklerin de çevrim içi platformlara
taşınmasını zorunlu kılmıştır.
Üniversitemiz, bu çalışmaların kesintisiz
ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için
süreç içinde çeşitli mekanizmaları devreye sokmuş, teknolojik imkanlarımızı daha
da işlevsel hale getirmiştir. Tüm gayretimiz,

öğrencilerimizin bu dönemde akademik,
mesleki, kültürel ve sanatsal açıdan geri kalmaması yönündedir. Salgın tehdidine rağmen, bilimsel araştırmaların ve projelerin
kesintiye uğramaksızın devam etmesi amaçlanmış; akademisyenlerimizin yürüttüğü
birçok önemli çalışma ulusal ve uluslararası
alanda başarı ile kabul görmüştür.
Öğrencilerimizi her koşulda bilgiyle buluşturma, akademik personelimize, huzur
ve güvenle çalışma yapabilecek ortamları hazırlama sorumluluğumuzun her daim bilincindeyiz. Bu bakış açısından hareketle, daha
önceki yıllarda basımı yapılarak dağıtılan iç
haberler bültenimizi yeniledik. Daha zengin
içeriklerle dijital ortamda okuyucularımıza
sunmaya karar verdik.
Bu sayımızda, 2020 yılının başından itibaren bugüne kadar Üniversitemiz içinde
gerçekleştirdiğimiz bilimsel ve sosyal faaliyetlerimiz ile yerleşkelerimiz içinde yaptığımız fiziki mekân düzenlemelerini sunmak
istedik. Türkiye’nin en güzel şehirlerinden
biri olan Giresun’umuzun tarihi ve doğal güzelliklerini de yansıtan fotoğraflarla zenginleştirdiğimiz bültenimizi sizlere sunmaktan
onur duyuyor; yaşadığımız bu zor dönemin
bir an önce bitmesi temennisiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Yılmaz Can
Rektör

Prof. Dr. Yılmaz Can
Rektör
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GİRESUN
Giresun, denizi ve doğasıyla ziyaretçilerine dört
mevsim renk cümbüşü
sunmaktadır. Giresun'un
merkez ilçe ile beraber
toplam 16 ilçesi,
8 beldesi bulunmaktadır.

Giresun, Karadeniz sahilinde yeşilin her tonunu
sinesinde toplamış, ormanlarla kaplı yaylaların ve
doğal plajların bulunduğu, 122’km kıyı şeridine sahip,
sınırsız doğal ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir
turizm merkezidir.

paraşütü, kış kayağı, trekking, rafting, kamp karavan, av turizmi) da
mümkündür.

Çocuk Kütüphanesi olarak kullanılan Katolik kilisesi, Tarihi
Ticaret Lisesi Binası, Tarihin her
dönemine ait çeşitli eserlerin sergilendiği Giresun Müzesinin ardından ilde bulunan diğer turistik
mekanların gezilmesi ve yeşilin
her tonunun birlikte görüldüğü,
akarsuyu, şelalesi, çam ormanları
ile birer doğa harikası olan yaylalar
bekler. Turizm merkezi ilan edilmiş Kümbet, Bektaş, Kulakkaya,
Sisdağı Yaylaları ile bölgemizde bulunan diğer Çıkrıkkapı
Yaylası, Gölyanı Obası, Karagöl,
Paşakonağı Yaylaları birer doğa
harikası olup, gezenlerin hayran
kalacağı güzellikler sunmaktadır.

Giresun, Anadolu’nun kuzeydoğusunda, yeşil ile mavinin
kucaklaştığı, Karadeniz’in inci
kentlerinden birisidir. 6934 kilometrekarelik yüzölçümüne sahiptir. M.Ö 2000 yıllarından itibaren
bölgede yerleşim görüldüğü bilinmektedir. İskitler, Miletoslular,
Persler ve Kapadokyalılar Roma
döneminden önce bölgede hakimiyet kuran topluluklardır.
Romalılardan sonra Bizanslıların
hakimiyet kurduğu Giresun’da
1200’lü yıllardan sonra Trabzon
Rum İmparatorluğu dönemi yaşanmış ancak bu devlet kısa bir
süre sonra Selçuklu Devleti’nin ve
ardından Moğolların bir eyaleti haline gelmiştir. Böylece Giresun ve
bölgesinde Türk hakimiyeti başlamış, Türk nüfus yoğunluğu da bu
vesileyle biraz daha artmıştır.

Giresun şehri Miletos, Roma,
Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinden Cumhuriyete uzanan tarih çizgisinde medeniyetlerden
çeşitlemeler sunan bir yöredir.
Doğu Karadeniz kıyılarının insan yaşamına elverişli tek adası
Giresun Adası (Aretias) başlı başına bir turizm potansiyelidir.
Coğrafi konumu ile kıyı kesimlerinde ılıman iklimi, iç kesimlerinde ise karasal iklimi ile her
türlü kış ve doğa sporlarına uygun
oluşu, tarihsel zenginlikleri ve doğal güzellikleri yanında dünyanın
en kaliteli fındığının Giresun’da
yetişmesi, el sanatları, balıkçılığı, avcılığı ve yaylaları ile Giresun
turizmi çok yönlü fırsatlar sunmaktadır. Giresun Kalesi’nin
muhteşem manzarası eşliğinde
Şehri görmeye Kaleden başlanıp,
gezilip küçük bir mola ile çaylar
yudumlanır.
Tarihi Giresun evlerinin bulunduğu Zeytinlik Mahallesi,
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Giresun ilini eko-turizm ve
yayla turizmi gibi doğa amaçlı turizm türleri ile birlikte değerlendirmek,
doğusundaki
Sisdağı Yaylasın’dan batısındaki
Paşakonağı Yaylası’na kadar yayla
turizmi ve alternatif turizm çeşitleri açısından (çim kayağı, yamaç
www.giresun.edu.tr

Yeşille Mavinin Raks Ettiği
Kent, Giresun.

Oğuzların Çepni Boyu bu dönemde Giresun ve çevresine yerleşmiştir. Selçuklu Devletinin
çöküşünden
sonra, Anadolu

Hayata açılan bilgi limanı...

Selçuklu Beylikleri dönemi başlamış, bu dönemde bölgedeki Türk
nüfusunun yanı sıra Cenevizli nüfusu da artmaya başlamıştır. 1397
yılında Çepni Türkmen Beyi Emir
Süleyman Bey, Giresun ve çevresinin kontrolünü eline geçirmiştir.
Bu tarihten sonra bir süre Sivas
Hükümdarı Kadı Burhaneddin’in
elinde kalan Giresun; 1461 yılına kadar da Timur’un egemenliği altında kalmıştır. Fatih
Sultan Mehmet’in 1461 yılında
Trabzon’u fethiyle birlikte yönetim Osmanlılara geçmiştir.
Osmanlılar döneminde Giresun
ve çevresi, eşkıyaların, Celali ve
Kazak gruplarının baskın ve yağmalarına maruz kalmıştır.
Giresun, Tanzimat döneminde
(1847) Trabzon İline bağlı bir kaza
olmuştur. İdari bağlılık yönünden,
Trabzon, Ordu ve Şebinkarahisar
üçgeninde yer değiştiren Giresun,
1923 yılında 3 nahiye, 140 köy ve
14 mahalle ile birlikte İl olmuştur. 1. Dünya Savaşı’ndan önce
Giresun ve çevresinde Türk, Rum
ve Ermeni nüfus görülmektedir. Ancak savaşın başlamasıyla
birlikte bölgeden yavaş yavaş çekilmeye başlamışlardır. Bu savaşta Rus Orduları Giresun’u da

ele geçirmeye çalışmışlar; ancak
Osman Ağa önderliğindeki Milis
Türk Kuvvetleri bu saldırıyı Harşıt
Mevkiinde püskürtmüşlerdir. M.
Kemal Atatürk önderliğinde devam eden Kurtuluş Savaşı’na iki
milis alayla birlikte tüm cephelere
katılan Giresunlular bu dönemde
Osman Ağa’nın yoğun gayretleri
neticesinde hem bölgelerini tehlikeden korumuşlar hem de zaferin
kısa sürede kazanılmasında etkili
olmuşlardır.
İklim özellikleri ve doğal bitkisi örtüsü bakımından Giresun’un
kuzey ve güney kısımları birbirinden farklılık gösterir. Dağlar
denize paralel uzanmıştır. İklim
ılık ve yağışlıdır. Dört mevsim yeşil bir örtüyle kaplı olan Giresun
arazisinin %34’ü orman, %25’i tarım (çoğunluğu fındık ağacı), %18’i
çayır ve mera, %25’i tarım dışı
alandır. Güney bölgelerinde daha
çok bozkır bitki örtüsü ön plana
çıkar. Doğal ve tarihi değerler açısından turizme oldukça elverişli
bulunan Giresun’un bakir ormanları ve yaylaları herkesin ilgisini
çekmektedir.

GİRESUN
ÜNİVERSİTESİ
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Tarihi
Rektörlük
Binası
1886 yılında Kaptan
Yorgi tarafındanGiresun Hükümet
Konağı olarak
kullanılmak amacıyla
yapılan Tarihi
Rektörlük Binası, 23
Mayıs 2007 tarihinden
itibaren ise Üniversitemiz Rektörlük Binası
olarak kullanılmaktadır. Sultan Selim
mahallesi, Eşref
Dizdar cadddesinde
bulunmaktadır.

“Hayata açılan bilgi limanı”
sloganı eşliğinde, 17 Mart 2006
tarihinde, “Giresun Üniversitesi”
adıyla eğitim öğretim seferine
çıkan Üniversitemiz, bu kutsal
yolculukta 15 yılını geride bıraktı.
Milli ve evrensel değerler ışığında, ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda eğitim, bilim, sanat ve kültür alanlarında tüm
çalışanlarının katılım ve destekleriyle çağdaş
bilgi teknolojileri ve altyapı donanımlarını
kullanarak; öz güveni yüksek, araştırmacı,
girişimci ve çözüm üreten bireyler yetiştirmeyi; sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri
öne çıkararak yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya, insan yaşamına, çevreye ve doğaya
sürdürülebilir katkılar sunmayı kendisine
misyon edinen Üniversitemiz, geride kalan
bu 15 yıllık sürede önemli faaliyetlere imza
attı. Hedeflerine insan odaklı yaklaşımla yürüyen bir üniversite olmak istedik. Kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ilkelerin,
standartların ve değerlerin hakim olduğu bir
kurum olma yolunda çok çaba sarfettik.
Giresun Üniversitesi’nin 17 Mart 2006
günü, yaklaşık 6 bin öğrenci, 120 öğretim
elemanı, sadece 2’si aktif 3 fakülte, 4 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul ve 2 enstitü
ile başlayan yolculuğunun 15.yılına gelindiğinde; yaklaşık 27 bin öğrenci, 1086 öğretim
elemanı, 13 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul,
1 Devlet Konservatuarı, 13 Meslek Yüksekokulu, 21 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve
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5 Bölüm ile toplam 19 yerleşkede eğitim öğretim veren büyük bir kuruma dönüştüğü
açıkça görülmektedir. Merkezde Güre, Gazipaşa, Sahil Sosyal Tesisler, Merkez Rektörlük ve Nizamiye yerleşkelerinde; ilçelerde ise
Alucra (1), Bulancak (1), Dereli (1), Espiye (1),
Eynesil (1), Görele (2), Keşap (2), Piraziz (1),
Şebinkarahisar (1), Tirebolu (3) yerleşkelerinde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarında 171 ön lisans, 99 lisans,
44 yüksek lisans, 10 doktora olmak üzere 324
program ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Üniversitemiz ayrıca, 379 idari, 34 sözleşmeli, 235 sürekli işçi olmak üzere toplam
1734 personel sayısıyla ilinde ve bölgesinde
de önemli bir kurum haline gelmiştir.
Kuruluşundan bu yana Üniversitemizde
görev yapmış ve halen çalışmakta olan akawww.giresun.edu.tr

demik ve idari personelimiz ile mezun olan
ve şu anda okuyan öğrencilerimizin bu mutlu
ve gururlu günlerini kutluyorum. İlk günkü
heyecanımızla, koyduğumuz hedeflere azimle ve kararlılıkla bundan sonra da hep birlikte yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın önderliğinde, onun belirlemiş
olduğu 2023 ve 2071 vizyonuna el birliği ile
sarılacağız. Dünyanın her alanda büyümüş
ilk on ülkesinden biri olmayı inşallah başaracağız. Yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı tehdit
eden virüs salgınından da, milletçe şuurla ve
sağduyu ile hareket ederek, yakın zamanda kurtulmayı yürekten temenni ediyorum.
Üniversiteler bir taraftan bilgi üreten, bir
taraftan da evrensel değerleri yayan merkez
Hayata açılan bilgi limanı...

olması hasebiyle toplumlar için vazgeçilmez
derecede önemli kurumlardır. Bu farkındalıktan hareketle, Üniversitemizi hem fiziki
alt yapı, hem de nitelik açısından geliştirme
noktasında akademik ve idari personelimizle gece gündüz demeden çalışmaktayız. Her
geçen yıl anlamlı bir büyüme sağlayabilmek
adına çaba harcamakta, eğitim-öğretim alanında yaşanan tüm müspet değişimleri yakından takip ederek uygulamaktayız. Hayatta karşılığı olan ve tercih edilen yeni bölüm ve
programlar kurmaktayız. 15’inci yaşına erişen Üniversitemiz, fiziki yeterlilik, altyapı,
kütüphane ve laboratuvar imkânları, akademik performans ve başarı ile tercih edilirlik
gibi pek çok açıdan kendisi ile aynı dönemde
kurulmuş, hatta kendisinden çok daha önceleri kurulmuş birçok üniversiteyi geride bıGİRESUN
ÜNİVERSİTESİ
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Sivil Havacılık Yüksekokulumuzun öğrenci alarak faaliyetlere başlaması için gerekli
çalışmaları hızlandırmış bulunmaktayız. Bu
okulumuzun hedeflediğimiz şekilde donatılması durumunda Üniversitemizi bölgemizde
ayrıcalıklı kılan bir başka önemli birimimiz
olacaktır. Ne Üniversitemizin ne de Ülkemizin boşa harcayacak zamanı yoktur. Her
atılan adım bir boşluğu doldurmalı her söz
hayırsa söylenmelidir. “Ayinesi iştir kişinin,
lafa bakılmaz” düsturuyla üniversitemize,
ülkemize ve tüm dünyadaki gönül coğrafyamıza sunacak bir değer üretmek zorundayız.

rakmış durumdadır. Her yıl bir öncekinden
daha iyi bir noktaya gidiyoruz. Sonraki yılın
bu yıldan çok daha iyi olması için ekip olarak
tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
Bu gün itibariyle Giresun Üniversitesi,
akademik performans ve başarı açısından;
yerli ve yabancı bir çok önemli üniversite ile
rekabet edecek noktaya ulaşmak üzeredir.
Rekabet gücümüzü artıracak her türlü fiziksel ortamın sağlanması yolunda şehrimizin
ileri gelenleri ile birlikte el birliği ile eksikliklerimizi hızla gideriyoruz. Sadece ilimize
değil bölgemize de sağlık hizmeti sunan, birçok önemli ameliyatın yapıldığı yeni Eğitim
ve Araştırma Hastanemiz Aksu Yerleşkesinde tam kapasite ile faaliyetlerine başlamıştır.
Tıp Fakültemizde ihtiyaç duyulan öğretim
üyesi kadrolarına her daim öncelik verdik,
vermeye devam edeceğiz. Akademik kadro
açısından Tıp Fakültemizin çok önemli bir
noktaya gelmesi bizleri mutlu etmektedir.
Aksu Yerleşkesine bu yıl içinde Tıp Fakültemizin Morfoloji binasının temelini atacağız. Daha sonraki aşamada Diş Hekimliği ve
Sağlık Bilimleri Fakültelerimizle, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzu da buraya
taşıyacağız.
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Diş Hekimliği Fakültemizin 2021-2022 öğretim yılında öğrenci alıp faaliyete başlaması
için tüm hazırlıklarımızı hızla tamamlıyoruz. Uygulama Hastanesi olarak Nizamiye
Yerleşkemizdeki binamızın onarımı da bu yıl
içinde gerçekleşecektir.
Spor Bilimleri Fakültemizi Güre Yerleşkesindeki yeni binasına taşıdık. Bu binamızın
ulaşım sorununu son aşamasına geldiğimiz
kamulaştırma çalışmasıyla çözüyoruz.
Güre Yerleşkemizde güvenlik sorununa
yol açan giriş yolu ve kapılarını yeniden projelendirerek, Belediyemizle birlikte çok yakın zamanda tekrar düzenleyeceğiz. Yine bu
Yerleşkemizde, öğrencilerimizin eksikliğini
fazlasıyla hissettiği kütüphane, yemekhane,
kantin ve diğer sosyal mekanların inşasına
ağırlık verdik. Aynı anda yaklaşık 2 bin öğrencimizin yemek yiyebileceği modern bir
yemekhane yaptık. Kantin kapasitemizi kat
kat artırarak, yeniden donattık.

Akademik ve idari personelimizle, en büyük zenginliğimiz olarak gördüğümüz gençlerimizi nitelikli bir şekilde geleceğe hazırlamaya; Hazreti Mevlana’nın işaret ettiği gibi
temel sabitemiz kendi medeniyetimiz olmak
kaydıyla dünyanın tüm evrensel değerlerini
kendi medeniyet süzgecimizden geçirerek
insanlığa sunmaya aday bir üniversiteyiz.
Ulusal ve uluslar arası bilimsel, sosyal ve
kültürel etkinliklerde söz sahibi, yenilikçi,
yaratıcı, çözüm odaklı ve paylaşımcı, hakkaniyet ve liyakat prensiplerine bağlı, çevresine
duyarlı, toplumsal yararlılık prensibiyle hareket eden, katılımcı, hukuki ve etik değerle-

re bağlı, kalite ve verimlilik esasına göre yol
alan bir üniversite olmaya kararlıyız.
Üniversitemizin kuruluşunda ve bu günlere gelmesinde büyük katkı ve destekleri
olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanımız Sayın Nurettin Canikli, Milletvekillerimiz Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk’e ,
Belediye Başkanımız Sayın Aytekin Şenlikoğlu’na, Giresun Eğitim ve Kültür Vakfı başta
olmak üzere kuruluş döneminde katkı sağlayan kişi ve kurumlarımıza, ilimizin eski
milletvekilleri ile valilerimize, bir çok yerleşkemize arsa, bina, araç-gereç bağışlayan hayırseverlerimize, Üniversitemize katkılarını
esirgemeyen STK’larımıza, ilimizin siyaset
ve bürokrasisinden her daim yanımızda hissettiklerimize; Üniversitemizin göstermiş
olduğu başarılarda asıl söz sahibi olan, fedakarca çalışan Akademik ve İdari Personelimize ve öğrencilerimize ve onlara kucak
açan Giresun halkına Giresun Üniversitesi
adına ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı
sunuyorum.

Kütüphanemizin bulunduğu binayı büyük
onarıma alarak, fiziksel olarak kapasitesini
dört kat artırdık. Her türlü teknolojik imkanlarla öğrencilerimiz için özel çalışma mekanları hazırladık.
www.giresun.edu.tr
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Sağlık Turizmi Açısından da
60 Faal Poliklinik, Günlük 3000
Hasta Muayenesi
Önemli Bir Merkez Olabilir

EĞİTİM ve ARAŞTIRMA
HASTANESİ
2017 yılının Nisan ayında temeli atılarak yapımına başlanan
Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2020 yılı
sonunda tamamlanarak hasta kabulüne başladı.
72 bin metrekare kapalı alana sahip
Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma

rapi ünitesi bulunuyor.

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma

lığı; "Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın ol-

Hastanesi'nde şu anda 108 poliklinik odası-

mayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yön-

nın 60'ı faal olarak hastalara hizmet veri-

den tam iyilik halidir." şeklinde tanımlıyor.

yor. Ataması devam eden öğretim üyeleri ve

Dolayısıyla sağlıklı olma halini farklı temel

hekimlerin göreve başlamasıyla faal polik-

ölçütlere dayandırıyor. Bu bağlamda sağ-

linik sayısının arttırılması hedefleniyor.

lık hizmetlerinde niteliğin dünyanın farklı
noktalarında ortaya çıkması sağlık turizmi

Günlük ortalama 3000 hastanın muaye-

açısından da bu noktalara önemli bir avan-

ne edildiği Giresun Üniversitesi Eğitim ve

taj sağlıyor.

Araştırma Hastanesi'nde 65'i asistan doktor

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma

olmak üzere toplamda 161 Üniversitemiz

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma

Hastanesi özetle bireylerin hem tedavi edi-

mensubu hekim, bunun yanı sıra 50 hem-

Hastanesi modern binası ve hastalara rahat

ci hem rehabilite edici hem de sağlığı gelşti-

şire görev yapıyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı

Öte yandan hastanede 91 tek kişilik oda,

hareket imkanı sağlayan fiziki şartlarıy-

rici hizmetler almak hem de amacıyla baş-

mensubu olan 112 hekim, 483 hemşire hiz-

86 çift kişilik oda, 78 yataklı izole erişkin

la bunun yanı sıra sağladığı nitelikli sağ-

ka ülkelere gerçekleştirdikleri ziyaretler

met veriyor.

yoğun bakım ünitesi, 60'ı faal olmak üzere

lık hizmetleriyle bölgenin sağlık ihtiyacını

anlamına gelen sağlık turizmi açısından da

108 poliklinik odası, 16 ameliyathane, 34

karşılamada önemli bir görev üstleniyor.

oldukça büyük önem arz ediyor.

Hastanesi 350 yatak kapasitesi ile hastalara
şifa dağıtıyor.

16

yataklı diyaliz merkezi, 17 yataklı kemote-

Dünya Sağlık Örgütü anayasasında sağ-
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GİRESUN
TEKNOPARK
İnşaat Yapım Projesi
Tamamlandı

Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
ile ilan edilen Giresun Teknoloji Geliştirme
Bölgesi kurucu ortaklar bilgilendirme
toplantısı gerçekleştirildi.

A.Ş. yönetim kurulu başka-

Mete

Teknopark’ların birçok gi-

nı Prof. Dr. Yılmaz CAN’ın,

Giresun Ticaret ve Sanayi

rişimci,

projenin bu kadar kısa süre

Odası

şirketlere sağladığı muafi-

içerisinde

Mustafa

yetler sayesinde ARGE ala-

ve katkılarından dolayı ku-

Karadeniz

nında nitelikli çalışmaların

rucu ortaklara teşekkür et-

Birlikleri Genel Sekreteri

ticarileşeceği ve geliştiri-

mesinin ardından sonlandı.

Bülent

akademisyen

ve

atölye kuluçka merkezin-

leceği önemli bir bölge ha-

den oluşacak olan projede;

line

fından onaylanan Giresun

Test

projenin

Teknopark’ın idare binası,

tip atölyesi, kiralanabilir

mekan çalışmalarının hı-

kuluçka merkezi ve altyapı

zlıca noktalanıp pek çok
akademisyen ve girişim-

İmar planları, Sanayi ve
İmar
ve

planları,

Teknoloji

tarafından

Sanayi
Bakanlığı

onaylanan

Giresun Teknopark’ın fiziki

cinin nitelikli çalışmalar
gerçekleştireceği bir tesis
olması planlanıyor.

Teknoloji

Bakanlığı

tara-

laboratuvarı,

proto-
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gelmesini

planlanan

tamamlanması

Bahadır

YILMAZ,

Başkan yardımcısı
HALİLBEYOĞLU,
İhracatçı

CEBECİ,

Giresun

İl Özel idare genel sekreToplantıya;

Giresun

ter

yardımcısı

İbrahim

Belediye Başkanı Aytekin

KARACA

ARGE atılımlarına katkıda

ŞENLİKOĞLU,

Teknopark genel müdürü

ARGE ofisleri, kiralanabilir

bulunarak nitelikli perso-

Üniversitesi Rektörü Prof.

inşaat yapım projesi de ta-

ARGE atölye alanları, idari

nel istihdamı da sağlaması

Dr. Yılmaz CAN, Giresun

mamlandı ve yapı ruhsatı

çalışma ofisleri, ön kuluç-

bekleniyor.

Ticaret

alacak duruma getirildi.

ka merkezi, kuluçka mer-

sunumunun ardından görüş

Hamza BÖLÜK, Bulancak

kezi, fuaye alanı, 128 kişilik

alışverişinin

Ticaret ve Sanayi Odası

toplantısında

konferans salonu, toplantı

toplantı, Giresun Teknoloji

Başkanı

Ali

Giresun Teknopark Genel

salonları, restoran ve sos-

Geliştirme Bölgesi Yönetici

Giresun

2.OSB

Müdürü M. Anıl Kaya tara-

yal alanlar yer alıyor. Birkaç

fından sunulan proje kuru-

ay içerisinde ruhsat ve iha-

cu ortaklar tarafından da

le süreci sonuçlanıp temel

büyük beğeni topladı.

atılmasıyla fiziki inşaatının

Kurucu ortaklar bilgilendirme

başlaması düşünülen proje-

18

geçmesiyle,

Faaliyete

Toplam inşaat alanı yak-

nin kısa sürede tamamlanıp

laşık 7 bin 500 m2 olan, ana

girişimcilerin hizmetine su-

bina ve ek bina şeklinde

nulması planlanıyor.
www.giresun.edu.tr

ülkemizin

"

milli

Bilgilendirme
bulunulduğu

Borsası

Giresun

ve

Giresun

M. Anıl KAYA katıldı.

Başkanı

FATOĞLU,
Müdürü

Giresun'un
"
İnovasyon Merkezi

Hayata açılan bilgi limanı...
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Türkiye‘de En Çok Atıf Alanlar Listesinde,
Üniversitemizden 15 Akademisyen Yer Aldı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi öğretim üyesi Prof.Dr. Murat ALPER'in Researchgate.com 'da yayınladığı "Türkiye'de en çok
atıf alan ve H index'i en yüksek 6.000 akademisyen" başlıklı çalışmada Türk üniversitelerinde görev yapan yerli ve yabancı akademisyenler içinde Google Scholar profillerine göre
en çok atıf alan ve H index'ine sahip ilk 6000 kişi açıklandı. Prof.Dr. Murat ALPER'in 6-10
Şubat 2021'deki Google Scholar açık profillerine göre H indeksi ve atıf sayısına göre açıkladığı ilk 6.000 araştırmacı içinde, H indeksi ve atıf sayısı en yüksek 15 akademisyenimizin

Üniversitemiz Nükleer
Enerji Ajansı ile İşbirliği
Yapacak..
Üniversitemiz

Mühendislik

Fakültesi

Öğretim Üyesi Prof.Dr Ayhan KARA’nın başvurusu ve Türkiye Enerji, Nükleer Enerji ve
Maden Kurumu yetkililerinin önerisi üzerine,
OECD- Nükleer Enerji Ajansı (NEA) ile Giresun
Üniversitesi arasında nükleer veri paylaşımı ve
nükleer kod programlarına erişim hususunda
işbirliği sağlandı.
İşbirliği çerçevesinde Nükleer Enerji Ajansı ile yapılacak tüm çalışmalarda, Üniversitemiz
için “UGİRESUN” kodu kullanılacak. Bu çalışmalarda, Üniversitemiz adına irtibat görevlisi ola-

de isimleri yer aldı.

rak Prof.Dr. Ayhan KARA görev yapacak. Nükleer Bilimler üzerine çalışan veya çalışmak isteyen
akademisyenlerimiz, ajansın kullanımına izin verdiği nükleer verilere ve kod programlarına https://www.oecd-nea.org/ internet adresinden ulaşabilirler.Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi

10 Şubat 2021 tarihi itibariyle yapılan 1.sıralama:
ATIF SAYISI SIRALAMASI
1
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6
7
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10
11
12
13
14
15

PROF. DR.
PROF. DR.
PROF. DR.
PROF. DR.
PROF. DR.
PROF. DR.
PROF. DR.
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Öğretim Üyesi Prof.Dr Ayhan KARA’nın başvurusu ve Türkiye Enerji, Nükleer Enerji ve Maden

H INDEKSİ SIRALAMASI

EMİNE YALÇIN
EROL EĞRİOĞLU
YALÇIN TEPE
MUSTAFA TÜRKMEN
İMDAT İŞCAN
UFUK YOLCU
İHSAN AKYURT
HÜSEYİN ŞAHİN
ÇİĞDEM ŞAHİN
ALPARSLAN APAN
SEDAT MADEN
KÜLTİGİN ÇAVUŞOĞLU
SERKAN SAYIN
M. RECEP KAÇAL
TEMEL ÖZTÜRK
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Kurumu yetkililerinin önerisi üzerine, OECD- Nükleer Enerji Ajansı (NEA) ile Giresun Üniversitesi

EMİNE YALÇIN
EROL EĞRİOĞLU
YALÇIN TEPE
İMDAT İŞCAN
MUSTAFA TÜRKMEN
HÜSEYİN ŞAHİN
UFUK YOLCU
ÇİĞDEM ŞAHİN
İHSAN AKYURT
SERKAN SAYIN
SEDAT MADEN
KÜLTİGİN ÇAVUŞOĞLU
ALPARSLAN APAN
TEMEL ÖZTÜRK
M. RECEP KAÇAL

arasında nükleer veri paylaşımı ve nükleer kod programlarına erişim hususunda işbirliği sağlandı.

Sporda Şiddeti Önlemede İş Birliği Protokolü
Üniversitemiz ve Şiddetle Mücadele Vakfı HEGEM arasında Sporda Şiddeti Önleme İş
Birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol bağlamında spor faaliyetlerinde görev alan
antrenör, idareci, sporcu ve paydaşlarına çeşitli etkinliklerle eğitimler verilecek ve sertifika
programları düzenlenecek.

22 Şubat 2021 Saat: 11.00 itibariyle yapılan 2.sıralama:
ATIF SAYISI SIRALAMASI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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DOÇ. DR.
PROF. DR.
PROF. DR.
DOÇ. DR.

GİRESUN
ÜNİVERSİTESİ

EMİNE YALÇIN
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Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
Yoğun Bakım Ünitesi Yenilendi...
Sağlık Bakanlığı ile afiliasyon yapılarak
ortak kullanılan Kadın Doğum ve Çocuk
Eğitim Araştırma Hastanesi’nde mevcut yoğun bakım ünitesinin kapasitesi artırılarak
yenilendi. Gezmişler Ailesi tarafından üstlenilen tadilat ve tefrişat çalışmaları sonucunda, tamamı tek kişilik olmak üzere yatak
sayısı 12’ye çıkarılarak pandemi şartlarının
gerektirdiği en modern koşullarda hizmete
girdi. Ünitenin açılışı nedeniyle düzenlenen
törene Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk
ve Kadir Aydın, Giresun Valisi Enver ünlü’nün yanı sıra Rektörümüz Prof.Dr. Yılmaz
Can ile birlikte İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet
Bal da katıldılar. Törende ayrıca, AK Parti İl
Başkanı Kenan Tatlı ile birlikte ilimizin bazı

protokol üyeleri de hazır bulundular. Tören
programında davetlilere bir sunum yapan,
Başhekim, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BULUT
şu açıklamalarda bulundu:
“Hastanemiz 2016 yılı Aralık ayında yeni
hizmet binasına taşınmış ve birlikte kullanım kapsamında Eğitim ve Araştırma
Hastanesi olarak faaliyetine başlamıştır. 170
yataklı hastanemizde, 10 Genel Yoğun Bakım,
28 Yenidoğan Yoğun Bakım olmak üzere 38
yoğun bakım yatağı, 30 adet tek 51 adet çift
kişilik olmak üzere tamamı nitelikli toplam
132 servis yatağı bulunmaktadır. Hastanemiz
Anne Dostu Hastane, Bebek Dostu Hastane,
Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım

Mevcutta bulunan 10 yataklı Genel Yoğun
Bakımımız, pandeminin gerektirdiği şartlarda hasta tetkik ve tedavisine uygun olmadığından aktif olarak kullanılamamıştır. Bu
süreçte gerek çocuklarımızın gerekse gebelerimizin yoğun bakım takip ve tedavileri
amacıyla özellikli Yoğun bakım ihtiyacı hasıl
olmuş olup; girişimlerimiz sonucunda hayırseverlerimize ulaşılmıştır. Gezmişler Ailesi
tarafından yapılan tadilat ve tefrişat sonunda tamamı izole ve tek kişilik oda olarak yeniden düzenlenmiş ve yatak sayısı 12 ye çıkarılarak pandemi şartlarının gerektirdiği

en modern koşullar sağlanmıştır. 241’i Sağlık
Sınıfı olmak üzere 372 aktif çalışanımız ile
Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı,
Çocuk Nörolojisi, Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk
Cerrahisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon,
Radyoloji ve Tıbbi Biyokimya branşlarında
süre gelen sağlık hizmet sunumumuz Dil
ve Konuşma Terapisti, Psikolog, Diyetisyen,
Sosyal Çalışmacı ve Odyometri gibi bölümlerimiz ile en üst seviyede sunulmaya devam
edilmektedir.”

ünvanlarını alan Karadeniz Bölgesinin ilk hastanesidir. 10 yataklı muayene ve 12 yataklı müşahade odalarına sahip Acil Servisimiz, Genel Anestezi ile ameliyat yapılan 4 odası ve lokal
anestezi ile ameliyat yapılan 1 odası bulunan ameliyathanemiz, 10 yataklı günübirlik işlemler
için ayrılan servisimiz, tamamı tek kişilik özel oda şeklinde toplam 10 adet doğum odası içeren doğumhanemiz bulunmaktadır. Anne Otelimiz, Emzirme (Laktasyon) Polikliniğimiz ve
Gebe Okulumuz Karadeniz bölgemizdeki tüm annelerimize doğum sürecinde ve sonrasında
destek sağlamaktadır. Ayrıca özellikle 3. seviye Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemiz ile çevre illerden gelen yoğun bakım ihtiyacı olan tüm bebeklerimize hizmet verilmektedir.
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Şampiyonluk Yolunda
Giresunspor‘a Destek
Kampanyası
İlimizin güzide kulübü Giresunsporumuza şampiyonluk yolunda katkı vermek amacıyla
Üniversitemizde bir destek kampanyası başlatıldı. TFF 1. Ligde üst üste aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen yeşil beyazlılara Giresun Üniversitesi ailesi
olarak desteğimizi bir kez daha gösteriyoruz.
Giresunsporumuzun bu sezon yeniden süper lige yükselmesi hedefinde, Giresun
Üniversitesi bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük destekçisi olacaktır.

Şampiyonluk yolunda, 40 yıllık hasreti sonlandırmak için emin adımlarla ilerleyen Giresun’umuzun gururu,
Çotanak Armalı Giresunspor’umuza desteğinizi bekliyoruz.
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Denizcilik Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Yalçın Tepe‘den
'Hamsiye Uluslararası
Önlem' Çağrısı...
Fakültesi

belirterek, "Sadece Türkiye'nin yasak koy-

Dekanı Prof. Dr. Yalçın Tepe, Anadolu

ması, boy kıstası koyması, kota koyması,

Ajansına verdiği mülakatta, hamsinin ya-

bunlarla çözüm bulunabilir mi? Mutlaka

sal avlanabilir boy uzunluğu olan 9 san-

etkisi olur ama diğer ülkeler de burada ön-

timetrenin altındaki bireylerin oranında

lemler almalı. Burada uluslararası politi-

artış olması nedeniyle Tarım ve Orman

kalar izlenmek durumunda" sözlerine yer

Bakanlığınca ilk etapta 8-18 Ocak tarihle-

verdi. Uluslararası sularda devamlı göç

ri arasında 10 gün uygulanan ticari amaçlı

eden bir balık türü olan hamsinin, hava-

hamsi avcılığında kısmi durdurma kararı-

ların soğumaya başladığı eylül, ekim ay-

nın 28 Ocak'a kadar uzatılmasını destekle-

larında Türk karasularına girdiğini ifade

diğini belirtti.

eden Tepe, bu dönemin suların tekrar ısın-

Üniversitemiz

Denizcilik

Dekan Tepe, demecinde; hamside önlemin
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gerektiğini

maya başladığı Nisana kadar devam ettiğini aktardı. Tepe, sıcaklıklar nedeniyle son
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yıllara bakıldığında bu takvimin değiştiğine işaret ederek, hava soğumadığı için balığın
seyir göçünde değişimler yaşandığını kaydetti. Hamsinin, Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin ortak değeri olduğuna vurgu yapan Tepe, iklim değişimi, avcılık, filoların artan
miktarı ve kirliliğin bir bütün olarak ele alınıp buna göre politikaların acilen uygulamaya
konulması gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuni ile hamsinin 9 santimetrenin altında avlanmasını yasaklandığını kaydeden Tepe, "Hamsi, biyolojisine baktığımız zaman 9 santimetre civarına ulaştığı vakit yumurta bırakıyor. Daha öncesinde yumurta bırakma durumu
yok. Türkiye'de buna uygun olarak bir av yasağı boyu koyduk. 9 santimetrenin altında
avcılığının yapılması durumunda ağır cezalar söz konusu. Bu güzel bir uygulama." dedi

"Bu yasak güzel,
doğru bir uygulama"
Tepe, Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı kararın balıkçıların da yararına olduğuna
dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Eğer siz 9 santimetrenin altındaki balığı
bu yıl avlarsanız, gelecek sezonun balığını da
öldürmüş oluyorsunuz. Çünkü balığa yavrulama şansı vermiyorsunuz. Yasak tabii ki işe
yaracak. Türkiye'de şuanda hamsi sürüleri,
başka yere gitmiş değil. Tam mevsim ortasındayız. Hamsinin yumurtalama alanı Rusya,
beslenme alanı da Türkiye kıyılarıdır. Yasak
konulduğunda beslenme göçünde olduğu için
hamsi beslenmesine devam edecek, gelişecek. 20 gün sonra daha iri halde avlanacaktır.
Bu yasak güzel, doğru bir uygulama."
Denizcilik Fakültesi Dekanı Tepe, hamsinin bir miras olduğunu ve gelecek nesillere
aktarılması için mutlaka korunması gerektiğini vurgulayarak, "Karadeniz hamsisi,
dünya genelindeki diğer türlere göre farklıdır. Bizim hamsimiz bize hastır. Karadeniz
ülkeleri bir olup korumak, gelecek nesillere
aktarmak zorundayız." diye konuştu.
Tepe, Karadeniz hamsisinin diğer türlerine göre besin değeri ve yağ asitleri oranının
yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.
Hayata açılan bilgi limanı...
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ÜNİ-DOKAP
2020-2021 Dönem Başkanlığı
Giresun Üniversitesi’nde
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliğinin
(ÜNİ-DOKAP) 2021 yılı dönem başkanlığı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde
gerçekleştirilen törenle Üniversitemize
devredildi.
ÜNİ-DOKAP Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
öncülüğünde DOKAP
Bölgesindeki dokuz ilin
üniversitelerinin katılımıyla Kasım 2016’da
Giresun Üniversite’sinde gerçekleştirilen imza
töreniyle kurulmuştur.
Sonraki süreçte gerçekleşen katılımlarla birliğe
üye üniversite sayısı 15’e
yükselmiştir.
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Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Hüseyin KARAMAN başkanlığında, online olarak gerçekleştirilen törene; DOKAP
Başkanı Hakan GÜLTEKİN,
Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz
CAN, Amasya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Süleyman
ELMACI,
Artvin
Çoruh
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Fahrettin TİLKİ, Avrasya
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Kenan İNAN, Bayburt
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Selçuk COŞKUN, Gümüşhane
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Halil İbrahim ZEYBEK,
Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK,
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. Hamdullah
ÇUVALCI, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yavuz ÜNAL, Ordu
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ali AKDOĞAN, Samsun
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mahmut AYDIN, Sinop
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Nihat DALGIN, Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Bünyamin
ŞAHİN, Trabzon Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Emin
AŞIKKUTLU ve üniversite
temsilcileri katıldı. Törende,
DOKAP
Başkanı
Hakan
GÜLTEKİN,
Rektörümüz
Prof. Dr. Yılmaz CAN ve Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin

www.giresun.edu.tr

KARAMAN birer konuşma
yaptı. DOKAP Başkanı Hakan
GÜLTEKİN konuşmasında,
ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için bölge kurumlarının
bir araya gelmesinin önemine değinerek, “Üniversiteler
bölgenin gelişmesi için ciddi desteği olan kurumlardır.
Ve üniversitelerimize büyük
görevler düşmektedir. ÜNİDOKAP bu anlamda önemli
bir birliktir.” dedi.
Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Hüseyin KARAMAN konuşmasında, ÜNİ-DOKAP 2020
yılı dönem başkanlığında
yapmış olduğu bazı çalışmaları anlattı ve “Dönem başkanlığını teslim alacak olan
Giresun Üniversitesi’ne ve değerli Rektörü Prof. Dr. Yılmaz

Hayata açılan bilgi limanı...

CAN hocama hayırlı olsun
diyorum.” diyerek sözlerini
noktaladı.

bu dönemi başarılı projelerle
tamamlamak arzusunda olduklarını ifade etti.

Rektörümüz Prof. Dr.
Yılmaz CAN ise devir teslim töreninde yaptığı konuşmada “2016 yılında bölgede
hizmet vermeye başlayan
ÜNİ-DOKAP platformunu ülkemizin ve bölgemizin kalkınması adına çok önemsiyorum.
Daha önce dönem başkanlığını başarıyla yürüten hocalarıma teşekkür ediyorum.
Yeni dönemde de daha kuvvetli iş birlikleri yaparak güzel işlere imza atmaya devam
edeceğiz.” dedi. Rektörümüz
ayrıca, ÜNİ-DOKAP dönem
başkanlığı dönemini bir fırsat
olarak
gördüklerini,
DOKAP ile işbirliği yaparak,
Giresun Üniversitesi adına,

DOKAP'ın bütçe ve proje
imkanları açısından, yöresel
bazda büyük bir kurum ve
önemli bir kaynak sunucusu
olduğunu hatırlatan Rektör
Can; ÜNİ-DOKAP dönem
başkanlığı süresi içerisinde
mevcut işbirliğini geliştirerek, önemli projelerle ilimize
ciddi bir kaynak aktarımı sağlamayı amaçladıklarını dile
getirdi.
Konuşmaların
ardından Rektörümüz Prof. Dr.
Yılmaz CAN ile Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN
arasında devir teslim protokolü imzalandı.
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Tıp Fakültemizin Altın Yılı!
2020 Yılı İçinde "22" Öğretim Üyesi.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi’ne 2020 yılı içinde, atanan ve atama
işlemleri devam edenlerle birlikte “22” öğretim üyesi alındı.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi
kadrolarına alınan “22” öğretim üyesi ile birlikte toplam kadro sayısı böylece “122” ye
yükseldi. Üniversitemiz Tıp Fakültesi kadrolarında ayrıca son 18 ay içinde “46” araştırma
görevlisi de atandı. Tıp Fakültemize atanan
toplam Araştırma görevlisi sayısı 2020 yıl
sonu itibariyle “70” e yükseldi. Toplam akademisyen sayısı son 18 ay içinde "109" dan
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“192” ye yükselerek, yüzde 76 oranında büyük bir artış gerçekleşmiş oldu. 34 Ana bilim
dalına yayılan öğretim üyesi kadrolarının
“54” adedi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde,
“52” adedi Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde, “
16“ adedi de Temel Tıp Bilimleri Bölümünde
bulunuyor. "Üniversitemiz Stratejik Planı"na
İçerik Yönünden En İyi İkincilik Payesi.

www.giresun.edu.tr

İçerik Bakımından
En İyi İkinci
Stratejik Plan
Üniversitemizin 2020-2024 dönemi için
hazırlamış olduğu Stratejik Planına, içerik
bakımından yapılan akademik bir değerlendirmede ikincilik payesi verildi. Uludağ
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde,
Prof.Dr. Tolga Demirbaş'ın danışmanlığında yürütülen, Cangül İlhan'ın "Devlet
Üniversitelerinde
Stratejik
Planların
Stratejik Planlama Klavuzuna Uygunluğunun
İncelenmesi" başlıklı tez çalışmasında,
Üniversitemizin 2020-2024 dönemi için hazırladığı Stratejik Planı, içerik yönünden
hazırlanmış en iyi ikinci plan olarak yer
aldı. Söz konusu tez çalışmasında "50" devlet
üniversitesinin stratejik planı değerlendirildi. Tez metni üzerinde yapılan incelemede,
üniversitelerin açık isimleri ile bir sıralama
yapılmadığı ve geliştirilen bir kodlama ile
Üniversitemize "Üniv.23" kodunun verildiği görüldü. Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.
Yılmaz Can konuyla ilgili yaptığı açıklamada;
"Üniversitemiz 2020-2024 stratejik planını
2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe
Başkanlığına gönderdiklerini, oradan alınan
görüş ve öneriler doğrultusunda son şeklini
vererek onayladıklarını, 2020 yılı Ocak ayı
itibariyle uygulamaya başladıklarını, hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen
tüm akademik ve idari personele müteşekkir
olduğunu" dile getirdi.
Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, "Planların
hazırlanmasının çok önemli olduğunu ve bunun farkında olduklarını, Üniversitemizde
tüm
alanlarda
kalitenin
artırılması için Strateji Gelişme Kurulu ile Kalite
Koordinatörlüğümüzün tüm birimlerle işbirliği içerisinde çalıştığını, pandemi sürecinin
Hayata açılan bilgi limanı...

etkilerinden kurtulduktan sonra yakın gelecekte stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflere tüm paydaşlarımızın katkısı ile ulaşılacağına inandığını, Kalite Koordinatörlüğü
ve stratejik planlama çalışmalarını yakından
takip ettiğini" belirtti.
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Üniversitemizin
Web Tabanlı
Çalışmalardaki
Başarısı

Üniversitelerin

yükselerek 70. Sıraya yükseldi.

Tüm dünya üniversitelerinin
web tabanlı sundukları bilimsel
ve akademik çalışmaların değerlendirildiği sıralamada Giresun
Üniversitesi son iki yılda büyük
bir gelişme kaydetti.
Dünya üniversitelerinin web tabanlı de-

kurumlarının varlığını arttırmak ve bilimsel

ğerlendirmesinin ve buna göre sıralaması-

makalelerin açık erişim yayınını teşvik etmek.

nın yapıldığı “Webometrics Ranking Web of
World Universities” 2020 Temmuz Dünya

Merkez tarafından yapılan araştırmalar-

Üniversiteleri Sıralamasında yaklaşık 30 bin

da ve sıralamalarda, dünya üniversitelerinin

üniversite içerisinde 2541 sırada yer aldı.

yapmış oldukları her türlü bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası yayınlar, ders notla-

Webometrics verilerine göre Üniversitemiz

rı, bilimsel toplantılar, sunumlar gibi internet

bu alanda son beş yılda 7000’den fazla üniversi-

ortamından bilim arenasına aktarılan veriler

teyi geride bıraktı. Türkiye Üniversiteleri ara-

ölçülüyor.

internet

217 Türk üniversitesi arasında,

sitelerinin hacim (volume),

Üniversitemiz, 2017 yılında da

görünürlülük (visibility) ve et-

88. sırada yer almıştı. Dünya

kisini (impact) belirli bir me-

genelinde sıralamaya sokulan

todoloji kullanarak ölçen ve bu

30.000 üniversite arasında da

ölçümü yaparken kurumun

2541. olarak, 27.459 üniversite-

bilimsel üretimini (yayınla-

yi geride bırakarak gurur veri-

nan makaleler, konferanslar,

ci bir başarıya imza atmış oldu.

tezler, raporlar, monograflar,

Webometrics

vs.),

verilerine

göre

destek

materyallerini

Dünya Üniversiteler sıralamasın-

(ders materyalleri, veritaban-

da,KüreselÇaptaMükemmeliyet,

ları, dijital kütüphane, perso-

İçerik, Yeniliklere Açıklık ve

nel sayfaları, atölye çalışma-

Görünürlükte Büyük Sıçrayış

ları, vs) ve kurum hakkında

başlıkları altında ayrı ayrı puan-

genel bilgileri dikkate alan bir

lama ve sıralama yapılıyor.

sisteme dayalı olarak yapılan

bu değerlendirmeler başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri olmak üzere ciddi bir
şekilde dikkate alınıyor, kalite ölçümünde bir kriter olarak yer alıyor.
Giresun Üniversitesi, bilimsel ve akademik başarılarıyla, çağa uygun nitelikli, özgün, kaliteli ve
dünya standartlarındaki eğitim anlayışıyla, yürütülen proje ve diğer faaliyetleri ile ülkemiz sınırlarını aşmaya, hak ettiği seviyeye hızlı bir şekilde yükselmeye devam edecektir. Bilim dünyasında,
Ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek, çok daha büyük başarılara imza atacaktır.

sındaki sıralamada da 2020 Temmuz ayı itiba-
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riyle 70.sıraya yükseldi. Webometrics verileri

Dünya üniversiteleri arasında, açıklık, ge-

üniversitelerin küresel tanınırlığı ve erişimi ko-

nişlik, görünürlük ve mükemmeliyet başlıkla-

nusunda önemli veriler üretiyor. Webometrics,

rı altında uluslararası derecelendirme yapan

İspanya Ulusal Araştırma Konseyi`nin (CSIC)

Webometrics, her sene olduğu gibi bu sene de

bünyesinde faaliyet gösteren, Madrid şehrin-

üniversiteleri başarı sıralarına göre derece-

de bulunan ve tüm dünya üniversitelerinin iti-

lendirdi. Tüm dünyada yakından takip edilen

bar gösterdiği “Cybermetrics Lab” adında bir

Webometrics'in 2020 yılı Temmuz ayı sırala-

bilim merkezi.Merkezin yaptığı sıralamanın

masında Giresun Üniversitesi, 2015 yılına göre

amacı, internet üzerinde akademik araştırma

217 Türk üniversitesi arasında 21 basamak
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Dünya
Sıralamasında
GRÜ'den İki Bilim
İnsanı!
Üniversitemiz

Fen

Edebiyat

Fakültesi

İstatistik Bölümünden Prof. Dr. Erol Eğrioğlu
ve Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri
Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Mükrimin
Şevket Güney çalışmalarıyla 7 milyon bilim insanı arasından ilk 160 bin kişilik listede yer aldılar.
Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından PLOS Biology dergisinde 2020 yılında yayımlanan “Updated science-wide author databases
of standardized citation indicators” başlıklı araştırmada farklı alt disiplinlerde Dünyadaki 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2’lik dilime giren 160 bin kişiyi içeren liste açıklandı. Listede
bilim insanları h-indeksi, yayın sayısı ve atıf sayısı gibi önemli ölçütler göz önüne alınarak 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sıralandı.
2019 yılı verilerine göre Türkiye’den 857 bilim insanı bu listede yer aldı. Üniversitemizden 2 bilim
insanının yer aldığı listede Yapay Zeka alt alanında Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümünden

URAP
2020-2021
Verilerine Göre
Üniversitemizin
Başarı Grafiği
Yükseliyor!
Dünya üniversitelerinin akademik başarısını değerlendirerek ilk 3000'e giren üniversiteleri sıralayan URAP(university ranking by academic performance) 2020-2021 dönemi başarı
sıralamalarını yayınladı. Buna göre Giresun Üniversitesi ilk 3000 üniversite arasında dünya
sıralamasında 2342. sıraya yükseldi. Türkiye'de devlet ve vakıf olmak üzere, 207 üniversite
arasından ilk 3000'e giren üniversite sayısı ise 106 olarak gerçekleşti... Giresun Üniversitesi
bu 106 üniversite içerisinde 81. sırada.
URAP 2019-2020 başarı sıralamasında Giresun Üniversitesi 80.sırada yer almıştı. URAP laboratuvarı sıralama yaparken, Times Higher Education (THE) ve Quacquarelli Symonds (QS)
gibi sıralama kuruluşlarının aksine, itibar anketleri kullanmak yerine sadece verileri inceleyip akademik performansı değerlendiriyor.

Prof. Dr. Erol Eğrioğlu ve Enerji alt alanında Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği
Bölümünden Prof. Dr. Mükrimin Şevket Güney bulunuyor.

Üniversitelerin akademik basarılarını ölçen
ve uluslararası alanda itibarı yüksek bir Arastırma Laboratuvarı olan URAP verilerine göre,
Üniversitemizin Yıllara Göre Ulusal ve Uluslararası Akademik Basarı Sıralaması

TÜRKİYE
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DÜNYA

2014 - 2015

108.

2015 - 2016

108.

2016 - 2017

103.

2017 - 2018

97.

2018 - 2019

95.

2453.

2019 - 2020

81.

2342.
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Yerleşkede
Neler Oluyor?
Yerleşke kelimesi üniversitelerin derslik,
öğrenci yurdu, kütüphane ya da çeşitli sosyal
alanlarının bir arada olduğu mekanlar bütününü tanımlamaktadır. Bu bağlamda yerleşkeler öğrencilerin eğitim alanlarının yanı sıra
bünyesinde barındırdığı çeşitli sosyalleşme
imkanlarıyla da oldukça önemli mekanlardır.
Güre Yerleşkesinde bilhassa pandemi döneminde öğrencilerin olmaması fırsata çevrilerek pek çok düzenleme yapıldı. Yemekhaneden
kütüphaneye yeşil alanların arttırılmasından
yeni kantin ve spor salonuna yerleşke içerisinde öğrencilerin ders dışı zamanını geçirdiği
mekanlar tadilata girerek yeni ve modern bir
görünüme kavuşturuldu.

Bin 500 Öğrenci Kapasiteli
Yeni Yemekhane
Güre Yerleşkesinde önceden yemekhane kütüphane binasının giriş katında hizmet veriyordu.
Bu yemekhane öğrencilerin ihtiyacını karşılayamamaktaydı ve uzun yemek sıraları bilhassa öğlen saatlerinde göze çarpmaktaydı. Bu bağlamda sorunun ortadan kaldırılması için yapılan çalışmayla yemekhane hemen karşıya Fen Edebiyat Fakültesi binası zemin katına taşındı. Bu alanda
yapılan çalışmayla önceden eş zamanlı 500 öğrenciye hizmet verme kapasitesi olan öğrenci yemekhanesi aynı anda bin 500 öğrenciye hizmet verecek kapasiteye ulaşmış oldu. Ayrıca önceden
atıl şekilde kalmış olan bu alanda mutfak, dinlenme salonları, yemek salonları şeklinde konumlandırılan bölümlerin yanı sıra kadın ve erkek kuaförü, terzi, kırtasiye gibi öğrenci ihtiyaçlarının
karşılanacağı mini bir çarşı kurulacak.
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Kütüphane ve
Yeni Kantin

Güre Yerleşkesinde bulunan Merkez Kütüphanesinin olduğu bina hem yemekhanenin buradan taşınması hem de binada topyekûn bir tadilat yapılmasıyla öğrencilerin kullanımına daha
uygun hale getirilmiş oldu. Yapılan çalışmayla kütüphanenin kapasitesinin eskisinden çok daha
iyi bir konuma ulaşmasının yanı sıra öğrenciler için bireysel ders çalışma odaları da yapıldı. Bu
alanda özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencileri internet bağlantısı olan ders çalışma odalarında gün boyu ders çalışabilecek.
Kütüphanenin giriş katında yemekhanenin taşınmasıyla açılan alana öğrencilerin birçok ihtiyaçlarına cevap verebilecek büyüklükte bir kantin yapılacak. Aynı zamanda bu alanda bir spor
salonu açılması da planlanıyor.

Yeni
Yeşil Alanlar…
Fen Edebiyat Fakültesi binasının arka tarafında kalan atıl alan yeniden düzenlendi. Bu
bölgedeki alan düz bir zemine kavuşturuldu.
Bu alan yeşillendirilerek öğrenci, akademik ve idari personelin kullanımına açılacak.
Bu çerçevede yerleşkede öğrencilerin zaman
geçirebilecekleri bir yeşil alan daha düzenlenmiş olacak.
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iç ve dış paydaş görüşlerine son derece önem

Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Prof.

veriliyor. Bu bağlamda; kalite politikalarının,

Dr. Mustafa Şanal, kalite kültürünün kuru-

amaç, hedef ve stratejilerinin belirlenmesi

mumuzda yerleşmesinin önemine binaen

noktasında iç ve dış paydaş görüşleri alındı

yürütülen sürekli ve çok yönlü çalışmaları-

ve gelen görüşler dikkate alınarak çalışmalar

nın son hızla devam edeceğini belirtti. Şanal,

tamamlandı.

“Koordinatörlük olarak kalite ve akreditas-

Üniversitemizin tüm birimlerinde oluşturulan

“Birim

Üniversitemizde koordinatörlük, kalite komisyonu ve alt komisyonların toplantıları düzenli olarak gerçekleştirilmeye ve
Koordinatörlük web sayfasında (kalite.giresun.edu.tr) “Kalite
İzlencesi” başlığı altında paylaşılmaya devam ediliyor.
2020 yılında Akreditasyon, Akademik
Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün
kurulması ile birlikte Koordinatörlük ve

40

Üniversitemizin 15. yılında kalite politikaları, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda

Değerlendirme Raporları” hazırlandı. Kalite

kalite güvencesi ve akreditasyon gibi konu-

Koordinatörlüğü olarak bu raporların hazır-

larda ve devam eden süreçlerde, tüm paydaş-

lanması süreçlerinin tamamında birimlere

larımızla birlikte birebir toplantı ve değer-

bilgilendirme ziyaretleri ve toplantıları ger-

lendirme çalışmaları sürdürüyor ve tüm bu

çekleştirildi. Raporların tamamlanmasının

süreçlerin Üniversitemize değer katacağına

ardından Koordinatörlük tarafından oluştu-

inanıyoruz. Kalite çalışmalarına verdikle-

rulan değerlendirme kartları ve hazırlanan

ri desteklerden dolayı Rektörümüz Prof. Dr.

çalışma takvimi ile Üniversitemiz birimle-

Yılmaz Can ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr.

rinin çalışmalarının “Birim Geri Bildirim

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

Raporları” çerçevesinde izlenmesi ve değer-

tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ederiz.”

lendirilmesi süreçleri planlandı.

diye konuştu.

doğrultusunda

“Birim

KALİTELİ PLANLAMA
KALİTELİ EĞİTİM

için yönergeler güncellendi ve yeni yönergeler
oluşturuldu.
Koordinatörlük ve Kalite Komisyonları

Kalite Komisyonu inhası üzerinden gerekli

tarafından,

planlamalar ve değerlendirmeler yapılmaya

“Eğitim-Öğretim”,

başlandı. “Kalite Güvencesi Sistemi”, “Eğitim

“Yönetim

ve Öğretim”, “Araştırma ve Geliştirme”,

“Uluslararasılaşma” ve “Uzaktan Eğitim” ka-

“Toplumsal Katkı”, “Yönetim Sistemi” alt ko-

lite politikaları, bu politikalara ilişkin belirle-

misyonları, tüm bu süreçlerde iç ve dış pay-

nen temel değerler, stratejiler, hedefler ile aynı

daş memnuniyetini ölçmek, izleme ve elde

başlıklarda hazırlanan eylem planları oluştu-

edilen verilerin iyileştirme süreçlerinde kul-

ruldu. Stratejik planlama ve kalite süreçlerin-

lanılmasını teminen “Ölçme, Değerlendirme

de yürütülen çalışmalar başta olmak üzere

ve Sürekli İyileştirme Komisyonu" kuruldu.

tüm çalışmalarda niteliği artırma ve sürdü-

Ayrıca tüm bu süreçlerin etkin yürütülmesi

rülebilirliği sağlama hedefleri doğrultusunda
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Görele
Güzel Sanatlar
Fakültesi

Bulancak Endüstriyel
Sanatlar MYO
Bulancak
UBYO
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Piraziz
MYO

Tirebolu Mehmet
Bayrak MYO

İslami İlimler
Fakültesi

Mühendislik
Fakültesi
Eğitim
Spor Bilimleri
Fakültesi
Fakültesi

PİRAZİZ

Diş Hekimliği

BULANCAK Fakültesi

Sağlık Hizmetleri
MYO

MERKEZ

Devlet
Konservatuarı

GÖRELE

Espiye
MYO

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Tıp
Fakültesi

Keşap
MYO
Turizm
KEŞAP
Fakültesi
Denizcilik
Fakültesi
Sivil Havacılık
Yüksekokulu

Sosyal Bilimler
MYO

Görele
UBYO

Tirebolu
İletişim Fakültesi

Fen Edebiyat
Fakültesi

TİREBOLU

EYNESİL

Eynesil
Kamil Nalbant
MYO

ESPİYE
GÜCE

ÇANAKÇI

YAĞLIDERE

Yabancı Diller
Yüksekokulu
Teknik Bilimler
MYO

DOĞANKENT

DERELİ

Dereli
MYO

ALUCRA
ŞEBİNKARAHİSAR

Alucra Turan
MYO
Şebinkarahisar
UBYO
ÇAMOLUK

Şebinkarahisar
Sosyal Bilimler
MYO

3

ENSTİTÜ

13

FAKÜLTE

Şebinkarahisar
Teknik Bilimler
MYO

13

MESLEK
YÜKSEKOKULU

5

YÜKSEKOKUL

1

KONSERVATUVAR

1086
AKADEMİK
PERSONEL

664 25.985

İDARİ
PERSONEL

ÖĞRENCİ

www.giresun.edu.tr

