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• Rektörümüz ve Dekanımız Sayın Prof.Dr.
İhsan GÜNAYDIN 15-19 Haziran Tarihleri arasında çeşitli inceleme ve araştırmalarda
bulunmak için Bosna Hersek’ e gitti.
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• Fakültemiz binasında bulunan 6 amfiye
giyotin tahta montaj edildi.
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• LYS sınavları fakülte binamızda yapıldı.
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• FİGES A.Ş. firması tarafından ANSYS R.13
ile ilgili gelişmeler ve ANSYS'in hesaplamalı
akışkanlar mekaniği (CFD) ile ilgili yeteneklerine yönelik 24 Haziran 2011 seminer düzenlendi.
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• Mühendislik Fakültesi yönetim kurulu
14/06/2011 tarihinde Halit ZARBUN toplantı

salonunda yapıldı.
• Fakültemizin Jeofizik bölümünde görevli
Yrd.Doç.Dr. İbrahim DÜZGÜN,
Yrd.Doç.Dr. Serkan ÖZTÜRK,
Yrd.Doç.Dr. Necati ÇELİK, İnşaat bölümünde görevli Yrd.Doç.Dr. Hakan BOLAT
ve Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇULLU askerlik
yükümlülüklerini tamamlayarak görevlerine
başladılar.
• Fakülte binamızda bulunan trafonun
bakımı yapıldı.
• Fakültemizin teknik resim salonunda bulunan çizim masaları ve tabureleri yenilendi.
• Devamı 6 sayfada

EN İYİSİ ORGANİK" İDDİASINI İSPATLAYAN BİR VERİ YOK
Geçtiğimiz günlerde İngiltere'deki Society
of Chemical Industry'nin (SCI)Journal of the
Science of Food and Agriculture'da (Gıda ve
Tarım Bilimleri Dergisi) yayınlanan bir
araştırma, organik gıdaların böcek ilacı ve
kimyasal takviyesi ile üretilen gıdalara
göre daha sağlıklı olduğu iddiasını destekleyen hiçbir kanıt bulunmadığını gösteriyor. Çoğu insan organik gıdaların böcek
ilacı ve kimyasallarla yetiştirilen gıdalara
göre daha besleyici olduğu düşüncesiyle
organik gıdalara normal gıdalardan üçte
bir daha fazla ödüyor. Fakat Dr. Susanne
Bügel ve Kopenhag Üniversitesi İnsan
Beslenmesi Bölümü’nden çalışma arkadaşlarının araştırması bu bulguyu destekleyen net bir verinin bulunmadığını belirtiyor. Birinci çalışmada, hayvanlar iki
mevsim boyunca üç farklı yetiştirme metoduyla yetiştirilen besinlerle beslenerek
mineral ve eser miktar bulunan elementlerin seviyesi incelendi. Çalışma havuç,
lahana, bezelye, elma ve patates gibi birçok ailenin alışveriş listesinde yer alan
ürünleri içerdi.

Birinci yetiştirme yönteminde sebzeler lahana
için organikliği onaylanmış böcek ilacı haricinde böcek ilacı bulundurmayan ve düşük
miktarda yapı maddesi içeren hayvan gübresinde yetiştirildi. İkinci yetiştirme yöntemi
düşük seviyede yapı maddesi içeren hayvan
gübresi ve yasalarca izin verilen oranda böcek
ilacı içerirken, son olarak üçüncü yöntem
yüksek oranda yapı
maddesi içeren gübre
ve
yasalarca izin verilen
oranda böcek ilacı
içeriyordu.
Ekinlerin komşu alanlarda aynı ya da benzer topraklarda, aynı dönemde yetiştirilerek aynı hava koşullarına
maruz kalmaları sağlandı. Tüm ekinlerin hasat ve işlenme zamanları aynıydı. Organik
olarak yetiştirilen sebzelerde ise organik toprak kullanıldı.
Hasat sonrası sonuçlarda temel ve eser miktar elementler bakımından üç farklı yöntemle
yetiştirilen sebze ve meyveler arasında bir
farklılık olmadığı görüldü. Daha sonra organik ve geleneksel metodla yetiştirilen ürünler

iki yıl süresince hayvanlara verilerek farklı
mineral ve eser miktar elementlerin giriş
ve çıkışları ölçüldü. Bir kez daha sonuçlar
ürünler nasıl yetiştirilirse yetiştirilsin temel
elementlerin seviyesinde bir değişiklik
olmadığını gösterdi.
“Beş ekin üzerinde çalışılan organik ve
geleneksel yetiştirilme metotları arasında
hiçbir sistematik farklılık tespit edilmedi;
başka bir deyişle çalışma, organik gıdaların
geleneksel yöntemle yetiştirilen gıdalara
göre daha yüksek seviyede temel element
içerdiği görüşünü desteklemiyor”
Kimya Endüstrisi Derneği (Society of
Chemical Industry – SCI) Biyolojik Kaynaklar Grubu fahri sekreteri Dr. Alan
Baylis ise şöyle ekledi: “Zararlı otları, böcekleri ve hastalıkları kontrol etmek için
kullanılan modern ekin koruma kimyasalları detaylı testlere ve sıkı düzenlemelere
tabi tutulmaktadır; doğal ve suni gübre
içeren topraklar arasında kimyasal olarak
bir farklılık bulunmuyor. Organik ekinler
genellikle verimliliği düşürüyor, bütçesi bu
gıdaları karşılayabilenler için onları tüketmek bir yaşam tarzı tercihidir”.
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URAP 2011 TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER ARASI SIRALAMASI
Bilindiği gibi, ARWU-Jiao Tong (Çin) ,
WEBOMETRICS (İspanya), TIMES
(İngiltere) ve LEIDEN (Hollanda) sıralama
sistemleri dünya üniversitelerini farklı kriterlere göre sıralamaktadır. Gelişebilmek ve en
iyiler arasına girebilmek için her üniversitenin diğer üniversitelere göre konumunu
öğrenmeye ihtiyacı vardır. Sıralama sistemlerinde açık ve güvenilir kaynaklardan elde
edilen verilerin kullanılması bu sistemlerin
objektifliğini artırmaktadır. URAP sıralamasında, ISI (Information Sciences Institute)
gibi uluslararası açık kaynaklar ile YÖK ve
ÖSYM gibi ulusal kurumların yayınladığı
veriler kullanılmıştır. Türk üniversiteleri için
geliştirdiğimiz bu sıralama sistemi her üniversitenin kendi konumu hakkında bilgi
sahibi olmasına yardımcı olacaktır. Üniversitelerimizin eksiklerini görüp kendilerini
geliştirerek belirli bir süre içinde dünya sıralamalarında daha üst sıralara yükseleceğine
inanıyoruz. Halen Türk üniversitelerinin
dünyadaki yeri pek çok Avrupa üniversitesinden daha iyidir. Üniversitelerimiz tüm
maddi sıkıntılara ve kadro sorunlarına karşın
uluslararası sıralamalarda dünyanın en iyi
üniversiteleri arasında yer almaktadır. Örneğin; 2010 yılında, ARWU-Jiao Tong tarafından yayınlanan dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 1, TIMES tarafından yayınlanan dünyanın en iyi 250 üniversitesi arasında 2, LEIDEN tarafından yayınlanan dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 9 Türk
üniversitesi yer almaktadır. Benzer şekilde
URAP 2010 dünya sıralamasında 63 üniversitemiz en iyi 2000 üniversite arasına girmiştir.
Geliştirdiğimiz sistem, üniversiteleri iyiler ve
kötüler şeklinde ayırmayı hedeflememektedir. Amaç, üniversitelerin belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmaktır. Diğer sıralama sistemlerinde olduğu gibi bu sistemin de eleştiriye açık yönleri vardır. Gelecek önerilere
göre düzenlemeler yapılarak sistem sürekli
geliştirilecektir.
Bugün açıklanacak olan, üniversitelerin genel sıralamasında 9 akademik performans
kriteri kullanılmıştır. Bu kriterlere göre üniversitelerimizi sıralayan çalışmamızın ilki 3

Ağustos 2009'da, ikincisi 5 Ocak 2010'da
üçüncüsü Ekim 2010'da yayınlandı. Bu yıl
ilk kez genel sıralamaya ek olarak; mühendislik, sosyal bilimler, temel bilimler,
tıp, yaşam bilimleri ve ziraat - çevre bilimleri için ayrı sıralama listeleri hazırlan-

mıştır.
Üniversitelerimizin genel sıralamasında
kullanılan 9 kriter aşağıda verilmektedir;

http://tr.urapcenter.org/2011/
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CESARETİN BİTTİĞİ YERDE ESARET BAŞLAR

VAY UYANIK VAY!

Bir Hint masalına göre, kediden korktuğu için devamlı endişe içinde yasayan
bir ...fare vardır.
Büyücünün biri fareye acır ve onu bir
kediye dönüştürür.
Fare, kedi olmaktan son derece mutlu
olacağı yerde bu kez de köpekten korkmaya başlar.
Büyücü bu kez onu bir kaplana dönüştürür.
Kaplan olan fare, sevineceği yerde avcıdan korkmaya baslar. Büyücü bakar ki,
ne yaparsa yapsın farenin korkusunu
yenmeye imkan yok.
Onu eski haline döndürür. Ve der
ki,”Sen cesaretsiz ve korkak birisin.
Sende sadece bir farenin yüreği var. O
yüzden ben sana yardım edemem.”

Marlboro firması ilk kurulduğunda işleri çok

Ünlü yazar Shakspeare, bu konuda söyle
diyor :
“İnsanların çoğu Sevmekten korkuyor,
kaybetmekten korktuğu için..

Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için.
Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten
korktuğu için.
Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğin kıymetini bilmediği için.
Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir
şey vermediği için.
Ve ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı
bilmediği için

AZİM

kötüye gidiyormuş. Şirket iflâsın eşiğindeyken
bir adam gelmiş, "Satışları bir ayda 3 katına
çıkarırım ama bunun karşılığında da şirketin
yarısına ortak olurum. Yok, çıkaramazsam
ömrümün sonuna kadar fabrikada bedava
tütün sararım!" demiş. Malboro'nun sahipleri
zaten çıkmaz sokaktaymış, "Bir haftaya
kalmaz batacağız, kaybedecek neyimiz var
ki?" diyerek kabul etmişler teklifi. Adamın tek

Dünyada hiçbir şey azmin yerini tuta-

isteği binlerce boş Malboro kutusuymuş.
Zaten depoda milyonlarcası varmış, talebini

maz. Yetenek tutamaz, çünkü yeryüzünde

karşılamışlar hemen. Sonra bizimki bütün,

en çok bulunan şey, yetenekli ve başarısız

paketleri tek tek ezmiş ayağıyla, gece 12'den

insanlardır. Deha da tutmaz, çünkü değeri

sonra da hepsini uçaktan bütün Amerika'nın

bilinmemiş dahilerin hikayesi neredeyse

üstüne atmış. Sabah millet uyanınca bir

insanlık tarihi kadar eskidir. Eğitim de tuta- bakmış ki, her tarafta boş Marlboro kutuları...
maz, çünkü dünyada eğitimli fakat hiçbir "Yahu, bu sigara bu kadar çok içildiğine göre
işe yaramayan insanlarla doludur. Sadece

vardır bir hikmeti!" diyerek sigara bayilerine

azim ve kararlılığın sonsuz gücü vardır.

akın etmişler. Şirket bir ayda 3 değil, 5 katı
satış yapmış. Tabiî bizim adam da şirketin

“Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir
at, bir at yüzünden de bir atlı gidiverir.”

yansına ortak olmuş. O Philip Morris'in
kendisiymiş.

Fakültemizden
• Fakültemizin kadrosunda bulunan Okt. Necati YILMAZ Rektörlük
Örgütü BEB kadrosuna aktarıldı.
• Biyomühendislik Bölümünde çalışan yapan Arş.Gör. Naile VURAL
görevinden ayrıldı.
• Fakültemiz Üniversitemizin akademik takvimi çerçevesinde 2010-2011
eğitim ve öğretim yılını Haziran ayı itibarıyla tamamladı.
• Fakülte binamızın bakım onarım ile ilgili çeşitli çalışmalar başlatılmış olup
bunlar devam etmektedir.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bağlarbaşı Mah.
29100 GÜMÜŞHANE

“Olgun insan güzel söz söyleyen değil,
söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyen
adamdır."

Telefon: 0 456 233 74 25 pbx
Fakültemizin Gıda Mühendisliği öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısı
Faks: 0 456 233 74 27
Yrd.Doç.Dr. Cemalettin BALTACI’ nın babası 06.06.2011 tarihinde
E-posta: muhendislik@gumushane.edu.tr vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı
Editör: Yrd.Doç.Dr. Cemalettin BALTACI
diliyoruz.

