
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sel-
çuk Coşkun, Kanal 24’te yayınlanan ‘Üniversite 
Tercihleri’ programında Bayburt Üniversite-
si’ni, üniversite tercihi yapacak öğrencilere an-
lattı. Kanal 24’te yayınlanan ‘Üniversite Tercih-
leri’ programında Levent Doğan’ın sorularını 
cevaplandıran Rektör Coşkun, konuşmasına 
Bayburt’u anlatarak başladı.              Sayfa 19’da

REKTÖR COŞKUN KANAL 24'TE 
ÜNİVERSİTEMİZİ ANLATTI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLAR 
TOPLANTISI BAYBURT'TA YAPILDI

Bayburt Üniversitesi 22. İlahiyat Fakültesi Dekanla-
rı Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Yetmişi aşkın İlahiyat 
Fakültesi dekanının katıldığı toplantı Bayburt Üniver-
sitesi Yeni Kampüs Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Toplantının ilk günü açılış konuşmaları, “Yitik Ha-
fızanın Peşinde” konferansı ve “Nasıl Bir İlahiyatçı He-
defliyoruz?” paneli ile sona ererken ikinci gün İlahiyat 
Fakültelerinin sorunları masaya yatırıldı.    Sayfa 29’da
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HABERKULLIYE
TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

SEMPOZYUMU
Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ‘Geçmişten Gü-
nümüze Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu’nda konuşan Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun, canlı şahitlerin ses ve görüntülerinin kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

Bayburt Üniversitesi Yeni 
Kampüs Konferans Sa-
lonu’nda başlayan sem-
pozyumun ilk gününde 

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü’nün katkılarıyla ‘Fotoğ-
raflarla ve Belgelerle Türk-Ermeni 
İlişkileri Sergisi’ açıldı. Sergiye Bay-
burt Valisi Yusuf Odabaş, Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sel-

çuk Coşkun, Devlet Arşivleri Genel 
Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa 
Budak, Bayburt Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Akbulut, 
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı İbrahim Yumak katıldı.

Saygı duruşundan ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasından sonra açılış 
konuşmalarına geçildi. İlk oturuma 
Bayburt Milletvekili Bünyamin Öz-

bek, Bayburt Belediye Başkanı Mete 
Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Adalet Ko-
misyonu Başkanı İsmail Deniz, Dev-
let Arşivleri Genel Müdür Yardımcı-
sı Doç. Dr. Mustafa Budak, Atatürk 
Üniversitesi Öğretim üyesi ve Türk 
Tarih Kurumu Üyesi Prof. Dr. İbra-
him Ethem Atnur, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Atatürk Üniversitesi Öğretim üye-
si ve Türk Tarih Kurumu Üyesi Prof. 
Dr. İbrahim Ethem Atnur, küçük ve 
anlamlı bir şehir olarak nitelediği 
Bayburt’ta ‘Geçmişten Günümüze 
Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası 
Sempozyumu’ düzenlediği için Bay-
burt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun’a ve katkıda bulunan-
lara teşekkürlerini iletti.   

Devamı Sayfa 4’te



Şanlıurfa İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü AR-GE Birimi tarafın-
dan düzenlenen ve 45 üniversi-
tenin katılımıyla gerçekleştirilen 
“6. Mesleki Rehberlik ve Kariyer 
Günleri”nde Bayburt Üniversitesi 
de stant açtı. 2-3-4 Nisan tarihleri 
arasında gerçekleştirilen etkinli-
ğine Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nden (KKTC) top-
lam 45 üniversite katıldı.

Kariyer Günü Tanıtım Etkinli-
ği, Piazza Alışveriş ve Yaşam Mer-
kezi’nde düzenlendi. Etkinliğe, 45 
üniversiteden 50 bine yakın öğ-
renci katıldı. 3 gün süren tanıtım 
etkinliğinde, üniversiteye hazırla-

nan adayların kendilerine uygun 
meslek ve üniversite seçimine 
yönelik rehberlik faaliyetleri ger-
çekleştirildi.  Bayburt Üniversitesi 
tanıtım ekibi de fuara katılan öğ-
renci ve velilere üniversitenin eği-
timi ve mevcut bölümleri ile ilgili 
bilgiler vererek Bayburt Üniversi-
tesi’ni tanıtan materyaller dağıttı.

ÜNİVERSİTEMİZ 
ŞANLIURFA’DA 
TANITILDI
Bayburt Üniversitesi, Şanlıurfa’da 
düzenlenen “6. Mesleki Rehber-
lik ve Kariyer Günleri” ne katıldı.

Uygulamalı Matematik dalındaki yayınları 
ile öne çıkan Bayburt Üniversitesi Fen Bilimle-
ri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Rabil Ayazoğlu, 
Türkiye’nin en başarılı bilim adamları listesinde 
yer aldı.

Webometrics, Türkiye’nin de aralarında ol-
duğu farklı ülkelerin en başarılı bilim insanla-
rı sıralamasını yaptı. Avrupa Birliği 7. Çerçeve 
Programı kapsamında "Project Acumen" adıy-
la desteklenen bir projede yapılan araştırmaya 
göre Türkiye ve Avrupa’da bilim insanlarının 
başarı sıralaması çıkartıldı. Daha önce üniver-
sitelerin sıralamasını yaparak adını duyurmuş 
olan webometrics, h indeksi ve atıf sayılarını 
göz önünde bulundurarak Türkiye’de en başarı-
lı ilk 2000 bilim insanının listesini http://www.
webometrics.info/en/node/72 isimli web site-
sinde yayınlandı.

UYGULAMALI MATEMATİKTE 
PROF. DR. RABİL AYAZOĞLU
2000’den fazla bilim insanı arasından seçil-

miş ve Google Scholar, Web of Science verile-
rine göre incelemesi yapılarak oluşturulmuş 
"En Başarılı Bilim İnsanları" listesinde, Bayburt 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Rabil Ayazoğlu da yer aldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ayazoğlu, 
"Uygulamalı matematik alanında uluslararası 
makaleler yazmak ve bu makalelere atıf almak 
çok önemli. Makale ve kitap dâhil 100’den fazla 
yayınımız bulunuyor.  Saygın bilim insanlarının 
yer aldığı bu listede bulunmak benim için bü-
yük bir gurur, onur ve mutluluktur. Uluslararası 
atıf indekslerinde yer almak çalışmalarımızın 
uluslararası takdir gördüğünü de göstermekte-
dir. Bayburt Üniversitesi’ne kaynaklara ulaşım, 
kongrelere katılım noktasında katkılarından 
dolayı teşekkür ediyorum. Rektör’ümüze de ay-
rıca teşekkür ediyorum. Her türlü imkânı sağlı-
yor, her türlü desteği veriyor. "dedi. 

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sel-
çuk Coşkun ise: "Fen Bilimleri Enstitümüzde 
Müdür olarak görev yapmakta olan Matematik 
Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Rabil Ayazoğlu hocamız en başarılı Türk bilim 
insanları listesine girdiler. Kendisini tebrik eder, 
başarılarının devamını dilerim. Genç bir üni-
versite olmamıza rağmen her geçen gün üniver-
sitemiz gelişmeye devam ediyor ."diye konuştu.

Prof. Dr. Rabil Ayazoğlu’nun en çok atıf ya-
pılan makalesi ise: 2007 yılında ‘Journal of Mat-
hematical Analysis and Applications 334 (1), 
289-298’ yayınında yayınlanan ‘Hardy's inequ-
ality in power-type weighted Lp (x) (0,∞) spa-
ces’ / Ağırlıklı Lp (x) (0,∞) uzaylarında Hardy 
Eşitsizlikleri.

Bayburt Üniversitesi Tarih 
Kulübü ve Bayburt Mostar Genç-
lik tarafından Mostar Gençlik 
Muhabbet Buluşmaları gecesi 
düzenlendi.

Şair Zihni Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen geceye Şehit 
Osman Eğitim Bilim, Kültür ve 
Sanat Derneği Başkanı Abdullah 
Şağban, öğretmenler, çok sayıda 
üniversite öğrencisi ve vatandaş-
lar katıldı.

Geceye, saygı duruşunda 
bulunulmasından ve İstiklal 

Marşının okunmasından sonra 
Kur’an-ı Kerim okunmasıyla ile 
açılış yapıldı.

Programda Radyo ve TV 
Programcısı Mehmet Zeyd Yıldız 
ve Murat Göksen, İlahi Sanatçısı 
Razif Abdulaziz Gani sahne aldı.

Muhabbetle buluşmanın 
amaçlandığı etkinlikte Mehmet 
Zeyd Yıldız okuduğu şiirlerle, 
Murat Göksen ise ezgileriyle ka-
tılımcılara unutamayacakları bir 
gece yaşattı.

Singapurlu İlahi Sanatçısı Ra-
zif Abdulaziz Gani ise seslendir-
diği İngilizce ve Türkçe ilahilerle 
geceye renk kattı. Şiir ve ezgi ara-
larında yapılan muhabbet soh-
betleri ise büyük beğeni topladı.

Etkinliğin sonunda Şehit Os-
man Eğitim Bilim, Kültür ve Sa-
nat Derneği Başkanı Abdullah 
Şağban,  TV Programcısı Meh-
met Zeyd Yıldız ve Murat Göksen 
ile İlahi Sanatçısı Razif Abdulaziz 
Gani’ye gecenin anısına bir pla-
ket takdim etti.

ÜNİVERSİTEMİZ TARİH KULÜBÜNDEN 

MUHABBET DOLU GECE

EN BAŞARILI BİLİM 
İNSANLARI ARASINDA

RABİL AYAZOĞLU
PROF. DR.
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Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim 
Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Alper Hancı; Yrd. 
Doç. Dr. Gül Kaleli Yılmaz danışmanlığında 
yürütülen ‘8. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme 
Stilleri ve Tımss (Uluslararası Matematik ve Fen 
Eğilimleri Araştırması) Matematik Başarıları-
nın Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: 
Bayburt İli Örneği’ konulu tezini tamamladı. 
Tez jürisi;  Prof. Dr. Sezgin Akbulut, Prof. Dr. 
Rabil Ayazoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Gül Kaleli Yıl-
maz’dan oluşuyordu.

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
YÜKSEK LİSANSTA İLK 

MEZUNUNU VERDİ

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen törene Mühendislik 
Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. 
Dr. Ömer Can, akademisyenler, 
öğrenci velileri ve öğrenciler ka-
tıldı. Saygı duruşundan ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasından sonra 
mezuniyet töreni dolayısıyla bir 
konuşma yapan Mühendislik Fa-
kültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. 
Ömer Can, mezuniyet günlerinin 
en gururlu günler olduğunu kay-
detti.

Can, “Genellikle sonlar hüzün-
lüdür. Bugün öğrencilerimizin, 
siz velilerimizin ve bizim emek-
lerimizin ödülünü aldığımız, se-
vinçlerimizi paylaştığımız günler 
olarak kayda geçecektir.  Emek-
lerimizin hiç biri boşuna değildir. 
Öğrencilerimizle ne kadar gurur 
duysak azdır. İş ortamlarına gire-
ceksiniz,  bu ortamlarda taraf de-

ğil takım olmanız gerekir. Ön yar-
gılarınızla değil ilkelerinizle karar 
vermeniz gerekir. Başarısızlıklara 
hazır olmanız gerekir. Ancak bu 
başarılar alışkanlık haline gelme-
melidir. İşinizi iyi yapmak yetmez, 
çok daha iyi yapmanız lazım ki di-
ğerlerinden bir adım öne geçebi-
lesiniz. Her problem bir fırsattır, 
bizler mühendisiz, bizler problem 

çözme yeterliliği kazanmış insan-
larız. Rüzgâr dört bir yandan ese-
bilir buna karşın sizler hedefleri-
nizi iyi belirlemelisiniz.” dedi.

Mühendislik andının okun-
masından sonra öğrencilere dip-
lomaları Mühendislik Fakültesi 
akademisyenlerince verildi.  Kep 
atılmasıyla tören sona erdi.

MEZUNiYET 
SEVİNCİ YAŞADI

MAKİNE VE GIDA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ

Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,  Makine ve Gıda 
Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun,  Baksı 3. Sanat Şen-
liği’ne katılarak çocukların eserlerini ya-
kından ve ilgiyle inceledi.

Baksı Kültür ve Sanat Vakfı tarafın-
dan, sanata yeteneği olan öğrencileri 
keşfetmek ve eğitimlerine destek vermek 
amacıyla organize edilen “Bayburt Öğ-
renci Sanat Şenliği”nin üçüncüsü final 
programı ile sona erdi.

İki bin öğrencinin başvurduğu ve 
otuz öğrencinin bir hafta boyunca atöl-
ye çalışmalarına alındığı etkinlikte burs 
kazanan öğrenciler de belirlendi. Bu yıl 
“Düşlediğiniz Bayburt” ana teması ile 
düzenlenen şenlik Baksı Müzesi bahçe-
sinde başladı, yağmur dolayısıyla konfe-
rans salonunda devam etti.

Programın açılış konuşmasını ya-
pan Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. 
Hüsamettin Koçan, gelenek ve gelecek 
arasında bir bağ kurmak için en büyük 
umudun çocuklarda olduğunu belirte-
rek, “Onlarla bir gelecek tasarlamayı dü-
şünüyoruz. Düşünüyoruz ve ümit ediyo-
ruz ki bu çocuk şenliği nedeniyle yirmi 
yıl sonra bu bölgeden önemli sanatçılar, 
mimarlar, tasarımcılar ve modacılar çı-
kacak ve onlarla gurur duyacağız. O ne-
denle çocuk etkinliğimiz üçüncü yılına 
girerken uzun soluklu bir etkinlik olma-
sını planlıyoruz.” dedi.

ÖĞRENCİ SANAT 
ŞENLİĞİ İLGİ GÖRDÜ

BAKSI MÜZESİ
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Birinci Sayfadan Devam

Bölgenin coğrafyasından dolayı sem-
pozyumun anlamlı olduğunu belirten 
Atnur, “Bayburt küçük bir şehir ama ta-
rihi açıdan acılara gark olmuş bir şehir. 
Türk-Ermeni ilişkilerini anlamak, akade-
mik açıdan değerlendirmek için Bayburt 
çok önemli. Bayburt, yakın tarihin acıları 
içerisinden geçip gelen bir şehir. 77-78 Os-
manlı-Rus Harbi’nden sonra bölgedeki Er-
meni hareketlenmelerinin önemli merkez-
lerinden biri. Buradaki birtakım isyanlar, 
patırtılar, gürültüler daha sonra 1. Dünya 
Savaşı esnasında bölgede hakikaten ka-
nın, gözyaşının akmasına sebep olacaktır. 
Gelirken Kop Dağı’ndan geçtik. Kop Dağı 
Türk tarihinde ve dünya tarihinde önemli 
savaşlara sahne olan ama hakkıyla akade-
mik açıdan değerlendirilmeyen bir coğraf-
yadır. Bayburt Üniversitesi bundan sonra 
Kop Savaşları mevzuunda da akademik bir 
toplantı düzenlerse faydalı olacaktır diye 
düşünüyorum. Bu savaşlar çok kanlı savaş-
lardır. Rusların Karadeniz’e ilerleyişi 10 ay 
civarında ertelenmiştir. Bunun Türk-Er-
meni ilişkilerine yansıması nedir? Rus iler-
leyişi ve içerisindeki Ermeni gönüllü alay-
larının doğuda yaptıkları katliamların bu 
bölge coğrafyasındaki halk nezdinde çok 

acı karşılıkları olmuştur. Bu bölgede ciddi 
bir göç, acı bir yürüyüş var. ‘Ağam nerden 
geçer bu yaylanın yolu’ şeklindeki Erzu-
rum türküsü o dönemin türküye dönüş-
müş halidir.” dedi.

Bölgede acı yürüyüşe Erzurumluların, 
Trabzonluların ve Bayburtluların maruz 
kaldığını ifade eden Atnur, “Kop savaşla-
rında gece olunca bir tarafta Türk ordu-
sundaki Mehmetçikler, bir tarafta da Rus 
ordusundaki Ermeni askerleri türkü ya-
rışmalarına başlıyor. Bundan Rus ordusu 
içerisindeki Anadolu’dan giden Ermeni as-
kerlerle Osmanlı ordusundaki Türk asker-
lerinin karşılıklı türkü çağırmalarını anlı-
yoruz. Rus ordusu içerisinde ciddi anlamda 
Anadolu kökenli asker vardı. Rus ordusun-
daki Ermeni askerleri, Türk askerlerini ke-
sinlikle sağ esir almıyorlar; katlediyorlar ve 
dahası bütün uzuvlarını da parçalayarak 
dağlarda, yamaçlarda bırakıyorlardı. Rus 
askerleri, Ermenileri bu hareketlerinden 
men etmek için çok çalışıyorlar. Türk as-
kerleri de Ermenilere teslim olmamak için 
bin bir maharet geliştiriyorlar. Faik Tonguç 
bunları çok acı bir şekilde anlatıyor. Bu 
bölgedeki asıl vahamet 1918’de başladı. Bu 
bölgede kalan yerli halk Bayburt’ta, Erzu-
rum’da, Erzincan’da, Bitlis’te, Kars’ta, doğu-
da çok acı günler yaşadı.” diye konuştu.  

TÜRK AKADEMİSİ BU 
KATLİAMLARI HAMASETTEN 
KURTARARAK BİLİM 
DÜNYASINA SUNAMADI
Bölgede yaşanan katliamlarla ilgili de-

ğerlendirmelerde de bulunan Atnur, “Türk 
akademisi, bu katliamları hamasetten kur-
tararak bilim dünyasına sunamadı. Hamasi 
olmayan eserlerini de İngilizceye çevirip 
batıda yayımlayamadı. Ne hamasi yazdığı-
mız yayımlar ne de akademik yazdığımız 
yayımlar Türkiye’nin batısında yeterince 
neşredilemediği gibi akademik bir ses de 
getiremedi. Ermenilerin bölge insanlarına 
yapmış oldukları ile ilgili faaliyetler batı-
ya yeterince anlatılamadı. Bugün sadece 
Ermenilerin 1915’te yaşadığı acı akla ge-
lebiliyor. Türkiye’de maalesef bu acıları Er-
meni halkının acıları olarak lanse ediliyor. 
Bu coğrafyada yaşayan insanların 1914’ten 
1921’e kadar çok ciddi acılar yaşadığını 
söylemeliyiz.” şeklinde konuştu.

Türk-Ermeni ilişkilerini anlamak ve 
anlamlandırmak için dört önemli mesele 
olduğunu dile getiren Atnur, “Ermeni tara-
fının Türk akademisini bir tuzağa çektiğini 
ve bunda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. 
Bu tuzak 1915 tuzağıdır. Bütün Türk-Er-

meni ilişkilerini 1915 içerisine hapsetmek 
ve sadece 1915’te Ermeni acısına fokusla-
narak ya da Ermeni sevk ve isyanına fo-
kuslanarak tarihi değerlendirmek gibi bir 
tuzağa maalesef Türk akademisi düştü ama 
şimdi çıkmaya çalışıyor. Çıktığını da düşü-
nüyorum. 1915 bir sonuçtur. Bunun sebep-
leri ve sonraki boyutları var. Günümüzde 
Türk-Ermeni ilişkilerinin başka boyutları 
var.  Bir Azerbaycan boyutu var. Bir Türki-
ye-Ermeni ilişkileri boyutu var. Bunlar da 
Türk akademisinin önündeki meselelerdir. 
Temennim ve isteğim bu konuları hama-
setten uzak, yerli ve yabancı arşivleri de 
kullanarak, Türk milletinin, Müslümanla-
rın yaşadığı acıları da belki biraz duygusal 
ifadelerle de yazarak bunları Türk ve batı 
kamuoyuna anlatmak gerekir. Batıdaki 
ahlaklı bilim adamlarını kazanmanın yolu 
hamasetten uzak akademik eserler üret-
mektir. Çünkü bir cümle koca kitabı çöpe 
attırıyor. ‘Bütün Ermeniler kötüdür’ ge-
nellemeleri yapmayarak insaflı akademis-
yenleri kazanmak gerekir diye düşünüyo-
rum. Türk akademisi son yıllarda batıdaki 
akademi üzerinde bir nebze etki etmeye 
çalıştı. Genel algı üzerinde bir sonuç elde 
ettiğimizi söyleyemeyiz. Genel algıyı değiş-
tirmek için çok çok çalışmalıyız. Genel algı 
üzerinde sadece akademisyenlerin değil, 
siyasetin, başka kurumların etkili olması 
gerekir. Bu iş sadece tarihçilerin sorunu 
değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
son yıllarda uluslararası alandaki başarı-
larından birisi tarihçiler komisyonu me-
selesidir. Böyle bir komisyonun kurulması 
uzun vadede bu meselenin sağlıklı ve adil 
hafıza ışığında, yani dönemi sadece bir me-
seleye fokuslanarak değil, Ermeni sevki ve 
isyanı değil, 1915’in öncesini ve sonrasını, 
özellikle de 1915’i genel manzara içerisinde 
değerlendirelim .” dedi.

GÜVENLİK MESELESİ 
İYİ ANLATILMALI
1915’te Çanakkale Savaşı yanında Kaf-

kaslar’da, Basra’da, Bağdat’ın güneyinde, 
Süveyş Kanalı’nda çok büyük savaşlar ol-
duğunu belirten Atnur, “Bu devlet, 1914’te 
savaşa girerken 16 yaşından 46 yaşına ka-
dar erkeklerini cepheye göndermiştir.  46 
yaşından 60 yaşına kadar olan insanlar da 
genelde askerlerin nakliye kolları için görev 
almışlardır. Bayburt ve Gümüşhane halkı-
nın bu dönemde üzerine çok ağır bir yük 
binmişti. Trabzon’dan Erzurum’a giden as-
keri malzemeyi naklediyorlardı. Bir dönem 
oldu ki Erzurum’a kimse gitmez gelmez 
oldu. Giden nakliye kollarının ve zulüm-

TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ
SEMPOZYUMU YAPILDI

geçmişten günümüze

Üniversitemiz Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma 
Merkezi tarafından düzenlenen ‘Geçmişten Günümüze Türk-Erme-
ni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu’nda yirmi beş tebliğ sunuldu.
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TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ
SEMPOZYUMU YAPILDI
Üniversitemiz Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma 
Merkezi tarafından düzenlenen ‘Geçmişten Günümüze Türk-Erme-
ni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu’nda yirmi beş tebliğ sunuldu.

den kaçan Müslümanların yüzde altmışı 
salgın hastalıktan, saldırılardan, kıtlıktan 
ve açlıktan dolayı geriye dönememiştir. Bu 
dönemi genel resmi ile anlamak lazım. Sa-
dece sevke giden insanlar ölmedi, cepheye 
giden insanlar ölmedi. 1. Dünya Savaşı’nda 
Osmanlı ordusunun 486 bin askeri savaş 
dışı sebeplerle öldü. 257 bin asker cephede 
şehit olurken bunun iki katı insan salgın 
hastalıktan öldü. Akademinin, 1. Dünya 
savaşındaki asayiş meselesini ciddi bir şe-
kilde ele alması gerekir. Güvenlik meselesi 
çok eksiktir. Sevk ve isyanı anlayabilmek 
için Osmanlının güvenlik meselesini an-
lamak lazım. İttihatçıları anlamak lazım. 
Günümüzdeki sorunlardan bir tanesi de 
maalesef tarihin Türkiye’deki ideolojilere 
kurban edilmesidir. Bu arada ittihatçıla-
rın da kurban listesinin başında olduğunu 
söylemeliyiz. Çekile çekile Anadolu’ya sı-
kışan bir devlet adamı kitlesi var. Halk ve 
devlet adamları travma yaşıyor. Bu travma-
yı anlamak lazım. Travmanın ve güvenlik 
meselesinin anlaşılmasıyla Ermeni tehciri, 
sevk ve isyanı daha net anlaşılacaktır .” diye 
konuştu.

CANLI ŞAHİTLERİN SESLERİ 
VE GÖRÜNTÜLERİ KAYIT 
ALTINA ALINMALI
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Selçuk Coşkun ise Bayburt’ta kime sorul-
sa bir Arşak Paşa’dan bahsedeceğini ifade 
ederek şöyle devam etti: “Bu bilgi ne kadar 
kaynaklara geçmiştir bilmiyorum. Sefer-
berlik lafını büyüklerimizden duyardık. Bir 
seferberlik var. Bu dönemde yaşayan insan-
ların çekmiş oldukları bir takım acılar var. 
Bu insanlar, bu acıları bizzat yaşamışlardır. 
Bu acıları bizzat yaşayan bu insanların ifa-
de ettikleri, anlattıkları, gördükleri, hisset-
tikleri ne kadar kayda geçirildi. Benim bu 
noktada ciddi endişelerim var. Aynı oranda 
kayda geçirildiğini de düşünmüyorum. Ar-
şivlerden Ermeni meselesi ile ilgili belgeleri 
okuyoruz. Devlet Arşivleri Genel Müdür-
lüğü o belgeleri getirip burada sergiledi, 
çok teşekkür ediyoruz. O belgeler içerisin-
de Bayburt ile ilgili iki belge var. Bayburt ile 
ilgili iki belge ile Bayburt’taki Ermeni Me-
selesi’ni anlatamayız. Yapılan kıyımları da 
anlatamayız. Bizim yapmamız gereken bir 
şey var. Biz o dönemlerin canlı şahitlerini 
sesli ya da görüntülü kayda geçirmemiz ge-
rekiyor. Çünkü tarih önce yaşanıyor sonra 
kayda geçiriliyor. Belge dediğimiz şeyler de 
bunlar oluyor. Henüz vakit de geç sayılmaz. 
Çünkü canlı şahitleri kaybettik ama birin-

ci ağızdan onları duyanlar, dinleyenler var. 
Onları bir şekilde kayda geçirebiliriz. Biz-
den sonra gelecek nesil bu kayıtlara bakıp 
bu meseleyi anlamaya çalışacaklardır diye 
düşünüyorum. Sempozyumun hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.”

Altı oturum halindeki sempozyumun 
ilk oturumunun başkanlığını Dr. Mustafa 
Çalık, yaptı. İlk oturumda TOBB Ekono-
mi ve Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Yusuf Sarınay tarafından Tehcir Kararı ve 
Uygulanması; Gaziosmanpaşa Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Mustafa Çolak tarafından 
Sevk ve İskân Kanunu'nun Uygulanışına 

Müttefik Almanya'nın Tepkisi; Atatürk 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Ethem 
Atnur tarafından Birinci Dünya Savaşı'nda 
Ermeni Yetimler Sorunu ile ilgili sunumlar 
yapıldı.  

Sempozyumun diğer oturumları, Dede 
Korkut Kampüsü Gökhan Budak Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleşti.

İkinci oturumun başkanlığını Prof. 
Dr. Ali Sinan Bilgili yaptı. Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. İbrahim 
Aykun, Tokat ve Çevresinde Ermeni Olay-
ları; Dumlupınar Üniversitesi’nden Dr. Bü-
lent Cırık, Birinci Dünya Savaşı Öncesinde 
Türk Ermeni İlişkileri; Karadeniz Teknik 

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Okur, 
Bayburtlu Bir Kültür Adamı Olarak Meh-
met Hocaoğlu ve Ermeni Meselesi'ne Dair 
Eseri; İstanbul Medeniyet Üniversitesi’n-
den Doç. Dr. Recep Karacakaya, Anadolu 
Vilâyetlerinde Ermeni Komiteciler Tara-
fından Öldürülen Ermeniler konularında 
sunum yaptı.

Üçüncü oturumun başkanlığını ise 
Prof. Dr. Yusuf Sarınay yaptı. Bu oturumda 
Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selami 
Kılıç, Ermeni Sorunu: Ortak Sorumlulukla 
Suçlanan ve Sorgulanan Almanya; Sakar-
ya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haluk Selvi, 

Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Avrupa ve 
Amerika'da Ermeni Propagandası; Atatürk 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tolga Başak, 
İngiliz Propogandası’nın Ermeni Sorunu-
na Etkileri; Atatürk Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Erdal Aydoğan, I. Dünya Savaşı Yılla-
rında Kürt - Ermeni İlişkileri Üzerine Dü-
şünceler sunumlarını gerçekleştirdi.

Dördüncü oturumun başkanlığını ise 
Doç. Dr. Mustafa Budak yaptı. Bu oturum-
da Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erol 
Kürkçüoğlu, Haçlı Seferlerinde Ermeniler; 
Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Feru-
dun Ata, İttihatçı Önderlerin Savaş Son-
rası Oluşturulan Özel Komisyonda Sor-
gulanmaları; Erzincan Üniversitesi’nden 

Yrd. Doç. Dr. Natalia Chernichenkina, Rus 
Arşiv Kayıtlarında Ermenilerin Milli Ha-
reketine Bakış, sunumlarını katılımcılarla 
paylaştı.

15 Mayıs’taki beşinci oturumun baş-
kanlığını Prof. Dr. Musa Kasımlı yaptı. Bu 
oturumda Bozok Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Qiyas Şükürov, Kafkas Ermeni 
Olaylarının Vukuunda Eçmiyazin Kilise-
si'nin Yeri (1903-1908); Nahcıvan Milli 
İlimler Akademisi’nden Doç. Dr. Emin 
Arif Şıhaliyev, "Büyük Ermenistan" Düşün-
cesi ve Bunun Azerbaycan Üzerinde Etkisi; 
Bozok Üniversitesi Doç. Dr. Murat Ka-
cıroğlu, Ermeni Olaylarının Türk Roma-
nına Yansıması konularında sunum yaptı. 

Son oturum olan altıncı oturuma Türk 
Tarih Kurumu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Et-
hem Atnur başkanlık yaptı. Bu oturumda 
Erzurum Teknik Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Murat Küçükuğurlu,  Birinci Dünya 
Harbi’nde Bayburt'ta Sosyal Hayat; Atatürk 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Selahattin 
Tozlu, Bayburt Kazası'nın Nüfusu (1896); 
Polis Akademisinden Yrd. Doç. Dr. Yücel 
Yiğit, Birinci Dünya Savaşı'nda Teşkilat-ı 
Mahsusa'nın Bayburt ve Civarındaki Faali-
yetleri ile ilgili sunumlarını paylaştılar. 

Sempozyumun oturumlarının sonun-
da katılımcılara katılımcı belgeleri takdim 
edildi.

TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ 
ULUSLARARASI 
SEMPOZYUMU BAKSI MÜZESİ 
GEZİSİYLE SONA ERDİ
Bayburt Üniversitesi, Bayburt Tarihi ve 

Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi 
tarafından düzenlenen ‘Geçmişten Günü-
müze Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası 
Sempozyumu’  geziyle sona erdi

Faydalı ve ufuk açıcı tebliğler sunan 
akademisyenler, Bayburt’a kırk beş kilo-
metre uzaklıktaki Bayraktar köyünde bu-
lunan Baksı Müzesi’ni gezdi.

Müzeye gelen akademisyenleri Bak-
sı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin 
Koçan karşıladı. Müze hakkında yetkililer-
den bilgi alan akademisyenler, müzede ser-
gilenen eserleri yakından inceledi.

Gezinin anısına Baksı Müzesi önünde 
hatıra fotoğraf çektiren akademisyenler, 
Bayburt’ta bulunmaktan büyük memnu-
niyet duyduklarını dile getirerek Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coş-
kun’a ve sempozyumda emeğe geçenlere 
teşekkürlerini ilettiler.

5BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYÜNİ KÜLLİYE HABER
Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz     • Sayı : 7-8SEMPOZYUM



“Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılın-
da Barış İçin Okuyoruz, Kitapla Ba-
rışıyoruz” adlı etkinliğe öğrencilerin 
yanı sıra; Bayburt Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Akbulut, 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Gavgalı, Bayburt Üni-
versitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. 
Dr. Fatih Yalçın, Bayburt Üniversitesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Aras Ün-
sal,  Bayburt Üniversitesi Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkanı 
Hayrettin Dilek ve üniversitemiz aka-
demisyenleri katıldı.

Etkinlikle ilgili bir konuşma ya-
pan Bayburt Üniversitesi Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkanı 
Hayrettin Dilek; Türk Kütüphaneci-
ler Derneği tarafından düzenlenen, 
Bayburt Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
tarafından da desteklenen, Türkiye 
çapında toplu ve eş zamanlı olarak 

uygulanan Geleneksel Kitap Okuma 
Etkinliği’ni düzenlediklerini belirtti.

ETKİNLİKLE DÜNYA 
BARIŞINA DİKKAT 
ÇEKTİLER
Dilek: "Çanakkale Zaferi’nin 100. 

yılı anısına  ‘Kültürlerarası Diyalog 
ve Kütüphaneler’  teması ile kutlanan 
51. Kütüphane Haftası’nın temasına 
uygun olarak meydanlarda  ‘Kültür-
lerarası Diyalog’ kapsamında ‘dünya 
barışına’ dikkat çekmek için kitap 
okuyoruz.  Bu yıl 4.sü gerçekleşecek 
olan geleneksel ‘81 İlde Kitap Okuyo-
ruz’ etkinliğini ‘Kitapla Barışıyoruz’ 
sloganı ile kutluyoruz. 51. Kütüphane 
Haftası etkinlikleri kapsamında 81 
ilin şehir merkezlerinde, büyükşe-
hirlerin ilçelerinde toplumun kitap 
ve kütüphaneye ilgisini çekmek, top-
lumda okuma alışkanlığı konusunda 
farkındalık yaratmak için üniversite-

ler ve bakanlıklara bağlı kütüphane-
ciler, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
öğrencileri, akademisyenler, yazarlar, 
çizerler, yayıncılar ve okurlar hep 
birlikte kitap okuyarak toplumu bi-
linçlendirmeye çalışıyor. Ülkemizde 
her 100 kişiden sadece 4’ü kitap oku-
yor; yüzde 22’si gazete okuyor, yüzde 
25’i radyo dinliyor ve yüzde 94’ü de 
televizyon izliyor. Bu nedenle, bizler 
de Bayburt Üniversitesi Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkan-
lığı olarak medeniyetimizin ‘okuma 
emri’ üzerine kurulduğunu belir-
terek ve destek vererek bu etkinliği 
üniversitemizde de gerçekleştirmiş 
bulunuyoruz. Bu etkinliğin gerçek-
leştirilmesinde katkı ve desteklerin-
den dolayı Başta Sayın Rektörümüz 
olmak üzere; Üniversitemiz Öğrenci 
Konsey Başkanlığına, Sosyal Medya 
Kulübü Başkanlığına,  tüm katılımcı-
lara ve destek veren herkese gönülden 
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 

"dedi.
Daha sonra Bayburt Üniversite-

si Kitap Okuma Etkinliği Ödül Tö-
reni’ne geçildi. Törende, son bir yıl 
içinde okudukları kitap sayısına göre 
öğrenciler ödüllendirildi: 1. olan Bay-
burt Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü 
2.sınıf Öğrencisi Hayırlı Özmen’e 
Bayburt Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Sezgin Akbulut, 2. olan 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü 
2. Sınıf öğrencisi Aynur Şahinoğlu’na 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Gavgalı, kütüphaneyi en 
çok kullanan Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Ha-
run Aslan’a Bayburt Üniversitesi Ge-
nel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Fatih Yal-
çın tarafından üniversite logolu pek 
çok hediye ve teşekkür belgesi verildi.

Etkinliğe Bayburt Üniversitesi 
Öğrenci Konseyi Başkanlığı ve Sosyal 
Medya Kulübü de katkıda bulundu.

Barış için okudular
Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılında

Bayburt Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler, ‘51. Kütüphane Haf-
tası’ etkinlikleri kapsamında üniversite kütüphanesi önünde kitap okudu.

 Kitapla barışmak  
 için okudular 
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Bayburt Üniversitesi TEMA 
Vakfı İl Temsilcisi Bayburt Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Çınar, 75 öğrenci 
ile birlikte Saraycık köyünde köy 
tüzel kişiliğine ait 15 dönümlük 
araziye 2 bin fidan dikti. Fidan 
dikiminden sonra köy muhtarlığı 
tarafından kulüp üyelerine ikram 
yapıldı. Kulüp üyeleri Saraycık 
köyünün doğal güzelliklerini ta-
nımanın tadını çıkardıktan sonra 
Saraycık Göleti çevresinde yor-
gunluklarını giderdi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, 
fidan dikimi ve ardından geziyle 
devam eden bir hafta sonu geçir-
menin mutluluğunu yaşadıklarını 
ifade ettiler. Saraycık Köyü Muh-
tarı İsmail Çınar, üniversite öğ-
rencilerinin köyde dikili bir fidanı 
olmasının ve Bayburt Üniversi-
tesi’nin bu tür etkinliklere destek 
vermesinin kendilerini sevindir-
diğini belirtti.

 Bayburt Üniversitesi Turizm 
ve Gezi Kulübü tarafından Ay-
dıntepe Kalesi’ne fidan dikimi 
gerçekleştirildi.

Turizm ve Gezi Kulübü 
öğrencileri Aydıntepe Beledi-
yesi’nin desteğiyle “Bayburt 
Üniversitesi Fidan Dikiyor” adı 
altında Aydıntepe Kalesi’ne 300 
fidan dikti. Aydıntepe’deki et-

kinliğe Aydıntepe Belediye Baş-
kanı Haşim Şentürk, Aydıntepe 
Belediyesi personeli ve Bayburt 
Üniversitesi Turizm ve Gezi Ku-
lübü öğrencileri katıldı.

Etkinlik sonunda, Bayburt 
Üniversitesi öğrencileri, yeşile 
ve doğaya duyduğu büyük sevgi 
ve ilgiden dolayı Aydıntepe Be-
lediyesine teşekkürlerini iletti.

ÜNİVERSİTE BAYBURT’U 
AĞAÇLANDIRIYOR

ÜC BİN FİDAN DİKTİ
ÖĞRENCİLERİMİZ

Bayburt Üniversitesi öğrencileri Saraycık Köyü’nde 2 bin fidan dikimi gerçekleştirdi. Tu-
rizm ve Gezi Kulübü ise Bayburt’a bağlı Darıca köyüne bin adet fidan dikimi gerçekleştirdi.

Bayburt Belediyesi ise fidanlık 
çevresinin koruma altına alın-
masında katkıda bulundu. Diğer 
yandan Bayburt Üniversitesi Tu-
rizm ve Gezi Kulübü de Bayburt’u 
yeşillendirmeye devam ediyor.

Bayburt Üniversitesi Turizm 
ve Gezi Kulübü Bayburt’a kalıcı 
eserler bırakmak için Aydıntepe 
Kalesi’nden sonra Bayburt’a bağ-
lı Darıca köyüne bin adet fidan 
dikimi gerçekleştirdi. Turizm Ve 
Gezi Kulübü’nün bu güne kadar 
Bayburt’a diktiği fidan sayısı 6 bi-
nin üzerine çıktı. Darıca köyü sa-
kinleri fidan dikiminden sonra 40 
öğrenciye çay ve yemek ikramın-
da bulundu. Ardından öğrenci-
ler, köylülerin kendi imkânlarıyla 
kurdukları müze evi ziyaret ede-
rek müze hakkında bilgi aldı. Öğ-
renciler, misafirperverliklerinden 
dolayı memnun olduklarını ifa-
de ederek köy sakinlerine ve köy 
muhtarlarına teşekkürlerini iletti.
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Şair Zihni Kültür Merkezi’ndeki 
konferansa Bayburt Valisi Yusuf Oda-
baş, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf 
Elçi, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent 
Kaya, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, 
akademisyenler, bazı kamu kurum 
müdürleri,  din görevlileri, vatandaş-
lar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşundan ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasından sonra Merkez 
Kaleardı Kur’an Kursu Öğreticisi Ah-
met İsaoğlu, Kur’an-ı Kerim tilavetin-
de bulundu. Daha sonra İl Müftüsü 
Kemalettin Aksoy Kutlu Doğum Haf-
tası’nın açılış konuşmasını yaptı.

Müftü Aksoy konuşmasında Kutlu 
Doğum haftalarının tarihi sürecinden 
bahsederek: "Söz konusu Alemlerin 
Efendisi olunca gerisi teferruattır. İn-
san haklarına ve birlikte yaşamaya yö-
nelik ilk belgeyi Hz. Muhammed (sav) 
Medine Vesikası’nı imzalayarak orta-
ya koydu. İşte bu, bir birlikte yaşama 
ahlakıdır.  ‘Usve-i Hasene’ olan Pey-
gamberimiz bunu Medine’de bizzat 
yaşayarak gösterdi. Birlikte yaşama-
nın örneklerini Bağdat’ta, Şam’da, Mı-
sır’da, Saraybosna’da gördük. Bunun 
en zirve örneği Endülüs’te gösterildi. 
Yunus’un deyimiyle:  ‘Biz yaradılanı 
Yaradan’dan ötürü severiz.’ Ama aynı 
hoşgörüyü Batılılar Müslümanlara 
göstermiyorlar. Diğer yandan Müslü-
manlar bugün birbirini kırıyor. Onun 
için birlikte yaşama ahlakı çok önemli. 
"dedi.

Müftü Aksoy; Bayburt dışında 
hiçbir ilde rektörlerin Kutlu Doğum 
programları ile ilgili konferans ver-
mediğine, bunun sadece Bayburt’ta 
yaşandığına dikkati çekerek Rektör 
Coşkun’a teşekkürlerini iletti. Müftü 
Aksoy ayrıca; Bayburt Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinin 
de Kutlu Doğum Haftası münasebe-
tiyle sunumlar yapacağını, öğrencile-
rin naat gecesi düzenleyeceğini de dile 
getirerek emeği geçen herkese şükran-
larını bildirdi.

Ardından Bayburt Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un  
konferansına geçildi. Rektör Coşkun 
konuşmasına salonda Türkiye’nin 
her ilinden ve 8 ülkeden öğrencinin 
bulunduğuna, öğrencilerin Bayburt 
Üniversitesi’nde kardeşçe yaşama ör-
neği sergilediklerine dikkati çekerek 
başladı. 

Batılıların İslam’ı incelemeye baş-
ladıkları günden beri Müslümanları 
ayakta tutan şeyin Hz. Peygamberin 

sünneti olduğunu keşfettiklerini dile 
getiren Rektör Coşkun, bundan sonra 
Batılıların Müslümanlar için önem-
li bir kaynak olan sünneti önemli bir 
kaynak olmaktan çıkarmaya çalıştık-
larını ve fitne, fesat üretmeye başla-
dıklarını anlattı.

Batı’dan ihraç edilen ferdiyetçili-
ğin ve personelizmin Müslümanların 
birlikte yaşama kültürü üzerinde öz-
güven patlaması yaşattığını ve Müslü-
manların dini kaynaklara yönelik her 
şeyi sorgulamaya başladıklarını kay-
deden Rektör Coşkun: " Bizim üzeri-
mizde bir silsile halinde ameliyatlar 
yapılmaya başlandı ve bu çok bilinçli 
bir şekilde yapıldı. Bize öyle bir nar-
koz verdiler ki; İslam ülkeleri arasında 
bu narkozdan ilk uyanmaya başlayan 

Türkiye’dir, diğerleri hala uyuyor. Batı 
böyle bir şey. İslam toplumunu çözdü. 
Önce birlikteliklerini buldu, daha son-
ra ayrıldıkları noktaları buldu.  Bir-
likte oldukları noktaları baltalamaya, 
ayrıldıkları noktalar ise iyice körük-
lemeye başladı. Biz artık kendimize 
gelmemiz gerektiğini düşündük ve bir 
vesileyle Kutlu Doğumlar kutlanmaya 
başlandı. Aslında Kutlu Doğumların 
ana hedefi Hz. Peygamberin hayat tar-
zını yeni nesillere aktarmak ve onları 
bu girdaptan bir şekilde kurtarmaya 
çalışmaktır. "dedi.

Rektör Coşkun, şiirlerle süsledi-
ği konferansını insan, tarihi süreç ve 
günümüzdeki İslam dünyası olmak 
üzere üç bölüm halinde sundu. Rektör 

Coşkun: " Günümüzde Müslümanlar 
birbirlerine düşmüşlerdir. Artık ben-
cillik aldı yürüdü.  Ferdiyetçilik dedi-
ğimiz şey budur. Normalde İslam’da 
tevazu vardır.  İslam’da ben yoktur, biz 
vardır. Ben yoktur, siz vardır; ama bu 
akımlar ‘ben’i ortaya koydu, enaniyeti 
geliştirdi. İslam’ın en çok yadırgadığı 
huylardan bir tanesi enaniyettir. Bu 
özelikle İslam toplumuna pompalan-
dı ve herkes bir fert olmaya başladı. 
Herkes hak iddia etmeye başladı. İn-
sanlar eskiden birbirleri için ne kadar 
fedakârlık yaparlarsa o kadar makbul 
insanlar oluyorlardı. Şimdi ne kadar 
birbirlerine sırtını dönerlerse o kadar 
makbul insan oluyorlar. "diye konuştu.

Suriye’de, Irak’ta, Filistin’de, Lib-
ya’da İslam dünyasının acı durumu-

nun görüldüğüne işaret eden Rektör 
Coşkun: " Batı’nın bizim üzerimizde-
ki en önemli operasyonlarından biri 
ötekileştirme ve marjinalleştirmedir. 
Öncelikle ötekileştirerek bizi kendile-
rinden uzak tutuyorlar. Ondan sonra 
marjinalleştiriyorlar, düşman haline 
getiriyorlar. ‘Müslümanlar böyleydi.’ 
demeye başlıyorlar. İslamofobi, sık sık 
duyuyorsunuz. Endülüs’e, Haçlı sefer-
lerine kadar arka planını götürebilece-
ğimiz bir tavır var ortada. İslamofobi; 
Müslümanlara karşı korkunun, nef-
retin adıdır. Batı sistemli bir şekilde 
bunu empoze etmeye çalışıyor. Müs-
lümanları diğer insanların gözünde 
vahşi, canavar, gaddar, barbar göster-
meye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.  

Günümüzde dinle alakasının var 
olup olmadığının tartışma konusu ol-
duğu yeni yeni terör örgütlerinin or-
taya çıktığını belirten Rektör Coşkun: 
" IŞİD diye bir şey çıktı ortaya. Astık-
ları Müslüman, kestikleri Müslüman. 
Bombaladıkları Müslümanların kutsal 
mekanları. Siz bu kadar hassassınız da 
sizin niye hiçbir şeyiniz İsrail’e doğru 
gitmez. Siz kime çalışıyorsunuz, arka-
nızda kim var? İslamofobi dediğimiz 
şey budur. İslam adına birtakım teşki-
latlar ortaya çıkıyor. Şebabı var, Boko 
Haramı var, İŞİD’i var, Kaidesi var... 
Arkalarında kimler var, kimler yok? 
İçinde kimler var, kimler yok? Henüz 
net değil! Kime hizmet ediyorsunuz?  
Neticede dünyada Müslümanlarla il-
gili bir algı operasyonu yapılıyor. Tele-
vizyonları seyredenler Müslümanlara 
ne diyor: ‘Gaddar, vahşi, zaten onlar 
böyleydi.’ Öldüren Müslüman, ölen 
Müslüman, kenarda oturup seyreden 
diğerleri. Bu planlı şekilde yapılıyor.  
‘El Fitnetu Eşeddu Minel Katl’ buy-
ruluyor: 'Fitne katilden, öldürmek-
ten daha beterdir.' . Bana sorarsanız 
bugün de Müslümanların başındaki 
en büyük problem en büyük bela bu 
fitnedir. Muhabbetsizliktir, güvensiz-
liktir. Ölene kadar güvenebileceğiniz 
kaç tane insan vardır?  Bu soruyu bir 
sorun, tablo ortaya çıkacak. Bunu İs-
lam ülkelerine yayın, nerede yanlış 
yaptığımızı net bir şekilde göreceğiz. 
Sonuç olarak Müslümanlar bu zil-
letten kurtulmalıdır, kendilerine gel-
melidir. Müslümanlar vakarlı olmak 
zorundadır. Kendine güveni olmalıdır 
Müslümanın. Müslümanlar yumuşak 
huylu olmalıdır; ama asla uysal koyun 
asla olmamalıdır. Tepkisini koyması 
gerektiği yerde tepkisini koymalıdır. 
Tefrikaya bir şekilde son verilmelidir. 
Artık bu çatışma, fitne, fesat kültü-
rünü bir tarafa bırakmak zorundayız. 
Biz buna mecburuz, bir arada yaşa-
mak zorundayız.  Biz hepimiz birbiri-
mize lazımız. " ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Rektör Coş-
kun'a Bayburt Valisi Yusuf Odabaş 
tarafından plaket takdim edilirken 
Bayburt Müftüsü Kemalettin Aksoy 
ise “Hadislerle İslam” adlı ansiklope-
diyi hediye etti.

Program, üniversite eğitimi için 
80 il ile 8 ülkeden Bayburt'a gelen öğ-
rencilerin tek tek sahneye çıkması ve 
protokol tarafından ödüllendirilmesi-
nin ardından topluca hatıra fotoğrafı 
çekilmesiyle sona erdi.

HZ. PEYGAMBER VE 
BİRLİKTE YAŞAMA 
AHLAKI KONFERANSI 
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle 
“Daha İyi Bir Dünya İçin Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı” konulu konferans verdi. 
Yoğun bir ilginin olduğu konferansı birçok katılımcı salonda yer kalmadığı için takip edemedi. 
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Şair Zihni Kültür Merkezinde ya-
pılan programa Bayburt Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bay-
burt Belediye Başkanı Mete Memiş, İl 
Müftüsü Kemalettin Aksoy, Bayburt 
Belediyesi Eski Başkanı Hacı Ali Polat,  
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları 
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Şen ve Yrd. Doç. 
Dr. Ahmet Özkan, Bayburt Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yu-
mak, Ak Parti İl Başkanı Hakan Kobal, 
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeleri,  
üniversite öğrencileri ve vatandaşlar 
katıldı.

Şair Zihni Kültür Merkezi fuayesin-
de ebru ve minyatür sanatçısı Hanefi 
Sansu’nun öğrencileri tarafından açılan 
serginin gezilmesinden sonra Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle başlayan gece, İlahiyat 
Fakültesi Dekan Yardımcısı İlim Kültür 
ve Sanat Kulübü Danışman Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Şen’in Kutlu 
Doğum Haftası’nın anlam ve önemine 
dair yaptığı konuşma ile devam etti.

Kutlu Doğum programlarına katı-
lımların her geçen yıl arttığını, salon-
lara sığılmadığını belirten Şen: " Bu bi-
zim için hamd edilecek bir durumdur. 
İlahiyat Fakültesi İlim Kültür ve Sanat 
Kulübü öğrencilerimizin, İl Müftülü-
ğü’müzün ve Sayın Rektörümüzün kat-
kılarıyla bu programları düzenliyoruz. 
Her geçen gün, her geçen yıl bunlar 
artarak devam ediyor. Rektörümüze, 

İl Müftülüğü’müze, emeği olan herke-
se teşekkürü bir borç biliyorum. Allah 
Resulü’nü anmak, yâd etmek, onun ru-
hunu şad etmek, onun ümmetinden bi-
rer fert olarak bu salonları doldurmak 
büyük anlam ifade ediyor. Bu yıl Kut-
lu Doğum ‘Hz. Peygamber ve Birlikte 
Yaşama Ahlakı’ teması etrafında kut-
lanıyor. Birlikte yaşama denildiğinde; 
gerçek kaynaşmanın, kardeşliğin, bir 
arada olmanın fiiliyata aksettiği günle-
ri yaşıyoruz. Salonumuzun bu tablosu 
birlikte yaşamanın en güzel örneği-
dir. Huzur kenti Bayburt’ta Bayburt 
Üniversitesi’nin öğrencileri olarak bir 
arada bulunmanın, kardeşliğin, daya-
nışmanın, paylaşmanın, en güzel örne-
ğini sergiliyorsunuz; onun için sizleri 
tebrik ediyorum. Programı düzenleyen 
öğrenci kardeşlerimizin özverili çalış-
maları takdire şayan. İnanıyorum ki bu 
çalışmalar ahirette de karşılığını bula-
caktır. Samimi olan bu kardeşlerimiz, 
Allah Resulü’nün getirmiş olduğu il-
keleri hayatımıza aksettirmek adına en 
güzel örneği sergilediler. "dedi.

İslam Medeniyetinin birlikte yaşa-
ma adına en güzel örnekleri verdiğini 
anımsatan Şen, "Gerek Kudüs’te, gerek 
Endülüs’te, gerek Mardin’de, gerek İs-
tanbul’da, İslam coğrafyasının neresi 
olursa olsun; biz gerçek anlamda bir-
likte yaşamanın, kardeşliğin gerçek ör-
nekleri, gerçek timsalleri olduk. Bizler 
de onların temsilcileri olarak inanıyo-
ruz ki bu ruhla, bu gayretle, bu çabayla, 
dayanışmamızı daha ilerilere götürece-
ğiz." diye konuştu.

Ney dinletisinin de olduğu prog-
ramda İlahiyat Fakültesi öğrencile-
ri birbirinden güzel naatlar, şiirler, 
kasideler ve ilahiler okudu. İlahiyat 
Fakültesi Misafir Öğretim Görevlisi 
Hayri Kocabey yönetimindeki İlahiyat 
Fakültesi Tasavvuf Musikisi Korosu 
tarafından çeşitli makamlarda ilahiler 
seslendirildi. Girişte dağıtılan numara-
landırılmış güllerle çocuklar tarafından 
kura çekimi yapılarak hediyeler verildi.

Program Grup Sini’nin “Vahşi” adlı 
tiyatro gösterimi ile sona erdi.

NAAT GECESi
İLAHİYAT ÖĞRENCİLERİNDEN

Bayburt İl Müftülüğü’nün desteği ile Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlim 
Kültür ve Sanat Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen Naat Gecesi büyük 
ilgi gördü. Beğeniyle izlenen programda katılımcılar duygulu anlar yaşadı.
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Etkinliğe Bayburt Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. Sezgin Ak-
bulut, Bayburt Üniversitesi Rektör 
Başdanışmanı Prof. Dr. Necmet-
tin Tozlu, İl Müftüsü Kemalettin 
Aksoy, İlahiyat Fakültesi Dekan 
Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Yusuf 
Şen, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özkan, 
akademisyenler, İl Müftülüğü per-
soneli ve öğrenciler katıldı.

Birlikte Yaşama Ahlakı teması-
na vurgu yapılan etkinlik ile ilgili 
bir açıklama yapan İlahiyat Fakül-

tesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Yusuf Şen: "Hz. Peygamber ve Bir-
likte Yaşama Ahlakı ile ilgili Kutlu 
Doğum Haftası etkinlikleri devam 
ediyor. Etkinler Bayburt Üniversi-
tesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun’un konferansı ile başladı. 
İlahiyat Fakültesi İlim Kültür ve Sa-
nat Kulübü öğrencilerinin düzen-
lemiş olduğu faaliyetlerin yanında 
Kutlu Doğum Yemeği Programı ile 
devam etti. Program, öğrencilerin 
birbirleriyle kaynaşmasına güzel 

bir vesile oldu. Birlikte yaşama 
ahlakı teoriden pratiğe dönüşmüş 
oldu.  Bu etkinlik çerçevesi içeri-
sinde öğrencilerimize dönük yarış-
malar düzenlendi. Hz. Peygamber 
ile ilgili,  siyer ile ilgili yarışmalar 
yapıldı. Bu yarışmalar neticesinde 
sorular yönetildi.  Bu soruları bi-
lenlere de çeşitli hediyeler takdim 
edildi. Bayburt Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi öğrencilerinin katı-
lacağı bir panel düzenlenecek ve 
İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin 
düzenlemiş olduğu şiirle, naatlarla 
renklendirilmiş Hz. Peygamberi 
anlama ve anlamlandırma, hayata 
aktarma anlamındaki etkinlikler 
devam edecek.

 Bu yıl öğrencilerimizin ilgileri 
çok yoğun. İnşallah öğrencilerimiz 
arasında, toplumumuz arasında 
birlikte yaşamanın birlikte toplum 
olmanın, kaynaşmanın nüvesi ola-
bilirsek, birlikte bu harcı sağlaya-
bilirsek bu bizim için en büyük ka-
zanç olacaktır. "ifadelerini kullandı.

Okulun 3. Sınıf öğrencilerinden 
Feyza Okur’un Kur’an-ı Kerim okuma-
sından sonra Okul Müdürü Sertaç Şe-
ker bir konuşma yaptı.

“Rahmet yüklü Adalet Peygambe-
rine, hikmet yüklü ahlak peygambe-
rine selam olsun!” diye konuşmasına 
başlayan Sertaç, şöyle devam etti: "Bu-
gün birlikte yaşama konusunda zaman 
zaman ciddi zaaflar gösterebiliyoruz. 
Dînî, mezhebî farklılıklar bazen çatış-
ma nedeni olarak görülebiliyor. Bera-
berce huzur içinde yaşayabilmek adına 
saygı, hoşgörü, merhamet ve adalet 
başta olmak üzere ahlaki kavramları 
hayatımıza hâkim kılmak için gayret 
göstermemiz gerektiğini, kendimize 

nasıl muamele edilmesini istiyorsak 
başkalarına da öyle muamele etmemiz 
gerektiğini unutmamalıyız.  Peygam-
ber’imiz de bize bütün mahlûkata karşı 
sevgi ve muhabbetle muamele etme-
memizi öğütlemektedir.".

Daha sonra okulun 6/A sınıfı öğ-
rencilerinden Ahmet Emir Coşkun’un 

okuduğu ‘Seccaden Kumlardı’ adlı şiir 
katılımcıların büyük beğenisini kaza-
nırken Kutlu Doğum sinevizyon gös-
terisi de salondakiler üzerinde büyük 
etki oluşturdu.

Hadis Oratoryosu tarafından oku-
nan hadis-i şerifler programı renklen-

dirdi. Öğretmen Serhat Aktaş’ın ney 
dinletisi ise programa ayrı bir hava 
kattı.

Okul Müdür Yardımcısı Alper Han-
cı’nın ‘Sen Yoktun Sultanım’ adlı şiiri 
seslendirmesinden sonra okul öğren-
cilerinin ‘ Gül Devri Tiyatrosu’ ilgiyle 
seyredildi.

 5. Sınıf öğrencileri ise ilahilerle sa-
londakileri coşturdu. Ana sınıfı öğren-
cilerinin okuduğu hadisler ise katılım-
cılar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Programın sonunda minikler, Kut-
lu Doğum Haftası anısına Bayburt Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coş-
kun’a ve katılımcılara gül takdim etti.

ÜNİVERSİTEMİZDEN
ANLAMLI İKRAM
Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Müftülüğü tarafından Kutlu Doğum Haf-
tası münasebetiyle Eğitim Fakültesi önünde Kutlu Doğum yemeği verildi.

ŞEHİT RECEP EŞİYOK İLKOKULUNDAN ANLAMLI KUTLAMA
Şehit Recep Eşiyok İlkokulu tarafından Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle bir program düzenledi. Şair Zihni 
Kültür Merkezi’ndeki programa Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü 
Seydi Doğan, Bayburt Şehit Recep Eşiyok Okulu Müdürü Sertaç Şeker, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
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İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Esra 
Atik’in konuşmacı olduğu program, 
saygı duruşunda bulunulması ve İs-
tiklal Marşı’nın okunmasından sonra 
Muhammet Haki Durmuş’un Kur’an-ı 
Kerim okumasıyla başladı. Ardından 
Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek, 
Kutlu Doğum Haftası üzerine bir ko-
nuşma yaptı. 

Bayburt Üniversitesi’nin Bayburt’a 
tüm kültürleri tanıma fırsatı verdiğini 
vurgulayarak konuşmasına başlayan 
Milletvekili Özbek, Kutlu Doğum Haf-
tası etkinliklerinin artık devlet, valilik-
ler, üniversiteler ve toplumun değişik 
kesimleri tarafından düzenlenmesinin 
mutluluk verici olduğunu söyledi. 

100 yıl önce kazanılan Çanakkale 
Zaferi’nin kutlamalarının başladığını 
anımsatan Özbek, savaşta şehit olanla-
ra Allah’tan rahmet diledi.

Ermeni meselesinden dolayı Tür-
kiye’ye yönelik bir baskı olduğunu 
ifade eden Özbek, Bayburt’un Erme-
ni zulmünü gören bir şehir olduğunu; 
Ermeni meselesi ile ilgili dünyanın, 
Avrupa’nın bu meseleyi gündeme ge-
tirmesinin ise Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kalkınmasından kaynaklandığını 
anlattı. 

Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alıcı 
ise Hz. Peygamberin Birlikte Yaşama 
Hukuku ile ilgili bir konferans verdi.

İslam’ın insan denen eşref-i mah-

lûkatı çevresiyle birlikte uzlaşı, birlikte 
yaşama kapsamında anlattığını belirten 
Alıcı: " İslam insanı yokluk ile varlık 
âlemine getirdiği bir denge içinde gös-
terir. İnsan ruh ile beden birlikteliğinde 
birbiriyle uzlaşı içindedir. İnsan, ken-
dini diğer insanlardan soyutlayamaz, 
uzaklaştıramaz. Mümin insan, kâfirle, 
münafıkla ve kardeşi gördüğü mümin-
lerle birlikte yaşar. İslam, birbirlerini 
tamamlayan iki kutuptaki erkek ve 
dişiyi birbirlerine ülfet ettirir. İslam’da 
akıl ile vahiy arasında bir uyum vardır. 
Akıl ile kalp aynı kaynaktan beslenen 
iki sütkardeştir. Dünya ile ahiret den-
gesi vardır. Yeryüzü ile gökler arasında 
bir denge vardır. "dedi. 

Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammet’e 

muhabbet beslememizi sağlayacak üç 
boyutu üzerinde duran Alıcı; bunları 
Hz. Peygamber’in hayatının dindarları 
eğiten yönleri: Üsve-i Hasene, insanları 
bir arada tutan Hatemü’n-Nebiyyin ve 
Hz. Peygamberin âlemlere rahmet olu-
şu olduğunu söyledi. 

 Hz. Peygamber’in Üsve-i Hasene 
oluşuyla en güzel model olduğunu ifa-
de eden Alıcı: "Tomasko, paradigmayı 
tanımlarken ‘en güzel model’ der. Bu, 
İslam’da ‘üsve-i hasene’ kavramıyla 
vardır. Allah: ‘ Muhakkak ki sizin için 
Allah’ın huzuruna çıkmayı umanlar, 
ahiret gününe inananlar ve Allah’ı çok 
zikredenler için Allah’ın Resul’ü güzel 
bir örnektir.’ der.” diyerek sözlerine de-
vam etti.  

ALICI: İSLAM'DA AKIL VE VAHİY 
ARASINDA BİR UYUM VARDIR

Başkanlığını  İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nevzat 
Aydın’ın yaptığı panelde İlahiyat Fa-
kültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. 
Dr. Yusuf Şen, İlahiyat Fakültesi Öğ-
retim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Özkan, Yrd. Doç. Dr. Gazi Özdemir, 
İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Abdussamet Varlı panelist olarak su-
num yaptı. İktisadi İdari Bilimler Fa-
kültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Kon-
ferans Salonu’ndaki panele Bayburt 
Müftüsü Kemalettin Aksoy, Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, 
akademisyenler, İl Müftülüğü perso-
neli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Nevzat Aydın emanet 
edilen yaşanılabilir bir dünyada sev-
giye, saygıya ve merhamete ihtiyaç ol-
duğunu belirterek: “Batı dünyasında 
Müslümanlara yönelik ötekileştirme, 
ayrımcılık, asimile etme, Müslüman 
ve İslam kimliğine yönelik islamofo-
bi saldırıların hızlıca arttığına şahit 

olmaktayız. Asr-ı Saadet’teki birlikte 
yaşama ahlakının en güzel örnekleri-
ni günümüzde arttırmalıyız. Adaleti, 
sevgiyi, dostluğu, merhameti yeniden 
ihya etmek zorundayız. “dedi.

‘İslam Hukuku Açısından Birlik-
te Yaşama Ahlakı’ üzerine konuşan 
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Şen,   İslam hu-
kukundaki hükümlerin insanların 
bir arada yaşamasını temin için ol-
duğunu belirterek: “Hz. Peygamber 
zamanından itibaren hoşgörünün, 
İslami ilkelerin, İslam hukukunun 
temel özelliklerinin, temel hükümle-
rinin İslam coğrafyasında uygulan-
dığı merkezleri görüyoruz. Medine 
merkez olmak üzere Kudüs’ten Kur-
tuba’ya, Bağdat’tan Endülüs’e kadar 
dünyanın değişik yerlerinde bunu or-
taya koymuşlardır. Kur’an ve sünnete 
sarıldığımızda beraber yaşamanın te-
melini atmış olacağız.” diye konuştu. 

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özkan ise ‘İrfan 

Kültüründe Birlikte Yaşam’ı anlattı. 
Selçuklular’da ve Osmanlı Devleti’n-
de birlikte yaşamanın en güzel örnek-
lerinin görüldüğüne işaret eden ve 
tasavvufi terimlerle bunları açıklayan 
Özkan: “Bizim tarihimizde birlikte 
yaşama ile ilgili pek çok altın örnek 
bulunmaktadır. Yunus Emre, Mevla-
na ve Hacı Bayram-ı Veliler bunla-
rın en önemli mimarlarıdır. Dil, din 
ve ırk ayrımı yapmadan Yaradan’dan 
ötürü yaratılanı hoş görme yolunda 
ilerleyerek topluma bu yönde örnek 
olmuşlardır. Günümüzde bu hoş 
görüyü devam ettiren ülkemiz yine 
dünya kardeşliğine hizmet etmekte-
dir.” şeklinde konuştu.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üye-
si Yrd. Doç. Dr. Gazi Özdemir ise 
“Birlikte Yaşama ve Tahammül Kül-
türü” konulu bir sunum gerçekleş-
tirdi. Özdemir, Türk milletinin İsla-
miyet’ten önce birlik ve beraberlik 
yaşama kültürü içinde olduğunu aç 
milleti doyurduğunu, çıplak milleti 

giydirdiği ve ülkesine nizam verdiği-
ni söyledi. İslam ile tanıştıktan İsla-
mi ölçüler içinde birlik ve beraberlik 
yaşam alanlarını, birlikte yaşamanın 
tahammül sınırlarını anlattı. Özde-
mir, “Peygamberimizin nübüvvet ile 
müşerref olduğu yıllarda Arabistan 
yarımadasında kabileler birbirine 
ayrı düşmüştü. Birlik ve beraberliğin 
ortadan kalktığı, insanların birbiri-
ne tahammül edemediği, kişiler ara-
sı ilişkilerin sınırlarının net olarak 
düşmanlık üzerine tesis edildiği bir 
ortamda Peygamberimiz birlik ve be-
raberliği, kardeşliği ve dayanışmayı 
getirmişti. Müşrikler tahammülsüz-
lük göstererek Peygamberimize engel 
olmaya çalışmışlardı. Medine’ye göç 
eden Peygamberimiz onların arasın-
daki düşmanlığı ortadan kaldırmış 
Medine Sözleşmesi’ni imzalamıştır. 
Peygamberimiz, bu Sözleşme’de bir-
likte yaşamanın hükümlerini ortaya 
koymuştur.” ifadelerini kullandı.

HZ. PEYGAMBER VE BİRLİKTE YAŞAMA AHLAKI PANELİ
Bayburt Üniversitesi’nde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Hz. Peygamber ve 
Birlikte Yaşama Ahlakı’ konulu panel düzenlendi. Panele vatandaşlar ve öğrenciler de katıldı.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’ndaki programa Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek, Bayburt Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, konuşmacı olarak Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alıcı, İlahiyat 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özkan, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kaymak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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Bayburt Üniversitesi Genel 
Sekreterliğinin koordinatör-
lüğünde Üniversitede çalışan 
personelin eğitim gereksinim-
lerinin karşılanmasının yanı 
sıra kurumsal gelişme ve uy-
gulamaları izleme, program 
geliştirme, çözümleme ve de-
ğerlendirmelere yönelik  “Res-
mi Yazışma Kuralları” semine-
ri gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesi Kü-
tüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanı Hayrettin Di-
lek, seminerin katılımcılara 
yönetimin günlük işleyişinde 
iletilmeye çalışılan bilgi ve dü-
şüncelerin istenildiği gibi ilgi-
lilere aktarılmasını sağlamak 
ve yazılı iletişimin teknik ve 
uygulamaları konusunda de-
neyim kazandırmak amacıyla 
yapıldığını belirtti.

Dilek: "Son kırk yılda dört 
kez her on yılda bir çeşitli de-
ğişikliklerle güncellenen, gü-
nün şartları ve ihtiyaçlarına 
uygun hale getirilen, son şekli 
ise 2 Şubat 2015 tarihli Res-

mi Gazete’de yayımlanarak 2 
Mart 2015 tarihinde yürürlü-
ğe girmiş bulunan ‘Resmi Ya-
zışmalarda Uygulanacak Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönet-
melik’in eğitim programına, 
birimlerin yazı işleri ve insan 
kaynakları bölümlerinde gö-
revli personelin yanı sıra diğer 
personelimiz katıldı. Resmi 
yazışma çok önem arz etmek-
tedir. Kamu kurumları tara-
fından hazırlanan yazıların 
kurallara bağlanması, gerek 
içerik gerekse şekil olarak bazı 
esaslarla ilgilidir. Yazılarda 
birliğin sağlanması, yazışma-
ların kontrol altına alınması ve 
işlemlere resmi bir kimlik ka-
zandırılması açısından resmi 
yazışmalar önemlidir. Kamu 
kurumları yazıyla konuşur; 
yazı kurumun dilidir, devlet 
kurumlarının hafızası arşiv-
dir. Arşivler de yazıyla oluşur; 
yazı, bir kurumun kalitesini ve 
kimliğini yansıtmaktadır. Ata-
larımız, ‘Söz uçar yazı kalır.’  
demişlerdir." açıklamasında 
bulundu.   

Saygı duruşunda bulunulmasından ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra 
İZOCAM Firması Yetkilisi İlhan Tohumcu 
seminerinde: yalıtım gerçeği, Türkiye’de-
ki enerji durumu, mantolama sistemleri, 
Türkiye’deki enerji tüketiminin dağılımı, 
Avrupa’da yalıtımın gelişimi, ısı kayıpları, 
yüzeyde yoğuşma, kesit içinde yoğuşma, 
mantolama yalıtım malzemeleri, mantolama 
ve yangın güvenliği, hatalı uygulamalar gibi 
konularda katılımcıları bilgilendirdi.

Tohumcu: "Ülkemizde enerjinin yüzde 
34’lük kısmı binalarda kullanılıyor. Onun da 
yüzde 25’lik kısmı tasarruf edebileceğimiz 
bir durumda. 9 milyona yakın binamız, 20 
milyon civarında konut stokumuz var. Çift-
çimiz, mühendisimiz, emekçimiz, herkes 
üretiyor. Ürettiğimizden elde ettiğimiz ge-
liri maalesef dışarıya gönderiyoruz. Çünkü 
çok iyi bir ihtimalle bina stokumuzun yüzde 
10’u TS-825 ısı yalıtım kurallarına göre ya-
lıtılmış durumda. Daha yüzde 10’dayız. Bu 
nedenle yalıtımın önümüzde 25-30 yılı var. 
Üretim kapasitesinde olan firmaların hep-
si düşünüldüğünde tam zamanlı çalışılsa 
dahi mevcut binalarımızın renovasyonu için 
bir 25-30 yıla daha geçmesi gerekiyor. Çok 
önemli bir sektör. Ülkemiz açısından önem-
li; çünkü kazandığınızı, ürettiğinizi dışarı 
veriyorsunuz ."dedi.

Isı yalıtımının enerji tüketimini azalttı-
ğını anımsatan Tohumcu: "Isı yalıtımı çev-
renin korunmasına katkı sağlar, ısıl konfor 
sağlar, sağlıklı yaşam sunar. İlk yalıtım ve 
işletme maliyetlerini azaltır. Isı yalıtımında 
başlangıç profilinin doğru yerleştirilmesi, 
ısı yalıtım sistemlerindeki yapıştırıcıların 
yüksek yapıştırma mukavemetinde olması, 
temel genleşmelerden dolayı elastikiyetinin 
olması, dolgu yapmaya yardımcı tanecik-
li yapının olması gerekiyor. Mantolamanın 
ise; rüzgârlı ve sıcak havalarda uygulanma-
ması, don tehlikesi olan durumlarda uygu-
lama yapılmaması, ürünlere yabancı madde 
karıştırılmaması, yağmur mevsiminde uy-
gulamaya dikkat edilmesi, yüzey tespitinin 
yapılması,  yüzey temizliği sağlamlığının, 
emiciliğinin ve düzgünlüğünün kontrol 
edilmesi gerekiyor."diye konuştu.  

Seminer sonunda İlhan Tohumcu’ya 
Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Uluç Özba-
yoğlu tarafından Bayburt Üniversitesi logo-
lu çini tabak, Mühendislik Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ömer Can tarafın-
dan teşekkür belgesi, Mühendislik Fakülte-
si Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker Tekin 
tarafından da plaket takdim edildi. Seminer 
soru-cevap kısmından sonra sona erdi.

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI 
SEMİNERİ TAMAMLANDI
Bayburt Üniversitesi Kütüphane ve Doküman-
tasyon Daire Başkanı Hayrettin Dilek tarafın-
dan verilen seminer, iki gurup halinde yapıldı.

ÜNİVERSİTEMİZDE TEKNİK SEMİNER
Bayburt Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi’nin organizesiyle ‘Dış Cephe Kaplama ve Isı Yalıtımı Semi-
neri’ verildi. Türkiye ve çevre ülkelerde ısı yalıtımının öncüsü İZOCAM Firması Yetkilisi İlhan Tohumcu tara-
fından verilen seminere Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Uluç Özba-
yoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ömer Can, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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Kulüp Başkanı Adem Er-
dem önderliğinde gerçek-
leşen geziye 80 üniversite 
öğrencisi katıldı. Yabancı 
uyruklu öğrencilerin de ka-
tıldığı gezide öğrenciler hoş 
dakikalar geçirdi.

Baksı Müzesi Rehberi 
Büşra Çeltikçi eşliğinde mü-
zeyi gezen öğrenciler, Çeltik-
çi’den müze hakkında bilgi 
aldı.  Bayburt’u tanıma imkâ-
nı buldukları ve kendilerine 

bu tür sosyal olanakları sağ-
ladığı için Bayburt Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun’a ve geziyi organize 
eden kulüp yöneticilerine 
teşekkürlerini ileten öğren-

ciler günün anısına fotoğ-
raflar çektirdiler. Öğrenciler, 
ziyaretten büyük mutluluk 
duyduklarını bu tür organi-
zasyonların artmasını iste-
diklerini ifade ettiler. 

İktisadi İdari Bilimler Fa-
kültesi’ndeki Prof. Dr. Gök-
han Budak Konferans Salo-
nu’nda düzenlenen, Prof. Dr. 
Ömer Gündoğdu’nun konuş-
macı olduğu konferansa Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, 
akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. “Kariyer Planlama” ile 
ilgili öğrencilere faydalı bilgi-
ler aktaran Prof. Dr. Ömer 
Gündoğdu, akademik kariyer 
basamakları, akademik kari-
yer rolleri, yurtdışı ve yurtiçi 
akademik kariyer imkânla-
rı, akademik kariyer aday-
larından istenen özellikler, 
adayların yapması gerekenler 
noktasında katılımcıları bil-

gilendirdi.
Gündoğdu: "Kariyer plan-

lamasının çok önceden yapıl-
ması gerekiyor. Daha öğrenci 
iken kariyer planlaması yap-
mak gerekiyor, onun altını 
doldurmak gerekiyor: mesela 
yabancı dil gibi. Bu hemen 
bir gecede olacak bir şey de-
ğil. Öğrencilerin 1-2 yıl için-
de halledebilecekleri bir du-

rum. Öğrencilerin lisans not 
ortalamalarını, ağırlık genel 
not ortalamalarını (AGNO) 
yüksek tutmaları gerekiyor. 
İmkanları araştırmaları ge-
rekiyor. Nerede ne var tespit 
edip ona göre hedef koyup o 
hedefin altını doldurmak ge-
rekiyor. Neler gerekiyorsa on-
ları önceden görüp tamamla-
maları gerekiyor." dedi.

Konferansın sonunda gü-
nün anısına Prof. Dr. Ömer 
Gündoğdu’ya Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Gavgalı tarafından 
Bayburt’ta üretilen Bayburt 
Üniversitesi logolu çini tabak 
ve teşekkür belgesi takdim 
edildi.

Prof. Dr. Gökhan Budak 
Salonu’nda gerçekleşen pa-
nel, Kur’an-ı Kerim okunma-
sıyla başladı. İlahiyat Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. Yusuf Şen’in pane-
listlik ve yöneticilik yaptığı 
programda İlahiyat Fakültesi 
öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. 
Nevzat Aydın ve Yrd. Doç. 
Dr. Gazi Özdemir sunum 
yaptı.

Panelde Vakıf-Sanat iliş-
kisi, İslam’ın vakfa bakışı, 
Hz. Peygamber’in uygula-
maları, Müslümanların yap-
ması gerekenler, vakıf mede-
niyetine bakış açısı, tarihte 
ecdattan tevarüs eden vakıf 
eserleri konusunda panelist-
ler görüşlerini paylaştı.

İlahiyat Fakültesi öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Nevzat 
Aydın, “Hz. Peygamber’in 
Sünnetinde Vakıf Anlayı-
şı” konusunda katılımcıları 
bilgilendirdi. Aydın, “Vakıf 
cennetine dönüşen bir me-
deniyet var karşımızda. İslam 
medeniyetinin en zengin, en 
orijinal kurumlarından bir 
tanesi şüphesiz ki vakıflardır. 
Vakıfların ortaya çıkmasın-
da en temel saik dini refe-
ranslardır. İslam’daki vakfın 
temelinde Allah sevgisi ve 
insan sevgisi ile birlikte bü-
tün varlıklara karşı sevgi, 
saygı, şefkat ve merhamet 
önem arz etmektedir. Vakıf 
anlayışını ortaya çıkaran en 
önemli dinamik Allah rıza-
sını kazanmak, bunun için 
de vakıfla hayır yapmak ve 
bu vakfın sürekliliğini sağ-
layabilmektir. Yüce Allah ve 
Peygamberimiz tüm insan-
lara hayırlı ve faydalı olma-
yı, insanlara değer vermeyi 
öğütlemektedir. Hazreti Pey-
gamber’in uhuvvet/kardeşlik 
anlayışı da İslam’daki vakıf 
anlayışının önemli dinamik-
lerinden biridir.” dedi.

İlahiyat Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gazi 
Özdemir ise “Vakıf Medeni-
yetinin Genel Değerlendiril-
mesi” ile ilgili sunum yaptı. 
Özdemir, “Tarihte Türkler, 
Karahanlılar ile beraber İs-
lamiyet’i tanıdıktan sonra 
vakıf medeniyetlerinin tecel-
lisi ile ilgili önemli adımlar 
atmışlardır. Allah’ın Resulü 
her şeyde olduğu gibi vakıf-
ta da Müslümanlara güzel 
örnek olmuştur. Hayber’de-
ki vakıflar bunun en gü-
zel delilidir. Vakıfnamenin 
teşekkülünü Hz. Ömer’de 

görüyoruz. Bir mütevelli ta-
yin edilen Hz. Hafsa, tarla-
dan elde edilen gelirin nasıl 
tasarruf edileceği, nereye 
harcanılacağı ile ilgili şart-
ları vakfiye doğrultusunda 
yapıyor. Önceleri bakımsız 
olan vakıf eserleriyle ilgili 
günümüzde, özellikle 2003 
yılında çok güzel planla-
malar yapıldı. Ülkemizdeki 
değerlere, köklerimize sahip 
çıkıldı. Bunun neticesinde 
yapılan çalışmalar, yenileme 
faaliyetleri bu eserleri hayata 
döndürdü. Öyle güzel sanat 
eseri yapılarımız var ki ne 
işe yaradığını öğrendiğiniz-
de şaşırabiliyorsunuz.” diye 
konuştu.

Özdemir, daha sonra Fa-
tih Sultan Mehmet’in vakıfla 
ilgili bir yazısını okuyarak 
yazıda dikkat çeken noktala-
rı katılımcılarla paylaştı.

Özdemir, “İnsanlarımız, 
tekrar köklerinden ders ala-
rak hayatı anlamlandırma-
lıdır. Allah’ın emirlerinden 
ve Allah Resulünün sünne-
tinden uzaklaşmamalıdır. 
Kendi köklerimizden uzak-
laştığımızda değerlerimizi 
kaybedeceğimiz kesindir. En 
güzel sanat olan bu güzel in-
sanlığı yitireceğimiz unutul-
mamalıdır.” dedi.

İlahiyat Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yu-
suf Şen ise vakıf medeniyeti-
ne asıl anlamını veren İslam 
medeniyeti ve onu yücelten 
Osmanlı medeniyeti oldu-
ğunu belirterek, “Her kurum 
gibi vakıflar da toplumun 
temel taşlarından bir kurum-
dur. Vakıf kültüründe sürek-
lilik vardır. İslam hukukunda 
vakıfla ilgili habs, sadaka-i 
muharreme, teavün-i İslam, 
olmak üzere üç kavram var. 
Kur-an-ı Kerim’de vakıf ye-
rine kullanılan kavramlardan 
bir tanesi habs kavramıdır.” 
dedi.

Vakıfla ilgili kavramlara 
açıklık getiren Şen, Vakıf ve 
Sanat ilişkisini ise şöyle açık-
ladı: “Her din, kendi kültü-
rünü, kendi sanatını tevarüs 
ettirmiştir. Bugün camiler, 
minberler, medreseler gibi 
sanat eserleri insan ruhu-
nu en iyi şekilde dinlendi-
ren özellikte yapılmışlardır. 
Ecdadımız vakıfla sanatı 
mezcederek insanların ruh 
dünyalarına da hitap etmiş-
lerdir.”

ÜNİVERSİTEMİZDE 
VAKIF VE SANAT PANELİ
“Vakıf ve Sanat” temasıyla kutlanan Vakıflar Haf-
tası için düzenlenen panele Vakıflar Bölge Mü-
dürü Kenan Ünğan, Bayburt Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Özkan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

TURİZM VE GEZİ KULÜBÜ 
BAKSI MÜZESİ’NE GEZİ DÜZENLEDİ
Bayburt Üniversitesi Turizm ve Gezi Kulübü Baksı Müzesi’ne gezi düzenledi.

GÜNDOĞDU: KARİYER PLANLAMASININ 
ÇOK ÖNCEDEN YAPILMASI GEREKİYOR
Bayburt Üniversitesi tarafından “Kariyer Planlama” konulu konferans düzenlendi.
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Bayburt Üniversitesi Genel Sekre-
terlik binasında verilen eğitime katı-
lan personellere Elektronik Belge Yö-
netimi Sistemi’ni nasıl kullanacakları 
ve kullanırken nelere dikkat edecekle-
ri anlatıldı. Genel eğitimden sonraysa 
sistemi yönetecek ve kontrol edecek 
personellere sistem yöneticiliği eğiti-
mi verildi.

EBYS Eğitim Uzmanı Gökay Gör-
kem, verilen eğitimle kurum bünye-
sindeki birimler arası yazışmaların 
veya diğer kamu kurum ve kuruluş-
ları ile olan yazışmaların elektronik 
(bilgisayar) ortamda yapılmasını sağ-
lamayı amaçladıklarını belirtti.

Görkem: "EBYS ile evrak standart-
larını belirlemek; evrak sevk, paraf ve 

onay sürelerini kısaltmak; harcanan 
emek, zaman ve kırtasiye giderlerin-
den tasarruf etmek; evrakları güvenli 
bir şekilde arşivlemek, evraklara hızlı 
bir şekilde erişebilmek gibi temel ko-
nuların sağlanması hedeflenmektedir. 
Ayrıca EBYS ile tanımlı iş akış yol-
ları kullanılarak evraklar zamanın-
da kurum içi ve kurum dışı ilgililere 
en kısa yoldan ulaştırılabilmektedir. 

Evrakların birden fazla noktaya (ör-
neğin; tüm birimlere) aynı anda tek 
tuşla dağıtımı yapılabilir. İşlem gören 
evrakların durumları takip edilebilir. 
Evrakların dağıtımı için paraflama 
süreci ve sırası tanımlanabilir. Evrak-
lar arşivlenebilir ve evraklara hızlı bir 
biçimde erişilebilir. İzin ya da farklı 
bir durumda, yerinize işlerinizi yürü-
tecek kişiye vekâlet verilebilir. Evrak-

lar kontrol edilerek personelin perfor-
mansı değerlendirilebilir. Evraklara 
erişim izinleri verilerek güvenliği art-
tırılabilir. Elektronik imza ile kurum 
içi ve kurumlar arası yazışmalar, res-
mi olarak bilgisayar ortamında yapı-
labilir ." açıklamasını yaptı. 

Görkem EBYS’nin sağladığı ya-
rarları ise şöyle sıraladı: " Evrak ha-
zırlamak için kırtasiye giderlerinden, 
zamandan ve iş gücünden tasarruf 
sağlar. Evrak sevk, paraf ve onay sü-
relerini kısaltır. Evraklara mekândan 
bağımsız hızlı ve güvenli erişim imkâ-
nı sağlar. Evrakları güvenli bir şekilde 
arşivler. Evrak akışını hızlı ve doğ-
ru sonuçlandırır. Süreçlerde tıkanan 
noktaları raporlar."

İktisadi İdari Bilimler Fakülte-
si Prof. Dr. Gökhan Budak Konfe-
rans Salonu’ndaki söyleşiye Bayburt 
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. 
Sezgin Akbulut, Bayburt Üniversite-
si Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslan 
Gülcü, Bayburt Üniversitesi Genel 
Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Fatih Yalçın, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yazma serüveninin arka planında 
okuma serüveni olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Turan Karataş, yazma serü-
veninin şiirle başladığını söyleyerek 
öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.  

Karataş, “Bugün hafızasında şiir 
olmayan edebiyat heveskârlarına, 
edebiyat öğretmenlerine rastlıyoruz.  
Şiir, sanatların en asilidir, en yücesi-
dir, en gözdesidir. O bakımdan şiirle 
dostluk kurmadan, şiirle hemhal ol-
madan edebiyat ve o şiirlerin yazıldı-
ğı dil öğrenilemez. Bu dostluk da şiir 
ezberleyerek olur. Eğer zihninizde 
iyi şiirler dolaşıp durmuyorsa eliniz 
kaleme de gitmez; çünkü yazıya ve 
yazmaya götüren biraz da bu şiirler-

le doygunluğa ulaşan gönül ve yürek 
genişliğidir”dedi.

İnsanın bir yazısının bir dergide, 
bir gazetede yayınlanıyor olmasını  
“müthiş bir şey” olarak nitelendiren 
Karataş, “O bakımdan yazmak, oku-
mak gibi dünyanın en önemli uğraş-
larından biridir. Erzurum’da gazete-
cilik yaptığım dönemlerde yazmanın 
faydasını gördüm. Yazmanın yanın-
da iyi yazılmış eserleri okumak da 
önemli. Batı klasiklerinden çok kötü 
çeviriler yapılıyor. Öğrenci arkadaş-
larıma bunları okurken çok dikkatli 
olmalarını öneriyorum. Atatürk Üni-

versitesi’nde okutman iken “Mina” 
adında bir dergi çıkmaya başladı. Be-
nim asıl yazarlık maceram orada baş-
ladı. Çünkü yazı yazmak başlı başına 
bir serüvendir. Tatlı tarafları olmakla 
beraber çok sıkıntılı bir şeydir.  Cemil 
Meriç, ‘Denize atılan bir şişe her ki-
tap. Asırlar, kumsalda oynayan birer 
çocuk. İçine gönlünü boşalttığın şişe-
yi belki açarlar, belki açmazlar’ diyor. 
Hakikaten yazı yazmak, yazar olmak 
biraz böyle bir şeydir. Mina dergi-
sinde “genç kalemler” köşesine gelen 
yazıları da değerlendirmiştim. Bugün 
böyle bir şey yapmak istemem. Bu iyi 

bir şey ama mutedil olmak şartıyla 
bu tür değerlendirmeler yapmak ge-
rekir. Bunun faydalarını da zararları-
nı da gördüm.  1991 yılında Dergâh 
dergisinde yayınlanan bir yazımı ise 
unutamıyorum. Bu yazı beni çok he-
yecanlandırmıştı. Dergilerde yazılan 
şeyler insana haz veriyor; fakat kitap 
meselesi bambaşka bir şeydir. Şiir Va-
dilerim kitabı çıktığında anlatılmaz 
bir duygu yaşadım, bunu yaşamak 
gerekir.” diye konuştu.

Öğrencilere günlük tutmayı, yaz-
dıklarını test etmek amacıyla dergi-
lere göndermelerini, değerli kitaplar 
okumalarını salık veren Karataş, ko-
nuşmasını şöyle tamamladı: “Benim 
felsefem şudur: Bütün kitaplar bir ki-
tabı anlamak için okunur.”

Söyleşi sonunda öğrencilerin so-
rularını da cevaplayan Karataş’a Bay-
burt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. 
Dr. Sezgin Akbulut tarafından Bay-
burt Üniversitesi logolu çini tabak 
hediye edildi.   

PERSONELİMİZE EBYS EĞİTİMİ
Bayburt Üniversitesi personeline “Elektronik Belge Yönetim Sistemi”  (EBYS) eğitimi verildi.

ÜNİVERSİTEMİZDE "YAZABİLMEK"
ADLI SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığını yapan Prof. 
Dr. Turan Karataş, Bayburt Üniversitesi öğrencileriyle “Yaza/bilmek” adlı kitabı üzerine söyleşi gerçekleştirdi.
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Konferansa Bayburt Cumhuriyet 
Başsavcısı Hasan Uğurlu, Bayburt Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coş-
kun,  Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 
Başkanı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, 
Türkiye Yazarlar Birliği Başkan Yar-
dımcısı Ferhat Koç, TYB Vakfı Müte-
velli Heyet İkinci Başkanı İbrahim Ulvi 
Yavuz, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği Onursal 
Başkanı D. Mehmet Doğan,  konuşma-
sında Asım’ın Mehmet Akif ’in Safahat 
külliyesinin altıncı kitabı olduğunu be-
lirterek kitabın edebi kritiğini yaptı ve 
Asım kelimesinin anlamları ile birlikte 
Asım’ın neslinin özelliklerini anlattı.

Asım’ın 1924 yılında basıldığı geç-
tiğimiz yıl ise bu basımın 90. yılına 
ulaştığı bilgisini veren Doğan, uzun 
bir şiirden oluşan kitabın Türk edebi-
yatının şaheseri olduğunu ve Akif ’in 
Türkiye’de en çok okunan Çanakkale 
Şehitleri şiirinin de bu kitapta bulun-
duğunu kaydetti.

Doğan: "Eğer bizim bir milli marşı-
mızı olmasa idi, milli marşımız Çanak-
kale Şehitlerine şiiri olurdu. Asım’da 
‘Zulmü alkışlayamam, zalimi asla se-
vemem’ diye başlayan ikinci önemli 
bir şiir parçası daha var ki ona da maz-
lumiyetimizin marşı diyorum. Asım 
neden bugün de hala bizim dilimizde, 
zihnimizde yaşamaya devam ediyor? 

Çünkü Mehmet Akif bu kitapta Asım 
karakteri üzerinden ülkeyi, ülkemizi 
ve hatta bütün İslam dünyasını kurta-
racak bir gençlik sembolü ortaya koyu-
yor. Bize ideal bir gençlik sunuyor. Ah-
laklı, güçlü, kuvvetli ama aynı zamanda 
manevi olarak da kuvvetli bir genç 
karakteri meydana getiriyor ve sözünü 
onun üzerinden söylüyor.  Asım, Birin-
ci Dünya Savaşı başlayınca Avrupa’daki 
tatilini kesip İstanbul’a gelen ve gönüllü 
olarak savaşa katılan bir gençtir. Fe-
dakârlık ve feragat söz konusu oldu-
ğunda örnek teşkil edebilecek bir genç-
tir. Asım aslında Çanakkale Savaşı’nın 
esas karakteridir. Çünkü savaşa o sıra-
da yüksek tahsilli olan çok sayıda genç, 
ortaöğretim çağındaki gençler, hatta 
medrese talebeleri dahi çok sayıda gö-
nüllü olarak katılmış; bu savaşta birço-
ğu şehit olmuş, bir kısmı da Asım gibi 
gazi olmuştur. Asım, Mehmet Akif ’in 

olgunluk eseridir. Süleyman Nazif, bu 
şiiri  ‘ bir şiir mucizesi’ olarak adlandır-
maktadır. Mehmet Akif, hep hayatın 
içinden konuşan bir şairdir. Asım şii-
rinde Birinci Dünya Savaşı’nın bir kıs-
mını anlatmış; Asım sembolü ile de bir 
dünya tasavvuru, bir gençlik tasavvuru 
ortaya koymuştur. Bu gençlik modeli; 
sorumluluk sahibi, bilgili, müspet ilim-
lere vakıf ama maneviyatı da kuvvetli, 
ahlaklı bir gençlik modelidir. Bu met-
nin bugün için çok daha fazla değeri 
var. Çünkü 20. yüzyılın başında pozi-
tivizm gerçekten çok güçlü. Pozitivizm 
üzerinden konuşmanın güçlü olduğu 
bir dönemde Akif bunun zıddına bir 
karakter ortaya koyuyor. "dedi.

Döneme ait resimlerle ve Asım 
kitabından şiirlerle konuşmasını süs-
leyen Doğan, Mehmet Akif ’in Tevfik 
Fikret’in pozitivist Haluk Modeli ye-
rine inançlı Asım Modeli’nin kapsa-

mını Asım şiirinde çizdiğini ifade etti. 
Doğan: "Türkiye’de maarif sistemimiz 
Asım Modeli’ni değil Haluk Modeli’ni 
temel almıştır. Hala da bunun pek fazla 
değişmediğini söylesek bazı dostları-
mız bize kızar ama yanlış olmaz. Biz 
gerçek anlamda Asım yetiştirmeyi dü-
şünmedik. Bugüne kadar bunu siste-
matik olarak yapmadık. Asımlar eksik 
oldu mu? Hayır. Bu sistem içinde çok 
sayıda gencimiz -idealist gencimiz- 
Akif ’i, Akif gibi büyüklerini tanıyan, 
tarihini bilen, milletinin şuuruna varan 
gençlerimiz Akif ’in Asım karakterini 
model olarak aldılar ve ona benzeme-
ye çalıştılar. Diyebiliriz ki Asım’ın nesli 
de 90 yıl boyunca hiç eksilmedi. Asım 
Modeli üzerinden eğitim yapmak bun-
dan 7-8 yıl öncesine kadar neredeyse 
imkânsızdı. Bugün bu mümkün; ama 
bugün de böyle bir model geliştirme, 
maarif reformu yapma konusunda da 
çok fazla istekli olduğumuz söylene-
mez. Akif ’in Asım karakteri 90 yıldır 
yaşıyor. Biz 90 yıldır her fırsatta ona 
atıfta bulunuyoruz. Asım karakteri ya-
şamaya devam edecek. Akif ’in bu eseri, 
bize yaptığı en büyük hizmetlerden bi-
risidir. "diye konuştu.

Soru soranlara kitap hediye eden 
Doğan’a, konferansın sonunda Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun tarafından, Bayburt’ta üretilen 
Bayburt Üniversitesi logolu çini tabak 
hediye edildi.

‘90 YAŞINDAKİ 
DELİKANLI ASIM’ 
KONFERANSI

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 
Aydıntepe’deki yeni kampüs alanında hizmet 
verecek merkezde Bayburt’ta arıcılık, arı ısla-
hı, arı ürünleri üzerine bilimsel çalışmalar ya-
pılarak topluma katkıda bulunulacağını söyle-
di. Rektör Coşkun, açılan merkezin Bayburt’ta 
arıcılığın gelişmesi için önemli bir adım oldu-
ğunu kaydederek Bayburt’un önemli geçim 
kaynaklarından biri olan bal üretiminin bi-
limsel kriterlerle organik olarak yapılacağını, 
bu konuda gerekli araştırmaların da yapılıp 
tamamlanması ile bölgedeki arı üreticilerinin 
daha kaliteli bal üreteceklerini ifade etti. Rek-

tör Coşkun, merkezle birlikte Bayburt'taki bal 
üretiminin sadece bölgede değil uluslararası 
ölçekte de bilineceğini ve merkezin Bayburt 
balının markalaşmasına imkân oluşturacağını 
kaydetti.

Bayburt Üniversitesi’nde daha önce Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, Bayburt Tarihi ve Kültürü 
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğ-
retimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mer-
kezi Araştırma Laboratuvarı gibi merkezler 
bulunuyordu.

ARICILIK ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMA MERKEZİ AÇILDI
Bayburt Üniversitesi bünyesinde hizmet verecek olan Arı-
cılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Aydıntepe’de açıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan’ın 
konuşmacı olduğu konferans, İktisadi İdari Bilimler Fakülte-
si Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
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Türk Polis Teşkilatı'nın kurulu-
şunun 170. yıl dönümü etkinlikleri 
kapsamında şehit Yavuz'un meza-
rının bulunduğu Beşpınar köyünde 
yapılan törene Rektörümüz Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun, Demirözü Kaymaka-
mı Zihni Yıldızhan, Bayburt İl Emni-
yet Müdürü İsa Bülent Kaya, Bayburt 
Şehit Aileleri Dayanışma Derneği 

Başkanı Hayrettin Haluk Akkoyunlu, 
Şehit Gürcan Yavuz’un babası Dur-
sun Yavuz, emniyet mensupları, bazı 
siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve 
Beşpınar köyü halkı katıldı.

Tören sırasında Beşpınar Köyü 
Camii İmam-Hatibi Veysel Ağtaş 
Şehit Gürcan Yavuz’un kabri başın-

da Kur’an-ı Kerim okudu. Demirö-
zü Müftüsü Kerim Kaya ise dua etti. 
Daha sonra Şehit Gürcan Yavuz’un 
kabrine protokol tarafından karanfil 
bırakıldı.

Şehidin mezarı başında yapılan 
törenin ardından Rektörümüz Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun ile Emniyet Mü-
dürü İsa Bülent Kaya ve beraberinde-

kiler Şehit Gürcan Yavuz’un baba evi-
ni ziyaret ettiler. Ziyarette aile ile bir 
süre sohbet eden Emniyet Müdürü 
Kaya, şehidin babası Dursun Yavuz’a 
hediye takdim etti.

Ayrıca, törene katılanlara ziyaret-
leri sırasında köy halkı tarafından çe-
şitli ikramlarda bulunuldu.

Rektör Coşkun,  şiir yarışmalarında 
ilk üç dereceye giren Gökçedere Orta-
okulu 7-B sınıfı öğrencisi Zeynep Şule 
Şahin, Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi 
Okulu 8. sınıf öğrencisi Nisanur Çak-
mak ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 
8-C sınıfı öğrencisi Melike Karaca adlı 
öğrencilere ödüllerini verdi. Türk Polis 
Teşkilatının 170. yıldönümü etkinlik-
lerine Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, 
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı 
Hasan Uğurlu, İl Genel Meclisi Başkanı 
Yusuf Elçi, Emniyet Müdürü İsa Bülent 
Kaya, kurum müdürleri, siyasi parti 
temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve 
polisler katıldı.

Kutlamalar,  Atatürk Anıtı’na İl Em-
niyet Müdürü İsa Bülent Kaya tarafın-
dan çelenk sunumuyla başladı.  Saygı 
duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasından sonra İl Em-
niyet Müdürü İsa Bülent Kaya günün 
anlam ve önemine yönelik bir konuş-
ma yaptı.

Emniyet Müdürü Kaya: "Teşkilatı-
mızın 170. kuruluş yıl dönümünde tö-
renimize katılarak bizleri onurlandırdı-
ğınız için teşekkür ediyorum. Bugüne 
kadar polis teşkilatı asayiş ve huzurun 

temininde, suçla ve suçlularla müca-
delede milletimizin sevgisine layık ol-
muştur. Türk Polis Teşkilatı insan hak-
larına saygılı; demokrasiye, hukukun 
üstünlüğüne ve kanunlara bağlı olarak 
görevini ifa etmektedir. Vatandaşları-
mıza güvenlik hizmeti sunarken teşki-
latımız, nitelikli personeliyle teknoloji-
yi de kullanarak önemli başarılara imza 
atmaktadır.  Bayburt Emniyet Teşkilatı 
olarak zaten asayişi düzgün, ülkemizin 
örnek bir kentinde diğer kurumlarımız 

ile uyumlu ve koordinasyon içerisin-
de vatandaşlarımıza güvenlik hizmeti 
sunmaktan dolayı gurur duymaktayız. 
Vatanı uğruna canlarını feda eden as-
ker, polis, öğretmen tüm şehitlerimize 
-özellikle daha acısı taze olan yakın 
zamanda kaybettiğimiz Savcımız Meh-
met Selim Kiraz’a-  Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine başsağlığı diler; gazi, 
malul ve emekli vatandaşlarımızı min-
netle anarken fedakâr ve cefakâr mes-
lektaşlarımıza aileleri ile birlikte sağlık, 

huzur ve mutluluklar diler, sevgi ve 
saygılarımı sunarım. "diye konuştu.

Daha sonra Türk Polis Teşkilatının 
170. yıl dönümü dolayısıyla düzenle-
nen kompozisyon, şiir, resim,  yarış-
malarında dereceye girenlere ödülleri 
verildi.

Kompozisyon yarışmasında birin-
ci olan Ahi Evran Teknik ve Anado-
lu Lisesi 11-A sınıfı öğrencisi Gamze 
Tekin, aynı okuldan ikinci olan 9-A 
sınıfı öğrencisi Bahar Kızılaslanoğlu, 
üçüncü olan Bayburt Fen Lisesi 10-D 
sınıfı öğrencisi Hasan Çağatay Demir,  
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş 
tarafından; şiir yarışmasında birinci 
olan Gökçedere Ortaokulu 7-B sını-
fı öğrencisi Zeynep Şule Şahin, ikinci 
olan Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi 
Okulu 8. sınıf öğrencisi Nisanur Çak-
mak, üçüncü olan Mehmet Akif Ersoy 
Ortaokulu 8-C sınıfı öğrencisi Melike 
Karaca Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından; re-
sim yarışmalarında birinci olan Kalear-
dı 75. İlkokulu Beyza Erel, ikinci olan 
Demirözü İlkokulu öğrencisi Eylül Ak-
kurt, üçüncü olan Cumhuriyet İlkoku-
lu öğrencisi Nazeni Husseini Bayburt 
Cumhuriyet Savcısı Hasan Uğurlu ta-
rafından ödüllendirildi.

BAYBURT ŞEHİDİNİ UNUTMADI
Şırnak’ta, 21 yıl önce, terör örgütü üyeleriyle girdiği silahlı çatışmada 5 arkada-
şıyla birlikte şehit olan Gürcan Yavuz, Bayburt’taki kabri başında dualarla anıldı.

TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NIN
170.  KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
Türk Polis Teşkilatının 170. yıl dönümü Bayburt’ta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun kutlamalar sırasında, ortaokullar arası şiir yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.
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Bayburt’ta Şehit Savcı Mehmet Se-
lim Kiraz Hatıra Ormanı oluşturuldu. 
Bayburt Üniversitesi’nin yeni kampüs 
alanında düzenlenen fidan dikme et-
kinliğine Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, 
Garnizon Komutanı Piyade Kurmay 
Alb. M. Nail Yiğit, Bayburt Belediye 

Başkanı Mete Memiş, Bayburt Cum-
huriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu,  İl 
Adalet Komisyonu Başkanı İsmail 
Deniz,  Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Baro 
Başkanlığı Temsilcisi Hakan Çeğindir, 
İl Jandarma Komutanı Jan. Alb. İsmail 
Ferhat Özbaş, İl Emniyet Müdürü İsa 
Bülent Kaya, İl Genel Meclis Başkanı 

Yusuf Elçi, Bayburt Üniversitesi Rek-
tör Başdanışmanı Prof. Dr. Necmettin 
Tozlu, daire amirleri, akademisyenler 
ve Bayburt Üniversitesi öğrencileri ka-
tıldı.

Günün anlam ve önemini belirten 
konuşmayı yapan Bayburt Cumhuriyet 

Başsavcısı Hasan Uğurlu:  "31.03.2015 
tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi’n-
de görev yapan merhum değerli mes-
lektaşımız Cumhuriyet Savcısı Mehmet 
Selim Kiraz bakmış olduğu kamuoyu-
nun da yakından takip ettiği bir dava 
bahane edilerek, odasında teröristler 
tarafından rehin alınarak şehit edil-
miştir. Bu saldırı bir cumhuriyet savcısı 

olarak Mehmet Selim Kiraz savcımıza 
yapılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin adalet sistemine ve bizzat 
devletin kendisine yapılmış bir saldı-
rıdır. Saldırı sonrasında ülkemizin bir-
çok yerinde Türk milleti evladına sahip 
çıkarak gerekli duyarlılığı göstermiştir. 
Ailesine ve şehidine sahip çıkmıştır. 
Bizler de Bayburt Adliyesi olarak şehi-
dimizi yâd etmek onun ismini aziz ha-
tırasını yaşatmak için bir hatıra ormanı 
oluşturmayı düşündük. "dedi.

Bayburt Üniversitesi’ne yaptığı ev 
sahipliği, verdiği maddi ve manevi 
desteklerden, yer gösterme, ulaşım ve 
diğer katkılarından dolayı teşekkürle-
rini ileten Uğurlu: "Bayburt Üniversi-
temizin değerli Rektörü Prof. Dr. Sel-
çuk Coşkun Hoca’m bizlere üniversite 
kampüsünde daha bilindik, daha ba-
kımlı olabilecek; kendilerinin gözetimi 
altında olabilecek bir yer tavsiye ettiler, 
sağ olsunlar.  Bayburt Üniversitesi’nin 
katkılarıyla şu an Şehit Savcımız Meh-
met Selim Kiraz’ın adını ilelebet yaşa-
tacağımız hatıra ormanımıza değerli 
Valimiz Sayın Yusuf Odabaş, Sayın 
Belediye Başkanımız Mete Memiş, üni-
versitemizin değerli hocaları Bayburt 
Üniversitesi Başdanışmanı Prof. Dr. 
Necmettin Tozlu, daire amirlerimiz, 
adliyemizden meslektaşlarımız, okulla-
rımızdan öğrencilerimiz, kısacası tüm 
Bayburt halkı duyarlılık göstererek el 
vermek, bel vermek, destek olmak için 
geldiler. Herkese huzurlarınızda te-
şekkür ediyorum. Özellikle bu ormanı 
buraya kurmamızda bize yardımlarını 
esirgemeyen Bayburt Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Selçuk Coşkun Hoca’mı-
za, Orman İşletme Müdürümüz Sayın 
Yusuf Turan’a, buraya gelerek bizleri 
yalnız bırakmayan tüm Bayburt halkı-
na teşekkür ediyorum. Savcımızın ismi 
ilelebet Bayburt ilimizde bu hatıra or-
manı ile yaşayacak. İnşallah bu orma-
nın gölgesinde Bayburt Üniversitemiz 
de nice Mehmet Selim Kirazlar yetiş-
tirecek. Bu vesileyle bir hafta boyunca 
değerli müftümüz Kemalettin Aksoy 
beyin katkıları ile şehit savcımızın 

ruhu için okutmuş olduğumuz hatim-
lerin duası yapılacak ve akabinde Bay-
burt Merkez Yeni Camimizde mevlid-i 
şerif okunacaktır.

Türk milletinin içerisinden şehit 
çıkmayan hanesi yoktur. Hatta bu ha-
nelerden birden fazla şehit çıkmıştır. 
Sadece askerimiz ve polisimiz şehit 
olmayacaktır. Yeri gelecek hâkimimiz, 
savcımız, doktorumuz, akademisyeni-
miz, hepimiz şehit olacağız. Rabb’im 
merhameti ile muamele etsin. Rabb’im 
şehitliğini kabul etsin; geride kalan ai-
lesine, yakınlarına, çocuklarına sabr-ı 
cemil eylesin. Türk milletinin başı sağ 
olsun, hepimizin başı sağ olsun. Herke-
se çok teşekkür ediyorum. " ifadelerini 
kullandı.  

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz 
için fidan dikimi gerçekleştirildi. Ha-
tıra fotoğrafının çekilmesi ile program 
sona erdi.

ŞEHİT SAVCI ADINA 
HATIRA ORMANI
İstanbul Çağlayan Adliye Sarayı’nda gerçekleştirilen menfur terör saldırısı sonucu 
şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına Bayburt Cumhuriyet 
Başsavcılığı ve Bayburt Üniversitesi işbirliği ile hatıra ormanı oluşturuldu. Bayburt 
Üniversitesi’nin yeni kampüs alanında belirlenen alana 400 sarıçam fidanı dikildi.
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Toplantının ilk günü açılış ko-
nuşmaları, “Yitik Hafızanın Peşinde” 
konferansı ve “Nasıl Bir İlahiyatçı 
Hedefliyoruz?” paneli ile başladı. 
İkinci gün İlahiyat Fakültelerinin so-
runları masaya yatırıldı.

İkinci gün yapılan müzakereler-
den önce bir konuşma yapan Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sel-
çuk Coşkun, İlahiyat Fakülteleri ve 
imam-hatipler meselesinin Türkiye’de 
hiç bitmediğin belirterek, “Bizzat işin 
içerisinde bir sağa bir sola savrulduk, 
döndük, dolaştık. Zaman oldu ki aynı 
fakültede üç farklı programla okuyan 
arkadaşlarımız oldu. Bir istikrarsız-
lıktır aldı başını gidiyor. Türkiye’de 
artık çözüm sürecinden bahsediliyor. 
Yılların biriktirmiş olduğu problem-
ler bile çözülüyor iken ilahiyatlarla 
ilgili problemlerin de artık çözülmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Arzumuz 
bu toplantıda ittifakla bazı kararların 
alınmasıdır. Bizler de ilahiyatçı rek-
törler olarak YÖK’te, başka yerlerde 
konuya sahip çıkarız. ‘İlahiyatları is-
tediğimiz tipte ilahiyatçı yetiştirebi-
leceğimiz bir hale getirmemiz lazım’ 
diye ümit ediyorum." dedi.

Toplantının birinci oturumunun 
sonunda toplantıya katılan İlahiyat 
Fakültesi dekanları, yaptıkları ortak 
açıklamayla Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı’na yönelik tartışmaları değerlen-
dirdi.

Dekanlar adına basın açıklaması-
nı okuyan Marmara Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali 

Köse, Diyanet İşleri Başkanlığının, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşun-
dan bu yana toplumun dini konu-
larda güven duyduğu en üst kurum 
olduğundan şüphe bulunmadığını 
ifade etti.

Günümüzde dini söylem ve yak-
laşımlarda, ideolojik nedenlerle İslam 
dinini terörle özdeşleştiren örgütlerin 
uç ve tek doğrucu bakış açılarını, kü-
resel anlamda yaygınlaştırdıklarına 
dikkati çeken Köse, “Böyle bir dö-
nemde,  farklı yapı ve düşüncelerin 
varlığına saygı ve hizmet üzerine ya-
pılanan Diyanet İşleri Başkanlığının 
uluslararası arenadaki önemi bir kez 
daha ortaya çıkmıştır.  Hatta Müslü-
manların tarihi süreklilik içerisinde 
oluşmuş ortak kabulleri çerçevesine 
oturan din yorumlarına hizmet ve-
ren Diyanet İşleri Başkanlığı toplum 
nezdinde nihai başvuru mercii olan 
bir kurum haline gelmiştir. Ancak 
İslam coğrafyasının kaos ve buhran 
içerisinde bulunduğu günümüzde, 
birlik ve beraberliğimizin teminatı,  

uluslararası alanda da dini itidal ve 
orta yolun temsilcisi, saygın anayasal 
bir kurumumuz olan Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın, zaman zaman politik 
söylem ve vaatlere konu edilmesin-
den kaygı duymaktayız.” dedi.

Köse, “Sonuç olarak Diyanet İşle-
ri Başkanlığının magazinel bir dil ile 
yıpratılmasının, hatta kapatılması va-
adiyle politik malzeme yapılmasının 
toplumumuz nezdinde kaygı ve endi-
şelere yol açtığını müşahede etmekte-
yiz.  Bu nedenle toplumumuzun söz 
sahibi olan bütün kesimlerini, so-
rumlu davranmaya ve söylemlerinde 
daha dikkatli olmaya davet ediyoruz.” 
diye konuştu

Toplantı sonunda 2016 Mayıs 
ayında 23. İlahiyat Fakülteleri De-
kanları Toplantısı’nın Mardin’de ya-
pılmasına karar verildi.

22. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
DEKANLARI TOPLANTISI 
GEZİYLE SONA ERDİ
22. İlahiyat Fakültesi Dekanları 

Toplantısı için Bayburt’a gelen İlahi-
yat Fakültesi dekanları Bayburt'un 
Aydıntepe İlçesi’ne bağlı Aşağı Kırzı 
köyündeki Baberti türbesini ziyaret 
etti ve Aydıntepe’deki Yeraltı Şehri’ni 
gezdi.

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah 
Hacımüftüoğlu’nun rehberliğinde 
gerçekleşen gezinin ilk durağında 
14. yüzyılda yaşayan tanınmış Hanefi 
fakihi Bayburtlu Ekmeleddin Baber-
ti’nin Aşağı Kırzı köyündeki türbesi 
ziyaret edildi.

Baberti’nin ruhu için Kur’an-ı Ke-
rim okunmasından sonra İlahiyat Fa-
kültesi dekanları heyeti türbe önünde 
ve türbe çıkışında hatıra fotoğrafı 
çektirdi. Köy meydanındaki ikram-
dan sonra Aydıntepe’ye geçti.

Aydıntepe Yeraltı Şehri’ni gezen 
İlahiyat Fakültesi dekanları, Aydın-
tepe Belediyesi tarafından organize 
edilen öğle yemeğine katıldı.

Ardından Aydıntepe Merkez Ca-
mii yanında bulunan ulema-i kiram-
dan Hz. Osman Efendi türbesini zi-
yaret etti.

Bayburt’ta bulunmaktan büyük 
memnuniyet duyduklarını dile ge-
tiren dekanlar, Bayburt Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a ve 
emeği geçen İlahiyat Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğ-
lu’na ve İlahiyat Fakültesi akademik 
ve idari personeline teşekkürlerini 
iletti.

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ 
DEKANLARI TOPLANDI
Bayburt Üniversitesi 22. İlahiyat Fakültesi Dekanları Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Yetmişi aşkın İlahiyat 
Fakültesi dekanının katıldığı toplantı Bayburt Üniversitesi Yeni Kampüs Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
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Bayburt Üniversitesi Yeni Kam-
püs Konferans Salonu’ndaki açılış 
konuşmaları ile başlayan toplantıya 
Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Yük-
seköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı 
Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun, Mardin Artuklu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, 
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
İbrahim Hatiboğlu, Bayburt Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Bay-
burt Üniversitesi akademik personeli, 
İlahiyat Fakülteleri dekanları ve öğ-
renciler katıldı.

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah 
Hacımüftüoğlu, İlahiyat Fakülteleri-
nin dünden bugüne yaşadığı sıkın-
tıları örneklerle anlattı.  Bugünkü 
duruma da değinen Hacımüftüoğlu, 
“Ne oluyor, mantar gibi bitiyor ila-
hiyat fakülteleri diyorlar. Ayıptır, gü-
nahtır, Allah verdiği nimeti geri alır. 
Bu benzetme affedilir bir benzetme 
değildir. 80 tane İlahiyat Fakültesi var. 
Nüfusumuz 80 milyon. Bir milyona 
bir ilahiyat fakültesi çok mu? Ah bir 
ilahiyat olsa dediğimiz dönemlerden 
sonra şimdi Allah nimeti bol verdi. 
Fazla oldu demeye başladık maalesef. 
Ben bunu saygıdeğer meslektaşlarım-
dan duymak istemiyorum.” diye ko-
nuştu. Hacımüftüoğlu, YÖK Başkanı 
Saraç’a ve İlahiyat Fakültelerinin açıl-
masında katkısı olanlara teşekkürle-
rini iletti.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. İbrahim Hatiboğlu ise İlahiyat 
Fakültelerinde 100 binin üzerinde ör-
gün eğitim öğrencisi olduğunu belir-
terek 21.  yüzyılın İslam âlimini yetiş-
tirecek neslin Anadolu topraklarında 
olduğunu kaydetti.  İlahiyat eğitimi-
nin yılın her günü olması gerektiğini 
vurgulayan Hatiboğlu, öğrencilerin 
istenen kalitede yetişmesi için bunun 
gerekli olduğunu anlattı. Hatiboğlu, 
“İdari görevler bizim için arizî görev-
lerdir, önemli olan ulema geleneğini 
sürdürmektir. Geçmişte hocalarımız-
dan aldığımız ilim geleneğini gelecek 
nesillere aktarmaktır .” dedi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun  ‘Bu kadim 
şehre, bu güvenilir şehrin huzurlu 
üniversitesine hoş geldiniz’ sözleriyle 
konuşmasına başladı.

Bayburt Üniversitesi’nin akade-
mik birimleri hakkında bilgi veren 
Rektör Coşkun, üniversitenin her ge-
çen gün adından söz ettirmeye devam 
ettiğini ifade ederek bir ay içerisinde 
Bayburt Üniversitesi’nde yapılan faa-
liyetlerden ve yapılacak faaliyetlerden 
bahsetti. 

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ 
KENDİLERİNDEN 
BEKLENEN MİSYONU 
ÜSTLENMEYE BAŞLADI
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta 

Saraç ise fakülte dekanlarının bir ara-
ya geldiği toplantılarda ortaya çıkan 

sonuçların çok daha yararlı olduğunu 
belirterek, “Fakülte dekanlarının tes-
pitleri rektörlüklerce doğrudan bize 
intikal ediyor. Onun için bu toplan-
tılar bizim içi ayrı bir öneme haiz. Bir 
üniversitelerde fakülteler vardı bir de 
İlahiyat Fakültesi vardı. Bir üniversite 
hocası vardı, bir de ilahiyatta ders ve-
renler vardı. Biz bu ayrımı kaldırdık. 
İlahiyat Fakülteleri hak ettiği yeri bul-
du. Yükseköğretimin dönüşümünde 
pek çok diğer fakülte mensupları gibi 
İlahiyat Fakülteleri de kendilerinden 
beklenen misyonu üstlenmeye başla-
dılar.’’ dedi.

Öğrenci sayısı meselesinin, kali-
teyle, nitelikle, keyfiyetle, sebep-so-
nuç ilişkisi türünden bir ilişkiye sa-
hip olmadığına dikkati çeken Saraç, 
‘’Eğer öyle olsaydı iki hocaya bir öğ-
rencinin düştüğü fakültelerde İmam-ı 
Azamlar yetişirdi, Serahsiler yetişirdi; 
ama olmadı. Elbette ki öğrenci sayısı 
ve dersin niteliği arasında bir ilişki 
vardır; ama bu sebep-sonuç ilişkisi 
değildir. Bu sene 9 ilahiyat fakülte-
miz öğrenci almaya başladı. Bu çok 
sevindirici bir gelişme. Önümüzdeki 
sene kurulmuş olan daha henüz öğ-
renci almayan diğer fakültelerimiz de 
öğrenci almaya başlayacak. Bu önem-

li bir husus. Toplamda baktığımızda 
geçen seneye göre sadece 200 civarın-
da kontenjan artışı var. Niye bu böyle 
oldu? Bunun böyle oluşunun sebebi, 
aslında şu an ilahiyat fakültelerin-
de yeni açılan programlarda sayısal 
olarak hoca yetersizliği söz konusu. 
Fakat genele baktığımızda Türkiye’de 
aslında hoca yetersizliğinden söz et-
mek mümkün değil. Nasıl oluyor 
bu. Maalesef büyük illerdeki bazı fa-
kültelerde bir hoca deposu şeklinde 
sürekli bir yığılma söz konusu. Bu 
da YÖK’ün bu dönemde hemen önü-
müze alıp çözmemiz gereken sorun-
lardan birisi oluyor. Bilginiz olsun biz 

bu sene ikinci öğretimi 160 ile sınır-
ladık.’’ diye konuştu.

Öğretim üyesi ve öğrenci ilişki-
sinin, sadece ilahiyat fakültelerinde 
değil diğer fakültelerde de kurulması 
gerektiğini vurgulayan Saraç, ‘’Yani 
sürekli hocanın alındığı ama ‘Öğren-
ci istemiyorum o kalsın, o az olsun, 
daha az olsun, daha daha az olsun’ 
anlayışını biz diğer fakültelerde de 
İlahiyat Fakültesi için de doğru bir 
düşünce olarak kabul etmiyoruz. Bu 
toplantıdan umduğumuz faideler ne 
olabilir? Bu sene kanun gereği bizim 
dışımızda, bizim aldığımız kararların 
dışında zorunlu hazırlık sınıfı ile ilgili 
bir değişiklik yapıldı. Hemen hepsin-
de zorunlu hazırlık bulunan ilahiyat 
fakültelerimizin bir kısmı zorunlu 
hazırlıktan düştü. Biz bu konunun 
tartışılması için YÖK’te sizlerle bir 
toplantı yaptık. Bu toplantıda aslın-
da büyük çoğunluk ilahiyat fakülte-
lerinin birinci sınıf, ikinci sınıf gibi 
bir şeye düşülmemesi içindi. Çoğu 
fakülte dekanlarımızın teklifi bunun 
5 yıla çıkması şeklinde idi. Bize de 
sıcak geldi. Eğitim öğretim ile ilgili 
değişiklikleri biz oy çokluğu ile de-
ğil mutabakatla alınması taraftarıyız. 
Onun için biz bunu şu an dondurduk. 
Bu sene zorunlu hazırlığı olanlar, ol-
mayanlar ayrımı önümüzdeki sene 
ortadan kalkacak gibi. Şimdiden pek 
çok üniversitemizin rektörleri ile gö-
rüşüyorum.’’ açıklamasında bulundu.  

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE 
NİTELİKLİ ARAPÇA EĞİTİMİ 
İÇİN BİR ADIM ATACAĞIZ
Zorunlu hazırlık sınıfı bulunma-

yan ilahiyat fakültelerinde, Arapça 
eğitimi yani Arap Dili Edebiyatı ve 
Belagati’nin nitelikli şekilde nasıl 
öğretileceği hususunda kendilerine 
bir öneri sunulmasını isteyen Saraç, 
‘’Öneri gelmemesi durumunda biz 
bir adım atacağız.  Şunu müphem 
bırakamayız. Zorunlu hazırlık sınıfı 
olmayanlarda Arapça eğitiminin öy-
lesine verildiği bir ilahiyat fakültesini 
ne biz isteriz ne siz istersiniz. Bundan 
dolayı bunlar ilgili bir adım atacağız. 
Dolayısıyla buna yönelik önerilerin 
sizler tarafından gelmesi tercihimiz-
dir evleviyetle. Onun için lütfen bu 
öncelikli bir maddeniz olsun. Zo-
runlu hazırlık sınıfı olmayan ilahiyat 
fakültelerinin her sena kaç kredi ile 
verilmesi icap ettiği alanında çalışan 
sizlersiniz.’’ dedi.

YÖK BAŞKANI SARAÇ,
DEKANLAR TOPLANTISINA KATILDI
Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen 22. 
Türkiye İlahiyat Fakülteleri Dekanları Toplantısı’na 
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A.Yekta Saraç da katıldı. 
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Bayburt Üniversitesi Sosyal Te-
sislerinde düzenlenen ödül törenine 
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Hicabi 
Kırlangıç, Garnizon Komutanı P. Kur. 
Alb. M. Nail Yiğit, Bayburt Belediye 
Başkanı Mete Memiş, Bayburt Cumhu-
riyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Adalet 
Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, Bay-
burt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sel-
çuk Coşkun, Ağrı İbrahim Çeçen Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan Aslan, 
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muammer Yaylalı, TYB Yöne-
tim Kurulu üyeleri, kurum müdürleri, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun yaptı.  TYB’nin 34. ödül töre-
ni olduğunu kaydeden Rektör Coşkun: 
“Bu ödüllerin verildiği şahsiyetleri 
düşündüğümüzde bunların arasında 
Necip Fazıl’dan tutun Cemil Meriç’e, 
Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’ndan 
Erdem Beyazıt’a çok saygıdeğer isimle-
rin olduğunu görüyoruz. Bu bir anlam-
da bu ödüllerin aslında hak edenlere 
objektif bir şekilde takdim edildiğini 
de gösteriyor. Bu anlamda 2014 yılında 
değişik alanlarda ödül alan ve şu anda 
aramızda bulunan saygıdeğer yazarla-
ra, edebiyatçılara, fikir adamlarına, sa-
natçılara da ayrıca tekrar hoş geldiniz 
diyor, kendilerini tebrik ediyorum.

Bilinen bir atasözümüz var: ‘Mari-
fet iltifata tabidir.’. Bu tür ödüller aslın-
da insanların motivasyonunu da artır-

maktadır. Bu tür ödüller insanları iyi 
ve güzel şeyler yapmaya yönlendiriyor. 
Bu anlamda ödüllerin önemli olduğu-
nu düşünüyoruz. Bu ödül töreninin 
bizim için ayrıca bir önemi daha var. 
Bizim Eğitim Fakültesi eski dekanımız 
ve rektör yardımcımız Sayın Prof. Dr. 
Necmettin Tozlu Hoca’mız 2014 yı-
lında Türkiye Yazarlar Birliği tarafın-
dan  ‘Yılın Fikir Adamı’ ödülünü aldı. 
Üniversitelerin fikir ve bilim üreten 
yuvalar olması hasebiyle bu ödülü çok 
anlamlı buluyoruz. Biz üniversite ola-
rak hocamızın bu kitabını yayınlarken 
şunu düşünmüştük: ‘72 yıllık bir tecrü-
be var. Bu tecrübe zayi olmasın. Bunu 
biz kitaplaştıralım.’. Sonradan şunu da 
gördük ki bu tür emekler bir şekilde 
birileri tarafından görülüyor, takdir 
ediliyor, kıymete haiz olduğu tespit 
ediliyor ve bir şekilde ödüllendiriliyor. 
O anlamda Türkiye Yazarlar Birliği-
ne tekrar teşekkür ediyorum. Anado-
lu’nun bir köşesinde yayınlanmış bir 
kitabın farkında olmak, onu okumak 
ve incelemek ve onu bilimsel bir tarzda 

ödüle layık görmek bizim için anlamlı 
bir şeydir. “dedi.

Emeğin zayi olduğu insanların 
farklı düşünceler peşinde koştuğu bir 
dönemde kadirşinas kuruluşların sivil 
toplumda olduğunu görmenin ayrıca 
önem arz ettiğini belirten Coşkun: “Bir 
Kırgız atasözü var:  ‘Bir yerde yaşlı in-
san olursa o yer de bereket olur.’. Çok 
şükür Bayburt Üniversitesi genç bir 
üniversite ama bizim üniversitemizde 
yaşlı hocalarımız da var ve şu an da 
onun bereketini görüyoruz. Tekrar sa-
yın hocamı tebrik ediyorum. Hocamın 
bir özelliği var: Çok yüzlülüğün arttığı, 
revaçta olduğu günümüzde tek yüzlü-
lükle devam eden ve bu konuda ısrar 
eden ve duruşu eskiden beri hiç değiş-
meyen bir bilim adamıdır. Biz kendisi-
ni yakından tanıyoruz. Sizlerin de tanı-
ması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar 
hepinize hoş geldiniz diyorum. Şeref 
verdiniz diyorum.” ifadelerini kullandı. 

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Hicabi 
Kırlangıç ise ödül törenine ev sahipli-
ği yaptığından dolayı Rektör Coşkun’a 
berat takdim ettikten sonra bir konuş-
ma yaptı.

TYB Genel Başkanı Kırlangıç: “Biz 
birçok yerde program yaptık ama Bay-
burt’ta olmak bana ayrı bir heyecan 
verdi. Bizi bu yıl Bayburt’ta ağırladık-
ları için Rektörümüze, üniversitemize 
teşekkür ediyoruz. Bu topraklar bir 
bütün. Kültür ve medeniyetin beslen-
diği yerler. Hala da bunun özelliklerini 
görüyoruz. Hala da geçmişteki güzel-
liklere uygun şekilde hareket edebil-
mek için kültürel ve sanatsal açıdan 
çalışmamız gerektiğini burada bir kez 
daha idrak ediyoruz. Burada ödül tö-
reni çatısı altında toplanmış bulunu-
yoruz. Bizim yaptığımız naçizane bir 
tespit çalışmasıdır. Sanatçılar, yazarlar, 
fikir adamları, eserler ortaya koyuyor-
lar; biz bunları tespit etmeye çalışıyo-
ruz. Biz kolay olan bir yolu değil de zor 
olan bir yolu tercih ettik.  Kendimiz o 
yıl içerisinde ortaya konulan eserleri 
bulmaya çalışıyoruz. Bunun bize çok 
faydası var. Eserleri alıyoruz, okuyo-
ruz. Epeyce kitap okumuş oluyoruz. 
Çevremizde kültüre hizmet edenler de 

bu faaliyete ortak oluyorlar.  Sonuçlar 
eleştirilebilir ama bunlar bizim ara-
malarımız, taramalarımız, okumaları-
mız sonucu ulaşabildiğimiz eserler ve 
kişilerdir. Pek çok eser arasından bir 
değerlendirme yapmak durumunda-
yız.  33 değerlendirme bunca yıllık bir 
çalışma isabetsiz değildir. Gerçekten 
en iyi isimleri tespit ettiğimizi düşünü-
yoruz. Çalışmalarımızın kültür tarihi 
açısından çok önemli olduğunu düşü-
nüyorum. Yayınladığımız kitapçıklar 
bir araya getirildiğinde bir kültür tarihi 
ortaya çıkacaktır diyorum. Ödül töre-
nini Bayburt’ta yapmış olmamızdan ve 
iyi bir sonuçla karşılaşmış olmaktan 
mutluluk duyuyorum.  Bayburt köklü 
bir şehir. Tarihi ve kültürel geçmişi var. 
Pek çok şairi ve ozanı olan ve değerli 
isimleri olan bir yer. İçinden bir ırmak 
akıyor olması benim çok haz aldığım 
bir şey.  Ümit edilen odur ki, bundan 
sonra bu şehir tarihi birikimiyle daha 
güçlü şekilde yaşar.” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği Onursal 
Başkanı Mehmet Doğan ise: “Heyecan 
duyulacak bir yerdeyiz. Dede Korkut 
diyarındayız. Bayburt içimizdeki gur-
bet. Türkiye’nin en büyük sılası Bay-
burt. Çünkü en çok göç veren il. Bugün 
Dede Korkut’ta anlatılan, şölenlerden 
bir şölen yaşanıyor Bayburt’ta.” diye 
konuştu.

Bayburt Belediye Başkanı Mete 
Memiş ise katkılarından dolayı Rektör 
Coşkun’a ve TYB Yönetim Kurulu’na 
teşekkür ederek üzerinde etkisi bulu-
nan Süleyman Hayri Bolay, D. Mehmet 
Doğan ve Prof. Dr. Necmettin Toz-
lu’nun törende bulunmasının kendisi 
için anlamlı olduğunu kaydetti.

Bayburt’tan da bahseden Memiş: 
“Şunu unutmayalım ki Bayburt; yetiş-
tirdiği değerlerle, sahip olduğu mis-
yonla Türkiye’nin en büyüklerindendir. 
Bayburt’u Bayburt yapan ne nüfusu-
dur, ne stratejik önemidir, ne başka bir 
şeydir. Bayburt’u Bayburt yapan, Bay-
burt’u tanıtan Bayburt’un sahip olduğu 
misyondur ve yetiştirdiği değerlerdir. 
Dede Korkut’tur, Dede Paşa’dır, Zih-
ni’dir, Hicrani’dir, Ağlar Baba’dır.” ifa-
delerini kullandı.  

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ 
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) 
2014 yılı “Yılın Yazar, Fikir Adamı 
ve Sanatçıları Ödülleri” Bayburt 
Üniversitesi’nde sahiplerini buldu.
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Ünlü ses sanatçısı Mustafa Ci-
hat’ın yönetiminde, Bayburt Üniver-
sitesi Yeni Kampüs Alanı Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen programa;  
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nasrullah Hacımüftüoğlu, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Abdulkadir Yılmaz, İl Göç İdaresi 
Müdürü Hüsnü Yağmur, İl Müftü Ve-
kili Yakup Koçhan, akademisyenler, 
din görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Program;  Sakarya Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bünyamin 
Bezci’nin, programın sunucusunun 
ve öğrencilerin kendisine yöneltilen 
soruları cevaplandırmasıyla başladı.

“Din ve siyasi etik” kavramlarının 
irdelendiği programda Doç. Dr. Bün-
yamin Bezci, İslam tarihinden ve İs-
lam hukukundan örneklerle konuyu 
açıkladı.

Modern algıya sahip siyaset olgu-
sunda dinin siyasal etikten koparıldı-
ğı düşüncesine dikkati çeken Bezci: 

"Esasında en modern, en seküler ya-
pıda bile siyaset dinden hiçbir zaman 
kopmadı. Siyaset her zaman din ile 
direkt karşılaşmadı. Siyaset; din ile 
modern dünyada bir gelenek olarak, 
bir kültür olarak karşılaştı. Din, ge-
lenek ya da kültür görünümü altında 
da olsa modern siyasetin temel belir-
leyicilerinden biri oldu. Nihayetinde 
modern siyaset denilen şey, bizatihi 
dinsel kavramların, ilahi kavramla-
rın daha sekülerleşmiş bir hali olarak 
karşımıza çıktı. Bugün modern siya-
sette konuştuğumuz bütün kavramlar 
(egemenlik, yasa, temsil vb.) esasında 
dinden devşirdiğimiz kavramlardır; 
ama biz onları artık seküler bir kav-
ram olarak görüyoruz. En nihaye-
tinde inanç insan toplumsallığının 
ayrılmaz bir parçasıdır. Eğer siyaset 
bir nevi toplumsal pratikse o zaman 
dini ayrılmaz parçadan kopararak 
yapılmaya çalışılan siyaset yapılabilir 
bir şey değildir. Siyaset eğer modern 
hayatta toplumun yaptığı bir şey ise 
o zaman topluma ilişkin olan her şey 
siyasetin içinde de vardır. "dedi.

Dinin toplumda soyut haliyle in-
sanların karşısına çıkmadığına vur-
gu yapan Bezci, konuşmasına şöy-
le devam etti:  "Din, dediğimiz şey 
toplumda ilmihal olarak karşımıza 
çıkıyor. İlmihaldeki haliyle din siya-
seti olduğu gibi etkiliyor. Hangi inanç 
biçiminde olursanız olun veya çok 
seküler olduğunuzu düşünün, din 
dediğimiz şey kültürel bir hal ile bi-
zim belirleyicimiz oluyor. Gerçekten 
dinsel, siyasal, toplumsal, ailevi haya-
tımız ve iş hayatımız bölünebilir bir 
şey midir? Modern dünya bunun bö-
lünebilir olduğunu düşünüyor.  Bölü-
nebilir olduğunu düşündüğünüz için 
de hem Halepçe Katliamı kararı ve-
riyorsunuz, hem de beş vakit namaz 

kılıyorsunuz. Etik konusu aslında 
neyin hakikat olduğunu tartışır. Si-
yasette hak olan mı hakikattir, yoksa 
en sonunda sizi iktidara taşıyan mı 
hakikattir tartışması vardır. Bu tar-
tışma şöyle bir şekilde bağlanabilir 
diye düşünüyorum:  Haktan sapma-
dan ama bir şekilde yaptığınız bütün 
eylemlerin sonuçlarını da hesaba ka-
tarak bir şey yapmanız gerekir. Haklı 
gördüğümüz öyle şeyler yaparız ki 
birçok insanı kırarız, sistemi alt üst 
ederiz, pek çok şeyi mahvederiz. Bi-
zatihi bunların hepsini yaparken hak-
tan sapmadığımızı ve hakikat içinde 
olduğumuzu düşünerek yaparız. Tam 
da siyaset dediğimiz şey, haktan sap-

madan sorumluluklarını taşıyabile-
ceğimiz eylemleri gerçekleştirebilme 
yeteneğidir.".

Bezci’nin konuşmasından sonra 
Mustafa Cihat; programın hazırlan-
masında emeği geçen Bayburt Valisi 
Yusuf Odabaş’a, Bayburt Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a, 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Nasrullah 
Hacımüftüoğlu’na, İlahiyat Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Yusuf Şen'e,  Bayburt İl Müftü Vekili 
Yakup Koçhan’a ve Bayburt’taki bazı 
kurum amirlerine ve katılımcılara te-
şekkürlerini iletti.

Ardından Mustafa Cihat, İlahi-
yat Fakültesi akademisyenlerine ve 
öğrencilerine konser verdi. Cihat, 
sorduğu sorulara aldığı cevaplar kar-
şısında bazı katılımcılara albümlerini 
hediye etti.

Bayburt Üniversitesi akademis-
yenlerinin ve öğrencilerinin hem 
bilgilendiği hem de eğlendiği "Genç 
İlahiyat"  Programı Mayıs 2015’te Di-
yanet TV’de izleyicileriyle buluşacak.

TV PROGRAMI GENÇ İLAHİYAT, 
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Diyanet TV, “Genç İlahiyat” Programı Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle buluştu. İlahiyatın, ila-
hiyatçının amacını yansıtmak; sesini duyurmak amacıyla Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde düzenlenen genç 
ilahiyatçıların buluşma platformu  ‘Genç İlahiyat’  televizyon programı bu kez Bayburt Üniversitesi’nde İlahiyat Fa-
kültesi öğrencileri ile Siyaset Sosyologu ve Türk Siyasi Yaşamı Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Bezci’yi bir araya getirdi.
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Konferansa; Bayburt Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. Sezgin Akbu-
lut, Bayburt Üniversitesi Rektör Baş-
danışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, 
Bayburt Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Yrd. Doç. Dr. İhsan Çubukçu, 
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları 
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Şen ve Yrd. Doç. 
Dr. Ahmet Özkan, akademisyenler, 
bazı kamu kurum müdürleri, vatan-
daşlar ve öğrenciler katıldı.

Bolay, yeni bir medeniyet ku-
rulması arzusunun yeni olmadığını 
Osmanlı’nın son dönemlerinden bu 
tarafa Cumhuriyet Dönemi’nde de 
yeni medeniyet kurma arzularının 
olduğunu ifade etti.

Son yıllarda yeni bir medeniyet 
tasavvurunun zikredildiğini belir-
ten Bolay: “Medeniyet tasavvuru 
son dönemde daha büyük ehemmi-
yet kazandı. Genelde şöyle bir kana-
at var:  ‘İslam Medeniyeti ölmüştür, 
onu yeniden diriltmek için çok bü-
yük gayretler sarf edilmelidir.’ gibi. 
Medeniyetin yenilenmesi sahasında 
çalışanların böyle düşünceleri var. 
Ben bu kanaate iştirak etmiyorum. 
Neden? Bana göre İslam Medeniyeti 
çökmemiştir. Üstü küllenmiştir di-
yebiliriz. Batı sanayisi ile çevreyi kir-
lettiği gibi, Batı’nın maddi hayatı da 
bu medeniyetin değerlerinin üstünü 
küllendirmiştir. İslam Medeniyeti 
çok köklü bir medeniyet olup hemen 
yıkılıverecek bir medeniyet değildir. 
Müslümanlığı yaşayan ve yaşatmaya 
çalışan herkeste, her yerde böyle bir 
medeniyet şuuru vardır. Daha doğru-
su bu medeniyetin değerlerini yaşat-
mak ve yaymak arzusu vardır. Bunun 
öncülüğünü kimler yapacaktır, o ayrı 
mesele.” dedi.

Medeniyet tasavvurunun arka 
planını ve tarihi sürecini, maddi ve 
manevi değerler kavramını Batı’nın 
iç yüzünü de ortaya koyarak anlatan 
Bolay, konuşmasına şu başlıklar ekse-
ninde devam etti:

İSLAM MEDENİYETİNİN 
TEMELİ SAĞLAMDIR
“İslam Medeniyeti’nin değerleri 

sadece ülkemizde değil, Müslüman 
ülkelerde veya Müslümanların oldu-
ğu yerlerde kendi çaplarında yaşa-
tılmaya çalışılmaktadır. Bugün can-
landırmaya çalıştığımız medeniyetin 

temeli sağlamdır. Kökleri sağlamdır.  
Neden temeli sağlamdır? Bana göre 
medeniyet, Hz. Âdem ile kurulmaya 
başlandı. Hatta bana göre medeniyet 
kalubelada kurulmaya başlandı. Ce-
nab-ı Hak insana varlıkların ismini 
öğretti, yarattığı insanı tanzim ederek 
yarattı.”

BİZİM MEDENİYETİMİZDE 
TEMELLÜK DEĞİL, TEVARÜS 
VARDIR
“Batılıların eskiden beri ileri sür-

düğü ilerleme gerileme fikri var. Ba-
tılılar kapitalist bir zihniyete sahip 
oldukları için kâinatı Batı’nın değiş-
mez mülkü, sahibi olarak görüyorlar, 
onu temellük ediyorlar. Bizim mede-
niyetimizde temellük değil, tevarüs 
vardır. Yani varis olmak. Kur’an-ı Ke-
rim’in muhtelif ayetlerinde Cenab-ı 
Allah bunu zikrediyor, tekrar ediyor. 
Bir ayette: “Arza salih kullarımızın 
varis olacağını yazdık (Enbiya-105).” 
diyor. Biz yeryüzünü, gökyüzünü sö-
mürülecek, tüketilecek bir şey olarak 
görmüyoruz. İnsan olarak dünyaya 
gelen her varlığın ortak kullanma 
hakkı olarak görüyoruz. Ona göre 
düşünüyor, ona göre inanıyor, ona 
göre yapıyoruz.”

BATI’DA BİRLİKTE 
YAŞAMANIN ÖRNEĞİ 
YOK
“Bu yıl Kutlu Doğum bir arada 

yaşama hukuku başlığı ile kutlanıyor. 
Avrupa Birliği Parlamentosu’nun, 
1993 olacak, aldığı bir karar var. Av-
rupa’da beraber yaşamanın imkânları 
vs. Başka dinlere hürmet edilecek vs. 
Bakın, Avrupa Birliği Parlamentosu 
diğer dinlere hürmet edilerek muh-
telif inançlardaki insanların rahat ve 
huzur içinde yaşadığına dair tarih-

te iki misal gösteriyor: biri Endülüs 
diğeri Osmanlı Devleti. Yok Batı’da 
örneği. Rönesans’tan, Reform hare-
ketlerinden sonra birtakım mezhep 
kavgaları çıktı. Şimdi bunu bize yük-
lediler maalesef. Biz de onlara özeni-
yoruz. Onların 300-500 seneki şeyle-
rine maalesef birtakım yetiştirilmiş 
adamlarla özeniyoruz. Rönesans’tan 
sonra 100 sene muharebeleri, 30 sene 
muharebeleri var. Calvin; bir mezhep 
kuruyor, kendisinden olmayanları 
yakıyor. Yakma işi Avrupa’da çok yay-
gın bir iştir. İtalya’da Rönesans Kül-
türü kitabında kadına yapılan haka-
retler 200 sayfa anlatılmıştır. İtalyan 
Filozof Giordano Bruno 1600 yılında 
İtalya’da diri diri yakıldı. Hümanist 
olarak tanınan Erasmus, yakılması 
için Giordano Bruno’nun yerini söy-
lüyor.”

“Fukuyama diye bir adam çıktı 
biliyorsunuz. Medeniyetlerin sonu-
nun Batı olduğunu, kapitalizm ol-
duğunu söyledi. Huntington, mede-
niyetler çatışması dedi. Hani İslam 
Medeniyeti öldüydü? Batı medeniyeti 
hala karşısında İslam Medeniyeti ve 
Müslümanları görüyor. İngiliz Baş-
bakanlarından Thatcher; Sovyetler 
Birliği’nin çökmesiyle dedi ki, komü-
nizmin yıkılmasıyla NATO’yu kaldır-
mayacağız. Bundan sonra NATO’nun 
yönü İslam’a ve Müslümanlara çev-
rilecektir. Bugünkü islamofobi deni-
len şeyin temelleri ta oralardan gel-
mektedir.  Nurettin Topçu’nun güzel 
bir sözü var. Metafiziği olmayan bir 
milletin medeniyeti de olmaz diyor. 
Batı medeniyetinin metafiziği var 
mı? Var. Sonradan ihdas edildi. Te-
melinde maddecilik hâkim. Bütün 
felsefelerinin temelinde bu var. Tek-
nolojide ilerlediler,  bunu dünyayı 
sömürmekte kullandılar. Temellük 
etmek endişesi geri bıraktıkları in-

sanları, ülkeleri sömürmenin vası-
tası kıldı. Tabi bu bir de ayrımcılığa 
sebebiyet verdi. Avrupalı beyaz ırktır, 
üstün ırktır, onun her zaman öyle ya-
şaması lazımdır. Dünya, geri kalmış 
ülkeler onun emrindedir; adeta ona 
hizmet eden kölelerdir. Zaten eski 
Yunan, Roma medeniyetinde kölelik 
hukuki sisteme girmiş bir anlayış idi. 
Batı medeniyetinin bir insana bakışı 
yanlış, evrene bakışı yanlış, dünyaya 
bakışı yanlış, topluma bakışı yanlıştır. 
Batı medeniyeti insanı alet yapmıştır. 
Onun şimdiki insanı ‘homo econo-
micus’ denilen iktisadi insan. Dün-
yayı sömürsün de nasıl sömürürse 
sömürsün.”

MEDENİYETİN 
KURULUŞUNDA İMAN 
VE ONA DAYANAN BİR 
AHLAK VARDIR
“Hilmi Ziya Ülken, ‘Hangi Karun 

bir medeniyet kurmuştur?’ diyor. Bir 
medeniyet değil; bir şehir, bir toplum 
bile kuramadı. Medeniyetin kurulu-
şunda esasında iman vardır ve ona 
dayanan bir ahlak vardır. Hz. Adem 
ile ilk ahlakî medeniyet kurulmaya 
başlandı. Değerler diye bir şey var. 
Manevi değerler var, maddi değerler 
var. Maddi değerler ile manevi değer-
ler iç içedir. Birbirlerinden bunları 
koparmak, ayırmak mümkün değil-
dir. Sekülerist veya laikçi anlayış dini 
cemiyet hayatından tard etmek için, 
kovmak için kafaları ta baştan beri 
ikiye böldü. Laikliğin Batı’da çıkışı-
nın sebebi kilisenin Avrupa’da kralla-
ra hâkim olma arzusudur.”

“Rönesans’tan sonra ortaya çıkan 
felsefeler tabiatı tanrı ilan ettiler. Ta-
biat ana anlayışı bizde de yerleştiril-
meye çalışıldı. Tabiatın kendisini ko-
ruma gücü yok ki tabiat ana bir şey 
yaratsın. Batı’daki ilmin gelişmesinin 
temelinde Batı düşüncesinin dünya-
ya ve tabiata hâkim olma fikri var.  
Descartes, hayvana makine diyor. Bu 
fikir 100 sene sonra Fransız aydınlan-
macılar tarafından insanı makineye 
dönüştürdü. İnsan makine ise onu bir 
robot olarak kullanıp manevi değer-
lerinden sıyırmak kolaydır.”

‘DEĞERLER VE 
MEDENİYET 
TASAVVURU’ 
KONFERANSI 
DÜZENLENDİ
Felsefeye farklı bakış açıları kazandıran meşhur münevver Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay’ın konuşmacı ol-
duğu konferans, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
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Bayburt İl Kültür ve Turizm Mü-
dürü Bahri Akbulut’un konuşma-
cı olduğu Prof. Dr. Gökhan Budak 
Konferans Salonu’ndaki konferansa; 
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Fahri Uluç Özbayoğlu, İl 
Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdü-
rü Abdulkadir Karabulut, PTT Bay-
burt Başmüdürü Şeref Akpak, İl Bi-
lim Sanayi ve Teknoloji Şube Müdürü 
Ülkü Hancı, üniversitemizin idari 
personeli ve öğrenciler katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bah-
ri Akbulut Bayburt’un turizm değer-
leri hakkında bilgi vererek Bayburt 
turizminin gelişememe nedenlerini 
şöyle sıraladı: " Yöre halkının seve-
cen ve misafirperver insan dokusu-
na rağmen gelişmeleri geriden takip 
eden bir yapıya sahip olması, bölgede 
turizm alt yapı yatırımlarının zama-
nında yapılmaması (karayolu-de-
miryolu-havayolu vb), tanıtım ve 
enformasyon çalışmalarının ulusal 
ve uluslararası düzeye taşınamaması, 
taşra teşkilatında görevli personel-
lerin turizm konusunda hizmet içi 
eğitim seminerleri ile eğitilmemesi, 
Bakanlığın kurulduğu günden bu 
yana devamlı birleştirilmesi, ayrılma-
sı, tekrar birleştirilmesi gibi çalışma-
larla zayıf olan personel motivasyon-
larının yok olmasına neden olması, 
moralsiz ve isteksiz çalışan taşra teş-

kilatının yerel anlamda projeler üre-
tememesi, bölgede turizm yönünden 
bakir durumda olan yaylaların otan-
tik yapılarının korunamaması, hızla 
betonlaşması ve yaylalarda plansız 
yol yapım çalışmalarının doğal pey-
zajı yok etmesi, bölgeye özel sektörün 
turizm alanında yatırım yapabilmesi 
için bir türlü teşvik edilememesi ve 
konaklama sorunlarının giderile-
memesi, bölge yerel yönetimlerinin 
turizm konusunda yeterli altyapı ya-
tırımlarına yönelmemesi, yerel im-
kânsızlıklardan dolayı kalkınmadaki 
öncelikli illerin ulusal ve uluslararası 
fuarlara yeterince katılamaması, böl-
genin turizm değerlerinin pazarlana-
mamasıdır."

Akbulut, Bayburt turizmi ko-

nusunda yapılması gerekenleri ve 
yapılanları ise şöyle anlattı: "İlimiz 
Aydıntepe ilçesindeki ülkemizin tek 
ve benzeri olmayan ve Kapadokya’ya 
alternatif yeraltı şehri turizm desti-
nasyonlarında daha etkin bir şekilde 
değerlendirilmelidir. İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürlüğü olarak ilimize müze 
kazandırılması için etnografik eserle-
rin sergilenebileceği ‘Kavallar Evi’nin 
eser teşhir ve tanzim reyonlarının 
projelendirme çalışmaları bitirilerek 
müze oluşturulması çalışmalarımız 
devam etmektedir. Bu çalışma ile de 
ilimize gelen turların şehir içi prog-
ramlarının zenginleştirilmesi ve et-
kinleştirilmesi sağlanacak, ilimizde 
konaklama gün sayısı artacaktır. İli-
mize gelen turların artırılması, özel-
likle seyahat acentelerinin destinas-
yonlarına ilimizin dahil edilmesinin 
sağlanabilmesi amaçlanarak, 2011-
2012-2013-2014 ve 2015 yıllarında 
145 bin adet tanıtım materyali dağı-
tılmıştır. Müdürlüğümüzün ilimiz-
den ve bölgeden diğer illere ve bölge-
lere olan göçün azaltılmasının zaman 
içerisinde durdurulabilmesi çalışma-
ları içerisinde; ilimizin tanıtımının 
yapılması ve bu vesile ile daha çok 
ziyaretçi ve turların gelebilmesinin 
sağlanması amacı ile ulusal ve ulus-
lararası fuarlara katılarak şehrin tanı-
tımı 2011-2012-2013-2014 yıllarında 
periyodik olarak İzmir Trawel Turkey 

ve İstanbul EMİTT fuarlarında etkin 
bir şekilde yapılmıştır. 2012 yılında 
Batum Otel Ekipmanları Turizm Fu-
arı’na da il olarak katılım sağlanarak 
ilk defa ilimiz yurt dışında bir fuarda 
temsil edilmiştir."

ÖNERİLEN VE 
YÜRÜTÜLMESİ 
PLANLANAN ÇALIŞMALAR
Bayburt’un tanıtımının ulusal ve 

uluslararası alanda daha etkili bir şe-
kilde yapılabilmesi için profesyonelce 
15 dakikalık Türkçe ve İngilizce tanı-
tım CD’sinin yapımı planladıklarını 
belirten Akbulut: "İlimizin kalkın-
masında lokomotif güç olabilecek 
turizm sektörünün gelişebilmesi için 
kalkınmada öncelikli illere uygu-

lanan teşvikler, turizm sektöründe 
daha cazip uygulanabilecek şekilde 
düzenlenmelidir. Bu teşvik yasası 
çıkarılırken illerin sosyo-ekonomik 
potansiyellerinin yanında ulaşım, 
eğitim, kültür vb. gibi imkânları, de-
nize ulaşım olan il ile olmayan il, de-
mir yolu ulaşımı olan il ile olmayan il, 
hava yolu ulaşımı olan il ile olmayan 
il aynı kapsamda değerlendirilmeme-
lidir. Teşvikler özel sektörün bölgeye 
yatırım yapmasını cazip hale getire-
cek şekilde hazırlanmalıdır. İlimize 
mutlaka turizm otelcilik ve meslek 
lisesi açılarak hizmet sektöründe 
kaliteyi dünya standartlarına getire-
bilmelidir. İlimiz Bayburt Kalesi’nin 
onarım restorasyon işinin tamam-
lanmasından sonra kalede arkeolojik 
kazının başlatılarak bitirilmesi, gezi 
parkurlarının ve aydınlatma proje-
lerinin başlatılması gibi çalışmalarla 
ilde turizm sektörünün canlanması 
ve 38 yan sektöre de istihdam sağlan-
ması ve böylece göçün yavaşlatılma-
sı ve zaman içerisinde durdurularak 
geriye dönüşün başlayabilmesi sağla-
nabilecektir. Turizme açılması planla-
nan yayla ve alanlarda yapılaşma ile 
ilgili sınırlamalar ortaya konularak, 
İmar Kanunu’na göre çıkartılan bele-
diye ve mücavir alan sınırları içinde 
ve dışında planı bulunmayan alanlar-
da uygulanacak imar yönetmeliğinin 
ilgili bölümünde yer alan yapılaşma 
hükümlerine göre uygulama yapıl-
malıdır. Ayrıca diğer konularda 2634 
sayılı Turizmi Teşvik Yasası ve bu ka-
nununun ‘Turizm Tesisleri Yönetme-
liği’ ile orman alanlarında 6831 sayılı 
Orman Kanunu hükümlerinin geçer-
li olduğu unutulmamalıdır. Planla-
malar yapılarak mevcut doğal değer-
lerin bitki örtüsü, topografya ve siluet 
etkisi ile korunarak, geleneksel yapı 
tarzının sürdürülmesini sağlayıcı ön-
lemler alınmalı, böylece betonlaşma 
önlenmelidir. Turizmde çeşitliliği ar-
tırmak üzere zaten var olan eko, yayla 
ve dağ turizmi potansiyelini geliştirici 
projelere ağırlık verilmelidir. Seyahat 
acentelerinin düzenledikleri turla-
ra Bayburt Kalesi, Aydıntepe Yeraltı 
Şehri, Çimağıl Mağarası ve Sıraka-

yalar Şelaleleri’nin dahil edilebilmesi 
için bu mekânların altyapı çalışmala-
rı bitirilmelidir. Ülkemizde alternatif 
turizm olarak görülen kano-rafting 
turizminin, ilimizden geçen Çoruh 
nehri üzerinde sürdürülebilmesi için 
Dikmetaş köyünden başlayarak, Ço-
ruh nehri boyunca yapılabilecek yeme 
içme ve dinlenme gibi öncü tesislerin 
yapılacağı alanlar belirlenmeli ve üc-
retsiz olarak yatırımcılara tahsis edil-
melidir.  Rafting yarışmaları özellikle 
Dede Korkut Şenlikleri içerisinde 
düzenlenerek turizm sektörünün ve 
kamuoyunun dikkati bu spora da çe-
kilerek turizm amaçlı sportif faaliyet-
lere de ilimizde alt yapı oluşturulma-
lıdır. İlimiz tarihine ışık tutacağına 
inandığımız; Söğütlü, Beşpınar, Ak-
şar Höyüklerinde, Bayburt Kalesi’nde 
arkeolojik kazı çalışmalarının başla-
tılabilmesi için, bir üniversitenin Ar-
keoloji Bölümü ile protokol yapılarak 
Bakanlar Kurulu Kararı çıkartılması 
çalışmaları hızlandırılmalıdır. Yaz 
aylarının birinde gerçekleştirilmek 
üzere Ankara Atatürk Kültür Merke-
zi fuar alanlarında ‘Bayburt Tanıtım 
Günleri Turizm Fuarı’ düzenlenmeli-
dir. Kış aylarında Kop Kış ve Kayak 
Sporları Turizm Merkezi’nde kar 
şenlikleri düzenlenmelidir. Yayla ve 
ekoturizm kapsamında ihalesi yapı-
lan  ‘Bayburt Karadeniz Mastır Planı’ 
nın hazırlanmasından sonra altyapı 
uygulamalarına ivedilikle başlanma-
lıdır. Aydıntepe Göleti çevre düzeni 
ve öncül tesislerin gerçekleştirilmesi 
(kır kahvesi, çadırlı kamp ve karavan 
alanları) mutlaka yapılmalı böylece 
ile gelen ve Yeraltı Şehri’ni gezen gu-
ruplara burada yeme- içme, konakla-
ma imkânı sağlanmalıdır. Kop Dağı 
Kış ve Kayak Sporları Turizm Mer-
kezi’nin altyapı çalışmaları bitirilmeli 
ve kış turizmine ivedilikle kazandırıl-
malıdır. Çimağıl Mağarası’nın yol ya-
pım çalışmaları ve gelen misafirlerin 
çeşitli ihtiyaçlarının giderilebileceği 
öncül tesislerin yapılması çalışmaları 
bitirilmelidir. Çoruh nehrinin insan-
la temasının sağlanması amaçlı "Ço-
ruh Nehri Peyzaj Çalışmaları" yapıl-
malıdır. "ifadelerini kullandı.

BAYBURT’TA TURİZM SORUNU ELE ALINDI
Turizm Haftası münasebetiyle Bayburt Üniversitesi Turizm ve Gezi Kulübü’nün organi-
zesiyle “Bayburt Turizminin Gelişememesinin Nedenleri” konulu konferans düzenlendi. 
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Dünya Otizm Farkındalık Günü 
kapsamında Bayburt Üniversitesi ve 
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğiyle 
‘Otizmin Farkındayız’ adlı konferans 
düzenlendi.

Konferansta Psikolog Nazan Yıl-
dız; otizmin tanımı, görülme sıklığı, 
nedenleri, klinik özellikleri, üç yaş 
öncesi dönemdeki belirtileri, sosyal 
etkileşimi, dil gelişimi ve iletişimi, sı-
nırlı yineleyici davranışları ve ilgileri 
konularında bilgiler aktardı.

Yıldız: "Otizmde önemli olan, 
çocuğun üç yaş öncesi döneminde 
akranlarından farklı olan şeylerdir. 
Birileri kendisi ile konuşurken göz 
teması kurmuyorsa, adı söylendiğin-
de tutarlı bir tepki vermiyorsa, baş 
baş yapmıyorsa ve el sallamıyorsa, 
televizyona ve müzik dinlemeye aşı-
rı düşkünse, bir şeyi başka birisine 
göstermek için işaret etmiyorsa, ‘al’, 
‘ver’ gibi basit komutları yerine ge-
tirmiyorsa, yanına gittiğinizde sizi 
karşılamıyorsa, oyun oynuyormuş 
gibi görünmüyorsa, eşyalarını paylaş-
mak istemiyorsa çocuk ruh sağlığı ve 
hastalıkları kliniğine başvurmanızda 
yarar vardır. Otizmin rengi mavi ol-
duğundan biz özellikle mavi kurdele 
taktık. Gün içerisinde takmaya de-
vam ederseniz belki birkaç insanın 
daha bilinçlenmesine yardımcı ola-
bilirsiniz. İnternet üzerinden de mavi 
giysilerinizin, mavi eşyalarınızın fo-
toğrafını çekip ‘otizme mavi ışık yak’ 

etiketi ile paylaşabilirsiniz. Bu şekilde 
belki de birçok insanın bilinçlenme-
sini sağlarsınız." dedi.

Psikolog Gizem Kuşdemir ise; 
ebeveynlerin şüphelenebileceği du-
rumlar, davranışsal alan, daha fazla 
değerlendirme gerektiren acil du-
rumlar, otizmin işaretleri, otizmin 
tedavisi, eğitim süreci otizmli çocuk-

ların güçlü yanları konularını anlattı.
Ailelere önerilerde de bulunan 

Kuşdemir: "Çocuğunuzun güçlü yan-
larını güçsüz yanlarını bilmeniz ka-
dar önemlidir. Çocuğunuz yaşıtları 
gibi konuşamıyor peki yaşıtları gibi 
yapabildiği şeyler neler? Örneğin; ya-
şıtları gibi konuşamayan bir çocuk ya-
şıtları gibi resim çiziyor olabilir, söy-
lenileni anlıyor ve istenileni yapıyor 
olabilir. Çocuğunuzun yapabildiği 
şeyler, yapamadıklarını yapabilmesi 

konusunda sizin ve bizim yardımcı-
larımız olacaktır. En önemlisi onun 
kendisine güvenmesini ve kendisini 
iyi hissetmesini sağlayacaktır. Önce-
likle inanın; çünkü karşınızdaki bir 
çocuk ve uygun bir şekilde iletişime 
girmek istiyor. Kelimelerinin yeter-
siz kaldığı zamanlarda bile çocuğun 
davranışları çevrede olup biteni nasıl 

algıladığına dair ipuçları taşır. Çocuk 
duygularını aşırı bir biçimde yaşadı-
ğında, istediklerini yapamadığında 
ya da kendisinden bekleneni anlama-
dığında olumsuz davranışlarda bulu-
nabilir. Olumsuz davranışların orta-
ya çıktığı ortamla ilgili notlar almak 
duruma ilişkin daha fazla bilgi sahibi 
olmanızda etkili olacaktır. Neredey-
ken, kimlerle beraberken bu olumsuz 
davranışlar ortaya çıkıyor? Olumsuz 
davranışlar öğrenme sürecini etkiler. 

Bu olumsuz davranışların yerine yeni 
ve olumu bir davranış biçimi alterna-
tifinin sunulması gereklidir. Pozitif 
dil kullanın. Ne yapması gerektiğiyle 
ilgili çocuğunuzun tahminde bulun-
masını ya da çıkarsama yapmasını 
beklemeyin. Çocuğunuzun duyuları 
sizinkilerden daha hassas olabilir. Ör-
neğin yanınızda duran biri daha duş 
almamış olabilir, floresan ışıklarının 
titreşimleri çocuğunuza göre rahatsız 
edici olabilir. Bütün bu hassas algılar, 
bunların yoğunluğu ve bunları filt-
releyemiyor oluşu çocuğunuzu hu-
zursuz edebilir. Olumluya odaklanın. 
Çocuğunuzun ne yapamadığından 
çok ne yapabildiğine odaklanmanız 
önemlidir. Öğrenirken sürekli eleş-
tiriyor olmak size göre her ne kadar 
yapıcı olsa da çocuğunuzun pence-
resinde bu, böyle olmayabilir.  Ço-
cuğunuzun güçlü yanlarına odakla-
nırsanız bunları bulmanız daha kolay 
olacaktır. Bir şeyi yapmak için birden 
fazla doğru yol çoğu zaman vardır. 
Sabırlı olun. Çocuğunuzla ilgili ‘Şunu 
yapabilseydin.’ ‘Neden yapamıyor-
sun?’ gibi düşüncelerden uzaklaşma-
ya çalışın, unutmayın ki çocuğunuz 
otizmle doğmayı seçmedi. Çocuğu-
nuzun otizmini bir yetersizlik olarak 
tanımlamak yerine değişik bir yete-
nek olarak tanımlayın ve her zaman 
sabırlı olun. "ifadelerini kullandı.

Konferansa üniversite personeli, 
öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

DÜNYA OTİZM 
FARKINDALIK GÜNÜ
KONFERANSI DÜZENLENDİ
Bayburt İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Psikologu Gizem Kuşdemir ve Bayburt 
Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda psikolog olarak 
çalışan Nazan Yıldız’ın sunum yaptığı konferans İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

YAŞAM KOÇUNDAN LİDERLİK EĞİTİMİ
Profesyonel Yaşam Koçu, Ki-
şisel Gelişim ve NLP Uzmanı 
Kadir Demirbüken Bayburt 
Üniversitesi’nde “Liderlik Eği-
timi” konulu konferans verdi. 
Mühendislik Fakültesi’nin or-
ganize ettiği Prof. Dr. Gökhan 
Budak Konferans Salonu’n-
daki konferansa Mühendislik 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Fahri Uluç Özbayoğlu, Mü-
hendislik Fakültesi Dekan 
Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. En-
gin Şahin, Yrd. Doç. Dr. Ömer 
Can, akademisyenler ve öğ-
renciler katıldı.

Profesyonel Yaşam Koçu Kadir De-
mirbüken konferansa liderliğin tanımını 
katılımcılara sorarak başladı. Liderler 
nasıl tanımlanır,  lider olmanın fayda-
ları, liderliğin kuralları gibi konularda 
katılımcıları bilgilendiren Demirbüken: 
“Kişisel gelişim, motivasyon, liderlik 
konu ne olursa olsun bileceğimiz, sizin 
bulunduğunuz yerde güzel bir iş çıkarıp, 
kendinizi geliştirmeniz gerektiğidir. Za-
mana ve zemine odaklanmadan kendi-
nizi geliştirin. Lider yetiştirilebilir, lider 
olunabilir. Sizi takip eden birileri varsa 
lidersiniz demektir. Bir fikriniz, bir ama-
cınız, bir davanız varsa, nereye gittiğinizi 
biliyorsanız, fikrinizi her ortamda çok 
rahatlıkla savunabiliyorsanız; kınayanın 
kınamasından, kınayıcının kınamasın-
dan korkmadan fikrinizi ifade edebili-

yorsanız ve sizi de takip edenler varsa 
lidersiniz. Lider olmanın birinci faydası 
bir lider olarak bir kitleyi bir yerlere gö-
türen kişi olmanızdır. Liderseniz etkile-
diğiniz insanlarla bir araya gelen insan-
larla birçok iş ortaya çıkarabiliyorsunuz.” 
dedi.

Lider olmanın üç temel özelliğinden 

bahseden Demirbüken: “Liderler ön yar-
gılı olmamalı. Liderler zihni açık, ufku 
açık, eleştiriye açık, yardıma açık, fikre 
açık, yeni düşüncelere açık olmalı.  Li-
der olmanın üç temel özelliğinden ilki, 
sevdiğiniz işi yapacaksınız. Yaptığınız işi 
seveceksiniz, onu çok iyi yapacaksınız ve 
o işte ilerleyeceksiniz. İkincisi, her gün 
kitap okuyacaksınız. Üçüncüsü, lider-
ler odaklı kalabilenlerdir. Diğer yandan 
mutlaka ve mutlaka konsantrasyonlu ya-
şamalısınız. Liderlerin ikna becerisi yük-
sek olmalı. Liderler, yapılması gerekeni 
yapılması gereken zamanda ve yapılma-
sı gerektiği gibi yaparlar. Liderler iyi bir 
dinleyicidir. Liderler gerçekten kendile-
rinden daha akıllı insanlarla da çalışa-
bilenlerdir. Bu da iletişim becerilerinizle 
alakalıdır.” diye konuştu.
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Bayburt Üniversitesi’nin yeni kam-
püs alanında yükselecek olan ve Bay-
burt’un büyük camilerinden biri olacak 
caminin temeli dualarla atıldı. Mustafa 
Köseoğlu ve Bahattin Köseoğlu'nun 
katılımlarıyla gerçekleşen temel atma 
törenine Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Be-
lediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel 
Meclis Başkanı Yusuf Elçi, TYB ödül 
töreni için Bayburt’ta bulunan konuk-
lar, kurum amirleri, akademisyenler ve 
vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Bay-
burt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun: "Bugün çok anlam-
lı bir gündeyiz. Burada mini bir şehir 
kuruluyor. Bunun olmazsa olmazları 
arasında cami vardı. Ben kara kara ca-
miyi nasıl yapacağız diye düşünürken, 
Anadolu'da bir söz vardır: 'Kör kuşun 
yuvasını yapan Allah'tır.' diye, Mustafa 
Amca telefon açıp: 'Sizin caminizi ben 
yapacağım.' dedi. Allah razı olsun, de-
dim. Ben de duyurdum etrafa.  Mustafa 
amca da sözünün eridir, kendisini öyle 

tanıdım.  Hemen caminin yapımını 
başlattı, bu sene de bitirecek. Kendisine 
çok çok teşekkür ediyorum. Üniversi-
temize kalıcı bir hayır ve eser yapıyor. 
İnşallah bunların semeresini kat kat 
fazlasıyla görecek. Bu törene katılan 
herkese, belediye başkanlarımıza, rek-
törlerimize, kurum amirlerimize, bası-
nın saygıdeğer mensuplarına, misafir-
lerimize herkese teşekkür ediyorum." 
dedi.

Hayırsever İşadamı Mustafa Kö-

seoğlu ise: "Yaşımız ne kadar ilerlerse 
ilerlesin, inşallah ölene kadar bu işle-
re devam edeceğiz. Bir vesile hocamla 
görüştük. Cami yapımına başladık, so-
nunu da getireceğiz. Hayrın sonu yok.  
Cami ihtiyacını biliyorduk. Böyle bir 
katkı sunmak istedik. Allah ne kadar 
ömür ve güç verirse, bu işlere devam 
edeceğim. Çocuklarıma da, camiye 
de, bana da hayrı kalıyor. İnşallah Al-
lah herkesin işini hayırla yapsın. Allah 
sonumuzu da hayır etsin inşallah. He-

pinize saygılar sunuyorum." diye ko-
nuştu.

Daha sonra hayırsever İşadamı Kö-
seoğlu'na teşekkürlerini ileten Rektör 
Coşkun, kendisine günün anısına Bay-
burt'ta üretilen Bayburt Üniversitesi 
logolu çini tabak hediye etti.

Tören, İl Müftüsü Kemalettin Ak-
soy’un dua etmesi ve temele ilk harcın 
dökülmesini sağlayan butonlara basıl-
masıyla sona erdi.

HAYIRSEVER İŞADAMI KÖSEOĞLU’NDAN 
ÜNİVERSİTEMİZ KAMPÜSÜNE CAMİ
Bir Bayburt aşığı olan hayırsever İşadamı Mustafa Köseoğlu, Bayburt’taki hayır işlerini sürdürüyor.

SOCAR Türkiye Başkanı 
Kenan Yavuz'un özel daveti 
ile Bayburt'a gelen Paşayeva, 
Bayburt Üniversitesi’ni ziya-
retinde, Bayburt'ta öğrenim 
gören Azerbaycanlı öğren-
ciler ile özel olarak ilgilendi.

Milletvekili Paşeyeva, 
Azerbaycan ve Türkiye üni-
versiteleri arasında işbirli-
ğinin daha da üst seviyelere 
çıkarılması için özel çalışma 
yapılması gerektiğine dikkat 
çekti.

Bayburt Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun ise ziyaretten büyük 

memnuniyet duyduğunu be-
lirterek Azerbaycan'da tanı-
tım ofisi açmak için girişim-
lere başladıklarını kaydetti.  

Rektör Coşkun, ziyaret 
anısına Azerbaycan Millet-
vekili Ganire Paşayeva’ya 
Aydıntepe’deki tezgâhlarda 
dokunan yöreye özgü; kilim 
motifleri Aydıntepe Ovası’nı, 
kabartma kısmı ise Soğan-
lı sıradağlarını temsil eden 
Soğanlı Kabartma halısı ve 
Dede Korkut Kitabı hedi-
ye etti. Paşayeva ise Rektör 
Coşkun’a kitapları yanında 
plaket takdim etti.

PAŞAYEVA, ÜNİVERSİTEMİZİ ZİYARET ETTİ
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz ve be-
raberindeki heyetle Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaret etti.
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Bayburt Üniversitesi’nde öğrenim 
gören yabancı uyruklu öğrenciler tara-
fından 1. Uluslararası Öğrenciler Festi-
vali düzenlendi. 

Uluslararası İlişkiler Ofisi Ge-
nel Koordinatörü Doç. Dr. Selahattin 
Kaynak,  Bayburt Üniversitesi olarak 
yurtdışından gelen öğrenciler için 
“Türkiye’nin diğer üniversitelerinin 
sağlamadığı imkânları öğrencilere 
sağladıklarını söyledi. Kaynak, “Kök-
lü üniversitelerin yabancı öğrenci 
konusundaki politikalarından farklı 
stratejiler izliyoruz. Türk öğrencilerin 
sahip olduğu bütün imkânları yabancı 
uyruklu öğrencilerimize de sağlamak-
tayız. Bayburt Üniversitesi olarak orta 
vadede YÖK’ün uluslararasılaşma po-
litikası kapsamında yurtdışından gelen 
öğrenci sayımızı artırmayı planlıyoruz. 
Bunun için de Ekonomi Bakanlığı tara-
fından desteklenen uluslararası eğitim 
fuarlarına katılıyoruz. Genç bir üniver-
site olmamıza rağmen Türkçe Öğreti-
mi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni 
kurduk. Bu merkezde öğrencilerimize 
Türk dili öğretilmektedir." dedi. 

“Yabancı uyruklu öğrencilerin ken-

di kültürlerini üniversitemizde rahatça 
yaşamaları için bir araya gelmiş bulun-
maktayız.” diyen Kaynak, “Bu öğren-
cilerimiz kendi kültürlerinden şarkılar 
söyleyecek, şiirler okuyacak, dans gös-
terilerinde bulunacak. Onları bu ce-
saretlerinden dolayı tebrik ediyorum” 
ifadelerini kullandı.  Bayburt Üniver-
sitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. As-
lan Gülcü ise insanların, mahallerin, 
şehirlerin kardeşi olduğu gibi ülkelerin 
de kardeş olduğunu belirttiği konuş-

masına şöyle devam etti: “Ben yabancı 
öğrenci gibi bir tanımlamaya çok katıl-
mıyorum. Bu çocuklar bizim kardeş-
lerimiz. Bizler onları yabancı olarak 
görmüyoruz, kardeş olarak görüyoruz. 
Çünkü bizler bir ümmetin parçasıyız. 
Bu kardeşlerimizin burada bulunması 
bizim için ayrı bir öneme ve gurura ne-
den olmaktadır. Bu festivalden dolayı 
Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatö-
rü Doç. Dr. Selahattin Kaynak’a ve yar-
dımcı olan arkadaşlara ve bu etkinliği 

takip eden siz öğrenci kardeşlerime te-
şekkür ediyorum.” diye konuştu.  

Bayburt Belediye Başkanı Mete Me-
miş ise sorumluluklarının öğrencileri 
daha güzel bir şehirde yaşatmak oldu-
ğunu anımsatarak, “2015’in sonun-
da bu şehrin altyapı sorunu bitecek.  
Bundan sonra sizlerin istediği sosyal 
donatı alanlarını birlikte inşa edece-
ğiz. Bu festivalin düzenlenmesinde 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” 
dedi. Moritanya’dan gelen Makine Mü-
hendisliği öğrencisi Hassen Ghaly’nin 
okuduğu Kur’an-ı Kerim dikkatle din-
lendi ve büyük beğeni topladı. Yabancı 
uyruklu öğrenciler, kendi vatanlarına 
özgü oyunlarıyla, şarkılarıyla, şiirle-
riyle izleyicilere unutamayacakları bir 
gün yaşattı. Festivale Bayburt Belediye 
Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniver-
sitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. As-
lan Gülcü, Bayburt Üniversitesi Genel 
Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Fatih Yalçın, 
Bayburt Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. İhsan Çubukçu, Kırgız 
öğretim üyeleri, akademisyenler ve öğ-
renciler katıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı Bayburt'ta yapılan 
etkinliklerle kutlandı

Bayburt Üniversitesi Rektör Veki-
li Prof. Dr. Sezgin Akbulut, törenlere 
katılarak, tören sonunda sanat stant-
larını gezdi ve çalışmalar hakkında 
bilgi aldı.

Atatürk Anıtı önünde sabah sa-
atlerinde tören düzenlendi. Saygı 
duruşundan ve İstiklal Marşı’ndan 
sonra Atatürk Anıtı’na çelenk sunu-
mu yapıldı. Daha sonra Gençlik Mer-
kezi önünden başlayıp Atatürk Anıtı 
önünde sona eren “gençlik yürüyüşü” 
gerçekleştirildi.  

Atatürk Anıtı önündeki tören-
lerde konuşan İl Gençlik ve Spor 
Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, genç-
lere çalışmak ve üretmekle sorum-
lu olduklarını söyledi. Karakaşoğlu, 
“Geleceğin Türkiye’sini inşa etmek 
her gencimizin en önemli görevle-
rinden biridir. Ülkemiz, bugün siz-
lerden aldığı güçle büyük ve güçlü 
Türkiye olma yolunda mesafeler kat 
etmiştir. Bugünün gençleri, geleceğin 
büyükleri ve yöneticileri olarak lider 
ülke Türkiye hedefine bizleri ulaştı-
racağınızdan asla şüphemiz yoktur. 
Bu hedefe ulaşırken ahlak güzelliği, 
karakter sağlamlığı, ilim ve bilgi ile 
donanma sizlerden beklediğimiz en 
önemli hasletlerdir.  Kurtuluş müca-
delemizin başladığı bu günü coşkuyla 

kutlamak, sizlerin hakkı ve en bü-
yük sorumluluğudur. Bu kutlu gün, 
bu milletin bağımsızlığına, vatanına 
verdiği kıymetin bir nişanesi olarak 
tarihin şerefli sayfalarında yerini al-
mıştır” dedi.

Bayburt Valisi Yusuf Odabaş’a gü-
nün anısına çiçek takdim edilmesin-
den sonra Bayburt Valisi Yusuf Oda-
baş, Bayburt Milletvekili Bünyamin 
Özbek, Garnizon Komutanı P. Kur. 
Alb. M. Nail Yiğit tarafından ulusla-
rarası yarışmalarda ve Türkiye’deki 
yarışmalarda derece yapan sporcula-
ra ödülleri verildi.

ULUSLARARASI
ÖĞRENCİ FESTİVALİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN

Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Bayburt Üniver-
sitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlı-
ğının katkılarıyla Dede Korkut Kampüsü’nde 
gerçekleşen festival renkli görüntülere sah-
ne olurken öğrencilerin Türkçeyi kullanımı ise 
katılımcılar tarafından büyük takdir gördü. 

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
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Bayburt Üniversitesi yeni kampüs 
alanında yapılan mezuniyet törenine 
Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Bay-
burt Belediye Başkanı Mete Memiş, 
Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğur-
lu, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail 
Deniz, Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun,  Demirözü 
Kaymakamı Zihni Yıldızhan, Ay-
dıntepe Kaymakamı Yeliz Yıldızhan, 
akademisyenler, daire amirleri, sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri, 
öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Mezun öğrencilerin geçiş töreni 
ve öğrenciler adına Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi 
Cemile Bacanak’ın konuşmasının ar-
dından Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun, mezuniyet 
töreni münasebetiyle yaptığı konuş-
mada Bayburt Üniversitesi’nin 2008 
yılında kurulduğunu ama temelleri-
nin daha önce atıldığını belirtti.

"TÜRKİYE’NİN EN 
HUZURLU VE GÜVENLİ 
ÜNİVERSİTESİYİZ"
Rektör Coşkun, “Bayburt Meslek 

Yüksekokulu bugün 22. mezunları-
nı,  Eğitim Fakültesi dokuzuncu, İİBF 
ve Mühendislik Fakültesi ise üçüncü 
mezunlarını veriyor. İlahiyat Fakül-
tesi iki yıl sonra ilk mezunlarını ve-
recek. Beden Eğitim Spor Yükseko-
kuluna bir sene sonra öğrenci alırsak 
dört sene sonra mezun verecek. İnsan 
ve Toplum Bilimleri Fakültesi muhte-
melen dört yıl sonra mezun vermeye 
başlayacak. Bir yandan mezunlarını 
veren bir yandan vermeye başlayan, 
bir yandan gelişmesini tamamlayan 
bir üniversite ile karşınızda bulunu-
yoruz. Bayburt Üniversitesi Türki-

ye’nin en huzurlu ve en güvenli üni-
versitesidir. Çocuklarınızı bundan 4 
yıl önce Bayburt Üniversitesi’ne gön-
derdiğinizde belki birtakım kaygılar 
taşıyordunuz; ama şu anda hepsini 
size sağ salim teslim ediyoruz. Velile-
rimizin hepsini ayrı ayrı tebrik ediyo-
ruz.” dedi.

Konuşmasında gençlere tavsi-
yelerde de bulunan Rektör Coşkun, 
“Gittiğiniz her yerde Bayburt Üni-
versitesi’ni en güzel şekilde temsil 
etmenizi arzu ediyoruz. Mezun takip 
sistemimize muhakkak kaydolun. Biz 
sizden muhakkak surette haberdar 
olalım. İrtibatımız devam etsin. Siz-
lerin Türkiye’nin neresinde, hangi gö-
revde olduğunuzu bilmek istiyoruz. 
Bayburt Üniversitesi ailesi birbirin-
den kopmadan birbirini takip ederek 
büyümeye devam edecektir diye ümit 
ediyorum. Hepinizi tekrar saygıyla 
selamlıyorum. Özellikle uzak diyar-
lardan gelen velilerimize tekrar hoş 

geldiniz diyorum.” diye konuştu.

"YARINLAR SİZLERİN 
OMUZUNDA 
YÜKSELECEKTİR"
Bayburt Belediye Başkanı Mete 

Memiş ise mezuniyet başarısını gös-
terenleri tebrik ederek: “İnançlarımız 
bize ölünceye kadar ilim talep etmeyi 
emrediyor. Ne zaman artık yeter der-
sek işte o zaman hepimizin tükendiği 
gündür. Ülkemiz için yapabileceğiniz 
çok şey olduğunu sakın unutmayın. 
Bayburt Üniversitesi’nden mezun 
olan gençlerimizin eğitimlerini do-
nanımlı bir şekilde tamamladığına 
inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Bayburt Valisi Yusuf Odabaş ise 
Anadolu’nun değişik yerlerinden ge-
len öğrencileri en derin sevgilerle se-
lamladığını belirterek: “Görüyorum 
ki öğrencilerimiz ve öğrenci velileri-
miz bir heyecan içerisindedirler. Aynı 
heyecanı vaktiyle bizler de tattık. Biz-
ler de sizin gibi üniversitelerin değişik 
bölümlerinden mezun olarak görev 
aldık. Belli bir süre sonra görevleri-
mizi siz gelişmiş,  eğitimli gençlere 

devredeceğiz. Bu süreç böyle devam 
edecek. Yarınlarımız, gençlerimi-
zin daha iyi eğitim alması, daha iyi 
eğitim aldıktan sonra yetiştirilmesi 
neticesine bağlıdır. Yarınlar, sizlerin 
omuzlarında yükselecektir. Öğrenci 
velilerimiz hiç şüphe etmesin ki Bay-
burt Üniversitesi’nden mezun olan 
gençlerimiz, bu üniversitede aldığı 
eğitim, bilgi ve görgü neticesinde ül-
kemizde çok iyi hizmetler yapacaktır. 
Yarınlarımız, bugünden daha mutlu, 
daha refah, daha gelişmiş olacaktır. 
Yeter ki gençlerimiz, bu bilgi, şuur 
ve anlayış içerisinde olsun. Biz, yeni 
nesil olarak ülkemize hayırlı hizmet-
ler üreteceğinize gerek Rektörümüz 
nezdinde gerek öğretim görevlileri 
nezdinde inanıyoruz ve sizlere güve-
niyoruz.” dedi.

Konuşmalardan sonra Sürekli 
Eğitim Merkezi kurslarında başarı-
lı olan öğrencilere belgeleri takdim 
edildi. Okudukları bölümlerde eği-
timlerini derece ile tamamlayan öğ-
rencilere başarı belgeleri ve ödülleri 
protokol ile öğrenci velileri tarafın-
dan verildi.

ÜNİVERSİTEMİZDE
MEZUNİYET SEVİNCİ
Bayburt Üniversitesi 2014-2015 yılı mezuniyet töreninde büyük coşku yaşandı.
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Kanal 24’te yayınlanan ‘Üniversite 
Tercihleri’ programında Levent Do-
ğan’ın sorularını cevaplandıran Rek-
tör Coşkun, konuşmasına Bayburt’u 
anlatarak başladı.

Ailelerimiz çok rahat bir şekilde 
çocuklarını Bayburt Üniversitesi’nin 
kucağına bırakabilirler.

Bayburt’un tarihi bir şehir oldu-
ğunu belirten Rektör Coşkun, “Bay-
burt’un beş bin yıllık bir tarihi var. Bu 
tarihi sadece edebiyat olsun diye de-
miyoruz. İnsanımız Bayburt’a geldik-
lerinde milattan önce kalan Bayburt 
Kalesi’ni görürler. Yeraltı şehirlerini 
görürler. Bayburt, tarihi İpek Yolu 
üzerindedir. Tarihi birçok vesikada da 
Bayburt’tan bahsedilir. Bunlara Dede 
Korkut Kitabı da dâhildir. Dolayısıyla 
Bayburt, geçmişten günümüze, tarih-
ten günümüze, tarihin her evresinde 
bir şekilde sesini duyurmuş bir şehir-
dir. Güvenli bir şehirdir. Gerçekten 
güvenli bir şehirdir. Bizim üniversite-
mizin sloganı da ‘Güvenli Şehrin Hu-
zurlu Üniversitesi’ şeklindedir. İçinde 
bulunduğumuz bu kaos ortamında 
güven ve huzur çok ihtiyaç duyulan 
bir şeydir. Biz bu sloganı belirlerken 
bunu bir pazarlama taktiği ile de 
yapmadık, gerçek budur. Emniyetin 
kayıtlarına girilir bakılırsa görülecek-
tir ki Türkiye’nin suç oranı en düşük 
ili Bayburt’tur. Dolayısıyla Bayburt, 
gerçekten güvenli bir şehirdir, bizim 
üniversitemiz de huzurlu bir üniver-
sitedir. Üniversitemizde hamdolsun 
şimdiye kadar herhangi bir olay, her-
hangi bir kargaşa çıkmamıştır. Onun 
için ailelerimiz çok rahat bir şekilde 
çocuklarını Bayburt Üniversitesi’nin 
kucağına bırakabilirler”, dedi.

ÖĞRENCİ PROFİLİMİZ 
ÇOĞU ÜNİVERSİTENİN 
ARZU EDİP 
YAKALAYAMADIĞI BİR 
TABLODUR
Bayburt Üniversitesi’nin güzel bir 

öğrenci görüntüsü olduğunu ifade 
eden Rektör Coşkun, “Türkiye’nin 
7 bölgesinden, 81 ilinin 80’inden 
öğrenci var. Yüzde 20’nin üzerinde 
Karadeniz, yüzde 5 Ege bölgesinden 
öğrencimiz var. Bunun dışındaki böl-
gelerde ise çok dengeli bir biçimde 
10-11-12-13 civarında bir öğrenci 
yoğunluğu var. Bu tablo çoğu üniver-
sitenin arzu edip yakalayamadığı bir 
tablodur. Üniversitemizde öğrenci 
çeşitliliğimiz, kültürel çeşitlilik çok 
iyidir, üst düzeydedir. Bu hâliyle bu, 
şehir için de bir avantaj oluşturuyor. 
Şehir de çok kültürlü bir üniversite 
ile bir anda yüzleşmiş oluyor. Onlar 

da kendileri bir şekilde üniversite ile 
uyum içerisine giriyorlar. Bu kültürel 
çeşitlilik öğrenciler tarafından şehre 
sunuluyor; tarihi, saf, arı Anadolu 
kültürünü de Bayburt, öğrencilere 
sunmuş oluyor. Bayburt, fazla dejene-
re olmamış bir kültüre sahiptir. Halis, 
muhlis Anadolu kültürünü insanlar 
orada çok net bir şekilde yakalayabi-
lirler, görebilirler”, diye konuştu.

BAYBURT 
ÜNİVERSİTESİNİN YENİ 
KAMPÜS ALANI 5-6 YIL 
İÇERİSİNDE ŞEKİLLENMİŞ 
OLACAK
Bayburt Üniversitesi’ndeki tesis-

ler ve bölümlerle ilgili genel bilgi-
ler de aktaran Rektör Coşkun, “Bazı 
birimlerimiz bitmiş, bazıları inşaat 

halinde, bazıları da devam ediyor. Şu 
anda Eğitim Fakültemiz, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültemiz, Mühendis-
lik Fakültemiz, İlahiyat Fakültemizin 
eğitim gördükleri binaları var ama 
bu fakültelerimiz için yeni binalar 
yapıyoruz. Yeni bir Eğitim Fakülte-
si binası yapıyoruz. Muhtemelen bu 
senenin sonuna doğru binayı teslim 
alarak öğrencilerimizi oraya taşıya-
cağız. İlahiyat Fakültesini yapıyoruz. 
Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nı 
yaptık, bitirdik. Önümüzdeki yıldan 
itibaren orada arkadaşlarımız bilim-
sel çalışmalar yapabilecekler. Öğre-
tim elamanlarımıza lojmanlar yaptık, 
bitirdik, bir kısmı bu sene sonuna 
kadar bitecek. Öğretim elamanları-
mız oraya taşınacak. Çok güzel bir 
konukevimiz var. Konukevimizde dı-
şarıdan gelen misafirlerimizi, velileri-
mizi, kongre için, panel için, sempoz-
yum için gelen bilim adamlarını çok 
rahat bir şekilde ağırlayabiliyoruz.  
Konukevini sadece bizim için değil, 
şehir ihtiyaç duyduğunda şehrin ih-
tiyaçları için de kullanabiliyoruz. Bu 
şekilde fiziki alt yapımız gelişiyor. 
Bazı ihalelere çıktık, bazıları başla-

dı, bazıları başlayacak. Nasip olursa 
Bayburt Üniversitesi’nin yeni kampüs 
alanı bir 5-6 yıl içerisinde şekillenmiş 
olacak. Orası küçük, mini bir şehir 
hâline gelecek” şeklinde konuştu.

ŞEHİR VE ÜNİVERSİTE 
UYUM İÇERİSİNDE
Barınma imkânları ile ilgili muh-

tarlarla toplantı yaparak öğrencilere 
yardımcı olmaları noktasında görüş-
tüklerini paylaşan Rektör Coşkun, 
“Muhtarlar mahallerinde öğrencilere 
yardımcı olmaları noktasında çev-
resindekilere telkinde bulundular. 
Biz şu ana kadar öğrenci konusunda 
şehir halkı ile herhangi bir problem 
yaşamadık. Gerçekten misafirperver, 
çok olgun bir halkımız var. Kemal 
ehli bir halkımız var. Bayburt halkı, 
gençlerin gençliğinden kaynaklanan 

bir takım farklı hareketlerini de çok 
rahat bir şekilde anlayışla karşılayabi-
lecek bir yapıdadır. O anlamda şehir, 
üniversiteyi çok rahat kabul etmiştir. 
Üniversite de şehri çok rahat kabul 
etmiştir. İkisinin de birbirine verdi-
ği birtakım meziyetler var. Bu şekil-
de uyum içerisinde devam ediyoruz. 
Söylemeyi unuttum. Bu yıl bitecek 
yeni kampüs alanında tenis kortları-
mız var. Halı sahamız, voleybol, bas-
ketbol sahamız var. Bu sene inşallah 
onları da öğrencilerimizin hizmetine 
sunacağız. Bunlar kapalı olacağından 
kış şartlarında da rahat bir şekilde 
öğrencilerimiz kullanabilecek”, ifade-
lerini kullandı.

BURS VE BARINMA 
İMKÂNLARI
Öğrencilere çeşitli burs imkânları 

sağladıklarını belirten Rektör Coş-
kun, “Yedi liraya gelebilen yemeği 
öğrencilerimize iki liraya veriyoruz. 
Beslenme bursuyla bu ücreti hiç al-
madan da verebiliyoruz. Part-time 
öğrenci çalıştırabiliyoruz. Burs çık-
mayan öğrencilerimizi part-time 
çalıştırmak suretiyle destekliyoruz. 

Part-time çalışmayı karşılıksız burs 
vermeden daha avantajlı görüyorum. 
Çünkü öğrenciyi uygun birimleri-
mizde çalıştırarak bir şekilde hayatın 
içerisine atıyoruz. Öğrencilerimiz 
üniversitenin nasıl işlediğini, insanlar 
arasındaki ilişkilerin nasıl olduğunu, 
iş hayatının nasıl olduğunu görüyor-
lar. Buna profesyonel bir staj da di-
yebilirsiniz. Bunun dışında Bayburt 
Üniversitesi’ni Kalkındırma Vakfı 
adında bir vakıf kurduk. Bu vakıfla da 
öğrencilerimizi burs açısından des-
tekleyeceğiz. Apart sahipleri de vakıf 
üzerinden barınma imkânı sunacak-
lar. İmkânları sınırlı olan bazı öğren-
cilerimizi de apartlarda ücretsiz bir 
şekilde ağırlayabileceğiz. Bu anlamda 
apart sahiplerine teşekkür ediyorum”, 
açıklamasında bulundu.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 
ARTIK KATLAYARAK 
YUKARIYA DOĞRU 
ÇIKACAK
Bayburt Üniversitesi’nin 2008 yı-

lında kurulan yeni nesil bir üniversite 
olduğunu kaydeden Rektör Coşkun, 
“Bu anlamda bizim akademik kadro-
muz iyi bir kadro, genç bir kadro. Bu 
bilimsel anlamda bir avantaj,  çünkü 
genç arkadaşlar bilimsel anlamda da 
kendilerini ispat etmek istiyorlar. Re-
kabet var, heyecanlılar ve yaş itibariy-
le öğrenciye yakın bir yaşta oldukları 
için öğrenciyle rahat bir şekilde de 
anlaşabiliyorlar. Onlarla bazı ortam-
ları çok rahat paylaşabiliyorlar. Bu 
anlamda da iyi bir akademik kadroya 
sahibiz. Doktorasını yurt dışında ya-
pıp gelmeye başlayan arkadaşlarımız 
var. Onlar yurt dışındaki tecrübele-
rini aktarmaya başladılar. Bayburt 
Üniversitesi artık katlayarak yukarıya 
doğru çıkacak. Öğrenciler yurt dışına 
Erasmus, Mevlana programı kapsa-
mında gidip gelebiliyorlar. Dışardan 
da alıyoruz. Hem öğretim üyesi de-
ğişikliği hareketliliği hem de öğrenci 
hareketliliği var. Erasmus programı 
çevresinde daha çok Avrupa Birliği 
ülkelerine gidiliyor. Biz de Erasmus 
Plus da var. Bu Avrupa’da olup Av-
rupa Birliği’ne girmeyen ülkeleri de 
kapsıyor. Bölümler oradaki üniversi-
telerle anlaşma yapıyorlar, bu şekilde 
öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği 
gerçekleştiriyoruz. Öğrenciler bu ha-
reketlilik ile Türkiye’nin ne kadar iler-
lediğini de görmüş oluyorlar. Avru-
pa’ya gidip gelen öğrenci Türkiye’nin 
kat etmiş olduğu mesafeyi rahat bir 
şekilde görebiliyor, ülkesine güveni 
artıyor. Üniversitesi’ne güveni artıyor, 
kendisine özgüven geliyor.” açıklama-
sını yaptı.

REKTÖR COŞKUN, KANAL 24’TE 
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ'Nİ ANLATTI
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Kanal 24’te yayınlanan ‘Üniversite Ter-
cihleri’ programında Bayburt Üniversitesi’ni, üniversite tercihi yapacak öğrencilere anlattı.
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Saraç, Bayburt Üniversitesi Yeni 
Kampüs Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen ''22. Türkiye İlahiyat Fa-
külteleri Dekanları Toplantısı''nın 
ardından Aydıntepe ve Demirözü 
ilçelerine gelerek Bayburt Üniversite-
si’ne devredilecek binaları gezdi.

Yetkililerden bilgi alan Saraç, Ay-
dıntepe'de 1998 yılında temeli atılan 
ve çeşitli nedenlerle inşaatı 12 yılda 
tamamlanan okul kompleksini de zi-
yaret etti.

Burada gazetecilere açıklama 
yapan Saraç, mevcut kompleksin 
öğrencilerin eğitim öğretimlerini 
devam ettirebilecekleri bir yer oldu-
ğunu söyledi.

Bayburt Üniversitesi’nin bazı 
meslek yüksekokulu programlarının 
olduğunu anlatan Saraç, "Tabi ki mes-
lek yüksekokulu programları denil-
diğinde, öğrencilerimizi gönderece-
ğimiz yerlerin, altyapı imkânlarının 
olup olmadığı bizim için önemli. Ye-
rinde bir inceleme yapalım demiştik 
ve bugün incelediğimiz, bize önerilen 
programlar için gösterilen yerlerdeki 
altyapı öğrenciler için yeterli düzey-
de." dedi.

Daha sonra beraberindekilerle 
Demirözü ilçesine gelen Saraç, be-
lediye binası olarak kullanılan ve 
Bayburt Üniversitesi’ne devredilmesi 
önerilen binayı inceledi.

YÖK Başkanı Saraç, burada yap-
tığı açıklamada Bayburt Üniversite-
si’nin her iki ilçeye de meslek yük-
sekokulu programı açma teklifini ve 
teklif edilen fiziki mekânları yerinde 
inceleme imkânı bulduklarını ifade 
etti.

Bayburt Üniversitesi’nin son se-
nelerde gelişmekte olan güzide bir 
üniversite olduğunu anlatan Saraç, 

"Çok sağlam adımlarla ilerliyor, do-
lulukları gayet tatminkâr ve yeni 
programlarla da yeni eğitim öğretim 
yılında yine bu bölgede hizmetini 
sürdürecek." şeklinde konuştu.

Kendileri için iki şeyin önemli 
olduğunu belirten Saraç, bunların 
altyapısının var olup olmaması, eği-
tim öğretim görecekleri dersliklerin 
bulunup bulunmaması ve laboratu-
var gerekiyorsa onlara bakılmasının 
önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Saraç, diğer konunun 
da üniversite tarafından talep edilen 
programların öğrenciler tarafından 

da talep edilip edilmemesi olduğunu 
kaydetti.

Bunun da incelemesini yaptıkla-
rını anlatan Saraç, "İlk izlenimimiz 
her iki ilçedeki mekânlar bina olarak 
hazır bir halde ama diğer faktörleri de 
değerlendireceğiz." dedi.

YÖK Başkanı Saraç'a, Bayburt Va-
lisi Yusuf Odabaş, Bayburt Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 
AK Parti Bayburt milletvekili Naci 
Ağbal, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri 
ile diğer ilgililer eşlik etti.

SARAÇ, YÜKSEKOKUL EĞİTİMİ İÇİN 
İLÇELERDEKİ BİNALARI İNCELEDİ
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Bayburt Üniversitesi’ne bağlı olarak açılma-
sı planlanan 2 meslek yüksekokulu ile ilgili ilçelerde incelemelerde bulundu.

Ağustos ayında yeni görev yeri be-
lirlenecek olan Garnizon Komutanı P. 
Kur. Alb. M. Nail Yiğit, veda ziyaretle-
rine başladı. Ziyaretler kapsamında ilk 
olarak Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaret eden 
P. Kur. Alb. M. Nail Yiğit, Rektör Coş-
kun ile makamda bir süre sohbet etti.

Rektör Coşkun, yaptığı hizmet-
lerden dolayı P. Kur. Alb. M. Nail Yi-
ğit’e teşekkür ederek ziyaretin anısına 
kendisine Aydıntepe’deki tezgâhlarda 
elde dokunan ve üzerindeki motifler 
Aydıntepe Ovası’nı, kabartma kısmı 
ise Soğanlı sıradağlarını temsil eden 
yöreye özgü halı hediye etti.

GARNİZON KOMUTANI YİĞİT’TEN 
REKTÖR COŞKUN’A VEDA ZİYARETİ
Bayburt Garnizon Komutanı P. Kur. Alb. M. Nail Yiğit, Bayburt Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a veda ziyaretinde bulundu.
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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğüne bağlı imam-hatip 
liseleri ve imam-hatip ortaokulların-
da görev yapan öğretmenler ile diğer 
liselerde ve ortaokullarda görev yapan 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça 
ve Kur’an-ı Kerim öğretmenlerine yö-
nelik planlanmış olan Mesleki Çalışma 
Programları 2. Hafta Seminerleri Bay-
burt Üniversitesi’nde başladı.

Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans 
Salonu’ndaki seminere İl Milli Eğitim 
Müdürü Seydi Doğan, il milli eğitim 
şube müdürleri, okul müdürleri ve öğ-
retmenler katıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Aslan Gülcü, ‘Eğitimin Gün-
cel Meseleleri’ üzerine verdiği semi-
nerde eğitim ve sosyal medya ilişkisini 
katılımcıların soruları eşliğinde anlattı.

Gülcü, sosyal medyanın zararları, 
internet kullanırken dikkat edilmesi 
gerekenler, teknolojinin zararlarından 
öğrencileri sakındırma, teknolojinin 
toplumu aşan yönleri, internet, bilgisa-
yar ve eğitim gibi konularda açıklama-
larda bulundu.

Gülcü, “Sosyal medya aslında bizi 
sosyalleştirmiyor, sosyal hayatın dışına 
atıyor. Yapacağımız şey öğrencimize ve 
velimize sahip çıkmaktır. Toplumun en 
aydın insanları sizlersiniz. Bu bakım-
dan siz öğretmenlerimizi hakikaten 
çok önemsiyorum. Öğretmenlere saygı 
duyuyorum. Bu toplum sizinle kalkına-
cak. Bu toplumu siz kalkındıracaksınız. 
Onun için yeni bir hamle başlatalım. 
Yapacağımız şey, velilerimizi çağıralım, 
okul-aile birliklerini çağıralım. Telefon 
kullanımına son verip internet kullanı-

mına sınır koyalım. Belli dakikalarda, 
belli saatlerde, belli günlerde anneler 
ve babalar, çocuklarını takip etsinler. 
Nasıl olacağı konusunda milli eğitim 
müdürlüğü için bir çalışma yapma-
ya hazırım. Gerekirse bir saat velilere, 
öğretmenlere bunun nasıl yapılacağı-
nı konferanslarla anlatırım. Avrupalı, 
Amerikalı, gelişmiş ülkelerdekiler nasıl 
yaptıysa biz de öyle yapabiliriz. Biz de 
çocuklarımızı bu tehlikeden uzak tuta-
biliriz. Anne baba, okul-öğrenci-öğret-

menler olarak çalışarak bunu yapabili-
riz. Bu konuda kim çalışmak istiyor ise 
biz varız.” dedi.

Bayburt Üniversitesi Rektör Başda-
nışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu ise 
seminerin ikinci oturumunda ‘Öncü 
Bir Eğitimci Olarak Nurettin Topçu ve 
Maarif Davamız’ adlı seminerde,  Top-
çu’nun ‘Türkiye'nin Maarif Davası’ ki-
tabından hareketle gençlik, millet ma-
arifi, mektep ve muallim konularında 
katılımcıları bilgilendirdi.

Topçu’nun, anasından sonra insa-
nın kaderinin muallimin elinde yoğ-
rulduğu sözlerini aktaran Tozlu: “Anne 
ve baba belli bir yaştan sonra etki ede-

mez size, muallim etki eder. Her dedi-
ğini çocuğun zihnine asar. Önce gü-
zel şeyler söyleyecek. Çünkü muallim 
şunu düşünecek: ‘Bu söylediğimden 
beni bir gün biri mesul tutacak.’ Allah 
mesul tutacak.  O, çocuğun zihnine 
kötü şeyler aktaramaz. Onun için me-
deniyetler, hep muallimler tarafından 
kurulmuştur. Çin medeniyeti, Yunan 
medeniyeti, İslam medeniyeti gibi... 
Büyük düşünceler, büyük devrimler 
hep öğretmenlerin, idealistlerin elinde 

yürümüştür. Bunları Topçu söylüyor 
ve diyor: Milletimizin başmuallimi Hz. 
Peygamberdir. O, öğretendir, inandı-
randır, yürütendir, kurtuluşa erdiren-
dir. İki şeyi bir arada yapmıştır. Devlet 
yapısı ile muallimi birleştirmiştir. Pey-
gamberden sonra muallim küçümsen-
miştir. Hangi devlet, muallimi küçüm-
sediyse yıkılmıştır. Onun için muallimi 
küçümseme hakkımız yok, muallim 
ellerde yürüyecek. Hz. Ömer, Hz. Os-
man, Ebu Hanife bir muallimdi. Bizim 
medeniyetimiz bu muallimler üzerine 
kurulmuştur, gelişmiştir. Abbasiler, İs-
lam medeniyetini bitiriyorlardı,  Top-
çu, eğer Osmanoğulları yetişmeseydi 
İslam medeniyeti bitmişti, diyor. Onun 

için bunu tekrar yapacak olan Orhan-
lardır, Fatihlerdir.” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Do-
ğan ise çağı anlayarak eğitim vermenin 
önemli olduğunu belirterek katkıların-
dan dolayı Bayburt Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a, konuşma-
cılara ve katılımcılara teşekkür etti.

İkinci gün ise Bayburt Üniversite-
si İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nasrullah Hacımüftüoğlu tarafından 
‘Türkiye’de Din Eğitimi ve İmam-Hatip 
Liseleri’; Bayburt Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Ömer Demir tarafından ise ‘Eğitimde 
Mesleki Gelişim’ konulu seminerler ve-
rildi. 

Dekan Prof. Dr. Nasrullah Hacı-
müftüoğlu, İmam-hatiplerin, ilahiyat 
fakültelerinin ve yüksek İslam enstitü-
lerinin tarihi süreci hakkında katılım-
cıları bilgilendirerek Türkiye’deki din 
eğitiminin 1920-24’ten sonraki döne-
minde İmam-hatip liselerinin zor dö-
nemler geçirdiğini belirtti.

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer 
Demir ise ‘Eğitimde Mesleki Gelişim’ 
konulu seminerde meslek gelişiminde 
en temel kavramlar olan bilgi, yeterli-
lik, yetenek gibi kavramların yanı sıra 
öğretmenlik mesleğinin kutsallığını ve 
mesleki gelişimdeki bütünlüğü sağla-
mada dinin katkısını anlattı.

Seminerler sonunda İl Milli Eğitim 
Müdürü Seydi Doğan, Prof. Dr. Aslan 
Gülcü, Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Prof. 
Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ve Yrd. 
Doç. Dr. Ömer Demir’e milli eğitim lo-
golu çini tabak hediye etti. 

ÜNİVERSİTEMİZDE
PROF. DR. GÜLCÜ VE
PROF. DR. TOZLU’DAN 
EĞİTİM SEMİNERİ

Bayburt Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu ile Bayburt Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğünün organize ettiği Mesleki Çalışma Programları kapsamında üniversitemizde seminer verdi.
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Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Yrd. Doç. Dr. Muhammed 
Yasin Taşkesenlioğlu’yla birlikte Teb-
riz’de yapılan Kafkasya Üniversiteler 
Birliği (KÜNİB), 5. Olağan Kongre-
si’ne katıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun, Tebriz Üniversi-
tesi, İran Çark-ı Nilüferi Yüksekoku-
lu, Azerbaycan Hazar Üniversitesi, 
Tebriz Azad İslami Üniversitesi İn-
ternational Campus ile Mevlana De-
ğişim Programı Protokolü imzaladı. 
İmzalanan antlaşmalar doğrultusun-
da üniversiteler kendi aralarında her 
türlü akademik bilgi, personel ve öğ-
renci değişimi imkânına kavuştu.

BAYBURT ÜNİVERSITESİ 
“9. PRIŞTINE EĞİTİM 
FUARI”NDA TANITILDI
Diğer yandan Bayburt Üniversite-

si, The Grand Hotel Prishtina’da ger-
çekleşen birçok eğitim kurumunu bir 
araya getiren Kosova 9. Priştine Eği-
tim Fuarı’nda temsil edildi.

Ülke dışındaki üniversitelerin ta-
nınmasını amaçlayan fuarda Bayburt 
Üniversitesi’nin tanıtımı Bayburt 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofi-
si Uzmanı Gökhan Kömür ile Türk 
Dili Bölümü Başkanı ve Türkçe Öğre-
timi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(BAYÜ TÖMER) öğretim elamanı 
Kürşat Kara tarafından yapıldı.

6-7 Mayıs 2015 tarihleri arasın-
da gerçekleşen fuarda Bayburt Üni-

versitesi farklı dillerde hazırlanmış 
kitapçıklarla tanıtılarak öğrencilere 
Bayburt Üniversitesi’nin imkânları 
anlatıldı ve Bayburt Üniversitesi’ni 
tercih etmeleri teşvik edildi.

Bayburt Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Ofisi Uzmanı Gökhan Kö-
mür, Bayburt Üniversitesi’nin Koso-
va’da dil açısından avantajlı olduğunu 
belirterek, “Ülkede büyük bir Türk 
nüfusu var. Öğrenciler genelde Türk-
çe konuşabiliyorlar. Üniversitemizde 
Türkçe eğitim verilmesi Kosova’daki 
öğrenciler için bir avantaj. Türkçe bil-
meyen öğrenciler için de Türkçe Öğ-
retimi Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (BAYÜ TÖMER) var. Öğrenciler 
üniversitemize başvurdukları takdir-
de Türkçe kursuna gitmeden direkt 
eğitim almak istedikleri programdan 
devam edebiliyorlar. Fuarda Bay-
burt’un güvenli ve huzurlu bir şehir 
olduğunu anlattık.  Bayburt’un diğer 
büyük şehirlere yakın olması öğren-
ciler için bir avantaj. Bu noktada öğ-
rencilerin ilgisini çektik. Türkiye’den 
katıldığımız için öğrenciler bizi sıcak 
karşıladılar.  Kosova ile Osmanlıdan 
kalma akrabalık ilişkilerimiz var. 
Trabzon’da akrabaları olanlar var.  Bu 
avantajı da kullanaraktan oradan ge-
len öğrencileri bekliyoruz.” dedi. 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (BAYÜ TÖMER) 
öğretim elamanı Kürşat Kara ise Ko-
sova’daki gezinin Bayburt Üniversite-
si’nin tanıtımı adına faydalı bir gezi 
olduğunu ifade etti.

Kara, “Bayburt Üniversitesi ola-

rak Kosova- Priştine Yunus Emre 
Enstitüsü’nü ve Kosova-Prizren Yu-
nus Emre Enstitüsü’nü ziyaret ettik. 
Kosova- Priştine Yunus Emre Ens-
titüsü yetkilisi Bayram Pomak’tan 
Türkçe kursları hakkında bilgi aldık.  
Üniversitemizin tanıtımını yaptık.  
Kosova-Prizren Yunus Emre Ens-
titüsü hakkında Gazmend Kryeziu 
ve Gynyl Mamzi’den bilgiler aldık.  
Kosova-Priştine Devlet Üniversite-
si Filoloji Fakültesi’ni ziyaret ederek 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hocası 
Nebahat Sülçesi ile bölüm hakkında 
görüşme yapılarak bölüm öğrencile-
rine Mevlana ve Erasmus Programla-
rı anlatıldı.  Öğrencilerin 9. Priştine 
Eğitim Fuarı’na katılmalarını sağla-
dık ve Bayburt Üniversitesi hakkında 
bilgiler aktardık.  Bölüm öğrencileri-
ni Bayburt’a, Bayburt Üniversitesi’ne 
davet ettik. Üniversitenin tanıtım ki-
taplarını öğrencilere verdik. Türk Dili 
ve Edebiyatı öğrencilerine üniversite-
miz bünyesindeki BAYÜ TÖMER’in 
çalışmalarından bahsederek öğrenci-
lerin üniversitemize gelmeleri duru-
munda hem Türkçe kursları hem de 
lisans, lisansüstü ve doktora eğitimi 
alabilecekleri imkânlarının olduğunu 
söyledik. Gerek Anadolu’da gerekse 
Kosava’da Osmanlı kültür birliği var-
lığını devam ettirmektedir. Bu kadim 
kültürel birlikteliğin günümüz bilim 
ve teknolojisinin imkanları ile de 
harmanlanarak gelecek nesillerin ül-
kemizde istedikleri bölümleri okuya-
bileceklerini belirttik.” diye konuştu.

FUARA KOSOVA, 
ARNAVUTLUK, 
MAKEDONYA, 
YUNANİSTAN, SLOVENYA, 
TÜRKİYE KATILDI. 
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyele-

ri “Polonya Opole University Faculty 
Of Theology”de Ders Verdi

Öte yandan Bayburt Üniversite-
si İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özkan ve Yrd. 
Doç. Dr. Gazi Özdemir, Erasmus Plus 
Teaching Staff Mobility (TSM) kapsa-
mında Polonya Opole University Fa-
culty of Theology’de Bayburt Üniver-
sitesi’ni tanıtarak ders verdiler.

Opole University’de Bayburt Üni-
versitesi’ni tanıtan ve üniversitemizle 
ilgili materyaller paylaşan Bayburt 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğre-
tim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öz-
kan ve Yrd. Doç. Dr. Gazi Özdemir, 
doktora ve lisans öğrencilerine ders 
verdi. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özkan 
‘İslam’da Sufizm’ konulu sunumunda 
lisans öğrencilerine İslam’daki tari-
katlar hakkında bilgi vererek öğren-
cilerin sorularını cevapladı.

Yrd. Doç. Dr. Gazi Özdemir ise  
‘Osmanlı Vakıf Medeniyeti’ ni anlattı.

ÇEK CUMHURİYETİ VE 
MACARİSTAN’DAKİ 
EĞİTİMLERE KATILDIK
Öte yandan Bayburt Eğitim Fa-

kültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabi-
lim Dalı, Araştırma Görevlisi Mutlu 
Aksoy,  Çek Cumhuriyeti’nde bulu-
nan University of South Bohemia’da 
Erasmus Personel Eğitim Alma Ha-
reketliliği kapsamında Çocuklar İçin 
Düşünce Eğitimi ve Eğitim Felsefesi 
alanlarında eğitim aldı.

Diğer yandan Mühendislik Fakül-
tesi İnşaat Mühendisliği Araştırma 
Görevlileri Hakan Alper Kamiloğlu 
ve Fatih Yılmaz ise Erasmus Perso-
nel Eğitim Alma Hareketliliği kap-
samında Macaristan Szent István 
University’nin İnşaat Mühendisliği 
Bölümünde 5 gün süre ile inşaat mü-
hendisliği üzerine eğitim alarak labo-
ratuvar olanaklarını incelediler.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ YURT 
DIŞINDA TEMSİL EDİLİYOR
Bayburt Üniversitesi öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, uzman ve okutmanları Bayburt Üniversitesi’ni yurtdışın-
da temsil etmeye devam ediyor. Üniversitemiz, Tebriz’de dört üniversite ile Mevlana Değişim Programı kapsamında 
anlaşma imzalarken Erasmus Plus kapsamında, Kosova, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’da ise temsil edildi.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, Nisan ayı 
ihracat verilerini açıkladığı konuşma-
sında Türkiye rakamlarını açıklamadan 
önce Bayburt’un Nisan ayı ihracat veri-
lerini açıkladı. Büyükekşi, “Bayburt’un 
geçen sene Nisan ayında ihracat rakamı 
yoktu. Bu senenin Nisan ayında Bay-
burt’un 736 bin dolar ihracat yaptığını 
görüyoruz. İlk 4 ayda ise Bayburt’un ih-
racatı 50 bin dolardan 1 milyon 497 bin 
dolara yükseldi” dedi.  Büyükekşi, ayrı-
ca Bayburt’un kalkınmasında el ele ver-
menin önemine vurgu yaptı ve SOCAR 
Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, Mali-
ye Eski Müsteşarı ve Ak Parti Bayburt 
Milletvekili Adayı Naci Ağbal, Bayburt 
Valisi Yusuf Odabaş, Bayburt Belediye 
Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başka-
nı İbrahim Yumak’ın katkılarıyla Bay-
burt’ta çok önemli hizmetlerin yapılabi-
leceğini kaydetti.

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Bu-
dak Konferans Salonu’nda gerçekleşen 
TİM Nisan Ayı İhracat Rakamları basın 
toplantısına TİM Başkanı Mehmet Bü-
yükekşi, Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, 
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 
Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. 
Dr. Sezgin Akbulut, Bayburt Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, 
TİM Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğ-
lu,  Maliye Eski Müsteşarı ve Ak Parti 
Bayburt Milletvekili Adayı Naci Ağbal, 
SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz,  
Bayburt Üniversitesi Genel Sekreteri 

Fatih Yalçın, Bayburt Meslek Yüksek 
Okulu Müdürü Yrd.Doç.Dr İhsan Çu-
bukçu, Ak Parti İl Başkanı Hakan Ko-
bal,  bürokratlar, akademisyenler, sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri ve 
Bayburt Üniversitesi Dış Ticaret Bölü-
mü öğrencileri katıldı.

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı İbrahim Yumak, Bayburt Belediye 
Başkanı Mete Memiş, Bayburt Valisi 
Yusuf Odabaş’ın konuşmalarından son-
ra Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet Büyükekşi konuşma-
sına doğal güzellikleri, tarihi ve kültü-
rel mirasıyla öne çıkan, tarihi İpekyolu 
üzerindeki Bayburt’ta, olmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu belirterek ve tüm 
emekçilerin ve çalışanların 1 Mayıs, 
‘Emek ve Dayanışma Gününü’ kutlaya-
rak başladı.

UN VAR, YAĞ VAR, ŞEKER 
VAR, USTA DA GELDİ
Sözlerine Bayburt ilindeki ihracat 

durumunu anlatarak devam eden Büyü-

kekşi, “Bayburt ilimiz, coğrafi konumu 
itibariyle tarih boyunca da ticaret için 
kilit bir geçiş noktası oldu. İlimiz en faz-
la otomotiv, kimyevi maddeler ve hazır 
giyim sektöründe ihracat yapıyor. An-
cak ilimizin ihracat rakamları oldukça 
düşük. Keza Bayburt’ta bulunan sanayi 
işletmelerinin yüzde 52’si mikro, yüzde 
35’i küçük ve yüzde 13’ü orta ölçekli. 
Dolayısıyla ilimizin sanayi ve ihracat 
gelişimi açısından orta ve büyük ölçekli 
sanayi işletmelerinin payını artırmamız 
ve uluslararası oyuncular çıkarabilme-
miz büyük önem taşıyor.  SOCAR Tür-
kiye CEO’su ve Maliye Eski Müsteşarı 
ve Ak Parti Bayburt Milletvekili Adayı 
Naci Ağbal’ın Bayburt’a büyük katkı sağ-
layacağını düşünüyorum. El ele vererek 
bir yandan yeni dönemde Maliye müs-
teşarımız, valimiz, belediye başkanı-
mız, oda başkanımız, rektörümüz el ele 
birlikten kuvvet doğar misali Bayburt’a 
çok önemli hizmetler yapılabilir diye 
düşünüyoruz. Bizi sevindiren bir şey 
var.  Bayburt için sevindirici bir gerçek 
okuryazarlık ve kadın nüfus okuryazar-

lık oranının bölge illeri arasında en yük-
sek düzeyde olması… Bunun da özellik-
le insan kaynağının geliştirilmesinin, 
yüksek katma-değerli üretime yönlen-
dirilmesinin firmalarımızın rekabet gü-
cünü artıracağına inanıyoruz. Demek ki 
aslında en önemli konu bir miktar diğer 
illere göre çözülmüş durumda. Bundan 
sonrası un var, yağ var, şeker var, önem-
li olan bir usta. Usta da geldi diyorum. 
İnşallah burada çok güzel şeyler olacak. 
Çünkü baktığımızda ilin potansiyeli çok 
güzel. Eğitim konusundan önemli bir 
şey var. Gelecekte, turizmde, sanayide 
ve Kop tünelinin tamamlanmasıyla bu-
rada çok güzel olanaklar olacağını dü-
şünüyorum. Biz de TİM olarak bundan 
sonra da elimizden gelen her türlü kat-
kıyı vereceğiz.  Bayburt’un Türkiye’nin 
ihracatına ve üretimine daha fazla katkı 
vereceğine inanıyoruz. İnşallah bundan 
sonraki gelmemizde birkaç yıl sonra 
çok daha farklı, çok daha güzel bir Bay-
burt bulacağımızı düşünüyorum” dedi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin 
paylaştığı verilere göre nisan ayında ih-
racat geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 9,8 düşerek 11 milyar 823 milyon 
dolar oldu. Kilogram bazında ihracatın 
nisan ayında yüzde 2,8 yükseldiğini kay-
deden TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
“Yılın ilk 4 ayında ise ihracatımız yüzde 
8,1 düşüşle 48 milyar 951 milyon dolara 
indi. Son 12 aylık ihracatımız ise yüzde 
1,6 düşüşle 153 milyar 66 milyon dolar 
oldu.  İhracatımız bu yıla maalesef arzu 
edildiği şekilde başlayamadı. Daha önce 
belirttiğimiz gibi tüm dünyada “dolar 
bazında” düşen fiyatlar, doların değer 
kazanması paritedeki düşüş, ihracatımı-
za baskı yapıyor.  Parite geçen sene Ni-
san ayında 1,38’di. Bu sene ise yüzde 22 
düşüşle 1,08 seviyelerine indi. Paritenin 
negatif etkisi aylık 1,5 milyar doları bul-
du. Kümülatif bazda bakıldığında sade-
ce AB-28 ülkelerine Euro-dolar paritesi 

Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Nisan ayı verileri Bayburt Üniversitesi’nde açıklandı. Verilere göre nisan ayında ihracat geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 9,8’lik düşüşle 11,8 milyar dolara gerilerken, son 12 aylık ihracat ise 153 milyar 66 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TİM, İHRACAT RAKAMLARINI
ÜNİVERSİTESİTEMİZDE AÇIKLADI

32 BAYBURT ÜNİVERSİTESİBAYÜNİ KÜLLİYE HABER
Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz     • Sayı : 7-8 HABER



kaybı sebebiyle yaşanan ihracat düşüşü 
ilk 4 ayda 4,5 milyar doları aştı. İlk 4 
ayda miktar olarak ihracatımız yüzde 
0,6 azalmışken, değer bazındaki düşüş 
yüzde 8,1 oldu. Euro bazda ihracat ise 
yüzde 13,1 artış gösterdi. İhracatımız bu 
durumdayken, biz kabuğumuza çekilip 
beklemiyoruz. 61 bin aktif ihracatçının 
temsilcisi TİM olarak sadece yakın coğ-
rafyamızdaki değil, dünyanın bütünün-
deki gelişmeleri yakından takip ederek 
gerekli önlemleri alıyoruz.  Daha fazla 
ihracat, daha fazla gelir anlayışıyla İh-
racatçı birliklerimizle dünyanın dört bir 
yanına ticaret heyetleri düzenliyoruz. 
Dünyanın dört bir yanında düzenlenen 
fuarlara katılıyoruz. İhracatımız miktar 
bazında artsa da, bu ivmeyi değer ba-
zında da yakalamak için büyük bir çaba 
içerisindeyiz “diye konuştu.

TİM olarak 4 ayda toplamda 400’den 
fazla iş adamının katılımıyla, ABD, 
Hindistan,  Moğolistan, Güney Kore, 
Romanya, Finlandiya ve Angola olmak 
üzere 6 ülkeye yurtdışı heyetler düzen-
lediklerini belirten Büyükekşi, “Bu he-
yetlerde 2 bini aşkın iş görüşmesi yapıl-
dı. 2015 yılı sonuna kadar toplamda 25 
ayrı ülkeye heyet düzenlemeyi planlı-
yoruz. TİM’e ek olarak ihracatçı birlik-
lerimiz, Almanya’dan Şili’ye, İtalya’dan 
Hindistan’a çok sayıda ticaret heyeti 
düzenlediler. Düzenlemeye de devam 
ediyorlar. “dedi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ 
NİSAN AYI LİDERİ
Sektörel bazda nisan ayında en fazla 

ihracatın 1 milyar 843 milyon dolarla 
otomotiv sektöründe olduğunu vur-
gulayan Büyükekşi şöyle devam etti: 
“Bu sektörümüzü kimyevi maddeler ve 
hazır giyim sektörleri takip etti. Nisan 
ayında en fazla ihracat artışını yüzde 
64,6 ile fındık sektörü yakaladı. Bu sek-
törü, yüzde 49,6 ile tütün ve yüzde 35,9 
ile gemi ve yat sektörü takip etti. Nisan 
ayında en fazla ihracat yaptığımız 5 ülke 
Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD 
oldu. Almanya’ya ihracatımız yüzde 9,6, 
İngiltere’ye yüzde 8,1, Irak’a yüzde 23,4, 
İtalya’ya yüzde 12,4 düştü. ABD’ye ise 
yüzde 1,8 arttı.

En fazla ihracat yaptığımız 30 ülke 
arasında, en yüksek ihracat artışını 
yüzde 35,9 ile Mısır’la yakaladık. Nisan 
ayında ihracat artışında öne çıkan ülke-
ler şöyle oldu. Nisan ayında Umman’a 
ihracatımız yüzde 181, Singapur’a yüzde 
127, Kuveyt’e yüzde 94, Güney Kore’ye 

yüzde 56 arttı. Nisan ayında AB’ye ih-
racatımız yüzde 10,4,  Afrika’ya ihraca-
tımız yüzde 2,4,  Ortadoğu’ya yüzde 5,1 
gerilerken, Kuzey Amerika’ya yüzde 6,2 
artış gösterdi.

En fazla ihracat yapan ilk 10 ilimiz 
arasında ihracatını en fazla artıran ili-
miz yüzde 12 artış ile Hatay oldu. Nisan 
ayında Kocaeli’nin ihracatı yüzde 3,7, 
Ankara’nın yüzde 6,9, İstanbul’un yüz-
de 8,1, Gaziantep’in yüzde 9,2, İzmir’in 
yüzde 12,5, Bursa’nın yüzde 13,1, De-
nizli’nin yüzde 15,2, Manisa’nın yüzde 
21,1, Sakarya’nın yüzde 35,1 geriledi.”

YAVAŞ BÜYÜME 
NORMAL SENARYO
Büyükekşi, Dünya, Avrupa ve Tür-

kiye ekonomisinde yaşanan gelişmeleri 
ise şöyle değerlendirdi:

“IMF ve Dünya Bankası’nın nisan 
ayında yapılan yıllık olağan toplantıla-
rında dünya ekonomilerinde görülen 
yavaş büyüme öne çıktı. Tüm dünyada 
yavaş büyüme artık normal senaryo ha-
line geliyor. Bu yıl dünya ekonomisi için 
yüzde 2,9,  gelişmiş ülkeler için yüzde 
2,4  ve gelişen ülkeler için de yüzde 4,3 
büyüme bekleniyor. Diğer taraftan 30 
yıl boyunca global çapta en hızlı büyü-
yen ekonomi Çin’in büyümesi yavaşlı-
yor. Çin’in büyümesinin yavaşlaması,  
dolardaki değerlenme ile birlikte emtia 
fiyatlarının gerilemesine yol açıyor. Dış 
piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. 
ABD’de iktisadi faaliyetler güçlü perfor-
mans sergiliyor. Ancak dönem dönem 
şaşırtıcı veriler de kafaları karıştırıyor. 
Örneğin ABD’nin 2015 ilk çeyrek büyü-
mesi yüzde 0,2 ile beklentilerin oldukça 
altında kaldı. Ancak FED, yavaşlamanın 
iklim koşullarına bağlı, öngörülen fak-
törlerle oluştuğunu ve geçici bir durum 
olduğunu söyledi. Bu neticeler ışığında 
FED’in faiz artırımına yılsonuna doğ-
ru başlaması öngörülüyor. FED’in faiz 
artırma konusunda ısrarcı olduğunu 
görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dö-
nemde herkes hesabını buna göre yap-
malı. Bu da finansal piyasalarda endişe 
yaratıyor. FED’in faiz artışını başlata-
cağı tarihe ilişkin belirsizlik ile birlikte 
kurlardaki oynaklık arttı. Doların de-
ğer kazanması, faizi düşük olduğu için 
dolarla borçlanan tüm küresel firmalar 
için büyük risk haline geldi.Finansal 
kriz yıllarında ABD dışı şirketler ve hü-
kümetlerin dolar borçları, sıfıra yakın 
faizden ve dolar kurundan faydalanmak 
için katlandı. Şimdi döviz kurlarını he-
dge etmeyen firmalar için FED’in faiz-

leri artırması, koşulları zorlaştırabilir. 
Nitekim tüm gelişen ülkeler bu zorlukla 
bir şekilde yüzleşiyor. Bilhassa KOBİ’ler 
için “hedging” mekanizmaları daha bü-
yük önem taşıyor. “

TÜRKİYE’NİN AB’YE EURO 
CİNSİ İHRACATI İLK İKİ AYDA 
TAM YÜZDE 12 ARTTI
“Avrupa Birliği’nde toparlanan bü-

yüme ile birlikte ithalat artış beklenti-
leri artıyor. İthalattaki artış Türkiye’nin 
ihracatına da olumlu katkı sağlayacak. 
Nitekim, kesinleşen Eurostat verilerine 
göre Türkiye’nin AB’ye Euro cinsi ihra-
catı ilk iki ayda tam yüzde 12 arttı. Aynı 
dönemde ise AB’nin birlik dışı ithalatı 
Euro bazda yüzde 1 geriledi. İlk 2 ayda 
AB’ye ihracatını en fazla arttıran 4.ülke 
oldu. AB-28’de güçlü bir pazar payı artışı 
yakaladık. Avrupa Merkez Bankası’nın 
yeni parasal genişleme programının 
büyümeyi daha da desteklemesi bekle-
niyor. Buna göre; 2015 yılında Euro böl-
gesinde yüzde 1,4, AB’de ise yüzde 1,8 
büyüme bekleniyor. “

TÜRKİYE ÖNEMLİ 
AVANTAJLARA SAHİP
“Türkiye ise tam tersine sağlam 

bütçe disiplini, kaliteli bilançoya sahip 
bankacılık sektörü, düşük hane halkı 
borçları gibi nedenlerle oldukça önemli 
avantajlara sahip. Demografik anlamda 
da genç ve dinamik bir nüfusumuz var. 
İşsizlik oranlarımız yükseliyor ancak 
istihdama katılım da önemli oranda ar-
tıyor.  1 yılda tam 1,5 milyon kişi işgü-
cüne katıldı. Aynı dönemde, nüfusumu-
zun 4 katı olan Euro Bölgesinde ise 220 
bin kişi işgücüne katıldı.

Seçimlerin geride kalmasıyla birlik-
te yeni hükümet, yeni ekonomi yöneti-
mi ve ekonomi politikaları Türkiye’nin 

geleceğine yön verecek. Bu bağlamda 
Türkiye’nin ciddi bir zihniyet devrimine 
ihtiyacı var. Bugüne kadar Türkiye’nin 
kazanımları, Türkiye’yi krizler ülkesi 
sıfatından kurtardı. Ekonomik ve siya-
si istikrar Türkiye’ye sınıf atlattı.  Şim-
di zaman Türkiye’yi daha da yukarıya 
götürme zamanı. Geldiğimiz noktada 
insanlarımızı tüketmeyi sevdiği kadar 
üretmeye de sıcak bakar hale getirmeli-
yiz. Bilgi toplumunun ve teknoloji çağı-
nın sadece tüketim kısmında kalmama-
lı, aynı zamanda bilgiyi ve teknolojiyi de 
üretir bir hale gelmeliyiz.

Güçlü bir bankacılık sistemimiz, 
başarılı maliye politikalarımız var. Bu 
avantajlarımızı kullanarak finansman 
problemimize daha kalıcı çözümler 
üretmek için sermaye piyasalarını daha 
da derinleştirmeye çalışıyoruz.

Hükümetimiz önemli kararlar alı-
yor. Bir dizi öncelikli dönüşüm progra-
mı ve teşvik paketini hayata geçiriyor. 
Bu bağlamda istihdam ve sanayinin 
teşvik edilmesi için Sayın Başbakanımız 
Ahmet Davutoğlu tarafından önemli 
bir paket açıklandı. Bu pakette tasarım 
merkezlerinin Ar-Ge merkezleri gibi 
desteklenmesi, on yıllardır devam eden 
yatırım mallarına KKDF uygulanması 
gibi sorunlara da çözüm getirildiğini 
görüyoruz. Biz bu konuları yıllardır dile 
getiriyorduk.

Yine bizim hep üzerinde durduğu-
muz yüksek katma değerli ürünlerin 
ihracatımızdaki payının artırılması ve 
cari açığımızın azaltılması için bu pa-
ket büyük katkı sağlayacak. Sevinerek 
görüyoruz ki bizim sunduğumuz öne-
rilerin önemli bir bölümü hayata geçti. 
Bu yüzden bu paketi açıkladığı için tüm 
ihracatçılar ve sanayiciler adına hükü-
metimize teşekkür ediyoruz.”

Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Nisan ayı verileri Bayburt Üniversitesi’nde açıklandı. Verilere göre nisan ayında ihracat geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 9,8’lik düşüşle 11,8 milyar dolara gerilerken, son 12 aylık ihracat ise 153 milyar 66 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun, "İş 
dünyasının insan kaynakları 
kalitesini yükseltmek, aka-
demi ve özel sektör işbirli-

ğini oluşturarak eğitim dünyasına ışık 
tutmak amacıyla TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi’nin kurulmasına 
öncülük ederek akademik hayatımıza; 
2001 yılından beri başarıyla yürüttü-
ğü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanlığı süresince Türk ekonomisine 
kattığı vizyon, uluslararası alanda Türk 
iş dünyasına yapmış olduğu öncülükle 
ekonomik hayatımıza ve 2014 yılında 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ta-
rafından yayımlanan “Kitāb-ı Dedem 
Korkud Alā Lisān-ı Tāife-i Oġuzân” ile 
Türk bilgeliği ve hikâyeciliğinin atası 
Dede Korkut’u yeniden gündeme taşı-
yarak kültür hayatımıza yapmış olduğu 
değerli katkılardan dolayı Sayın Rıfat 
Hisarcıklıoğlu’na “Yönetim ve Organi-
zasyon” dalında “Fahri Doktora” unvanı 
verdik.” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na 
Fahri Doktora Belgesi'nin verildiği tö-
ren Masat köyündeki Dede Korkut 
Türbesi’nin ziyaret edilmesinden sonra 
Bayburt Üniversitesi Yeni Kampüs Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleşti.

Törene Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, 
Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek, 
Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun, SOCAR Türkiye Başkanı Ke-
nan Yavuz, Bayburt Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı İbrahim Yumak, STK 
temsilcileri, bazı daire amirleri,  Kırgız 
akademisyenler, Bayburt Üniversitesi 
akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasından 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasında son-
ra Bayburt Üniversitesi’ni tanıtan vi-
deo gösterildi. Törende konuşma yapan 
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 
Dede Korkut Kitabı’nın hazırlanmasın-
dan dolayı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-

lu’na teşekkür ederek, "Hepimiz biliyo-
ruz ki medeniyet tasavvuru olmayan 
insanlar geçmişten beslenip geleceği 
inşa edemezler. TOBB’un bize çözüm 
önerisi olarak sunacakları fikirleri reh-
ber edinerek bu anlamda Bayburt’umu-
zu inşallah geleceğe taşıyacağız." dedi.

Bayburt Valisi Yusuf Odabaş ise dört 
asır önce yazılmış Dede Korkut hikâye-
lerinin kültür emperyalizminden dolayı 
dilimize yeni kazandırıldığını belirterek 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na Dede 
Korkut Kitabı’na gösterdiği gayretinden 
ve çalışmasından dolayı teşekkür etti. 
Odabaş, "Gençlerimiz artık kendi lisan-
larıyla, kendi dilleriyle, kendi yazılarıy-
la, eski Osmanlıca yazılarıyla birlikte bu 
eseri okuyabilecek. Bu doktor ünvanın-
dan dolayı Bayburt Üniversitesi’ne te-
şekkür ediyorum. " diye konuştu.

DEDE KORKUT, BİR HİKÂYE 
KİTABI DEĞİL, ÂDETA BİR 
SİYASETNAMEDİR
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu 

ile ilgili sunumun ardından konuşan 
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun, Bayburt Üniversitesi’nin 

sürekli gelişen bir üniversite olduğunu 
belirtti. Rektör Coşkun, "Öğretim ela-
manımız 300’ü, öğretim üyesi sayımız 
80’i aştı. Araştırma merkezi sayımız altı 
oldu. Bizim üniversitemizin en önemli 
özelliklerinden birisi Türkiye’nin en gü-
venli ve en huzurlu üniversitelerinden 
birisi olmasıdır. Bayburt Üniversitesi 
Türkiye’nin bütün bölgelerinden öğ-
renci çeken bir üniversitedir. Karade-
niz yüzde 22, Ege yüzde 8, geri kalan 
bütün bölgelerden yüzde 10, yüzde 12 
civarında öğrencimiz bulunmaktadır. 
Dolayısıyla kültürler arası etkileşim, 
sosyalleşme adına hem şehrimizde oku-
yan öğrencilerimizin Bayburt’un sosyal 
hayatına katkıları söz konusu hem de 
Bayburt’un onların gelişimine katkısı 
söz konusudur. Ben Bayburt’u bir kent-
ten ziyade bir şehir olarak görüyorum.  
Bazı şehirler, köklü bir kültüre ve bu 
kültürü yücelten manevi mimarlara ev 
sahipliği yapmanın haklı gururunu ya-
şarlar. Bu şerefe sahip olan şehirlerden 
biri olan Bayburt, Anadolu’nun kadim 
şehirlerinden biri olma özelliğini tarihi-
nin hemen her döneminde korumuştur. 
Nitekim Anadolu’nun Türk yurdu olma 
yolunda verdiği Oğuz mücadelelerini 
destansı bir biçimde anlatan Dedem 
Korkut, bu diyarlarda yaşamış, yaşa-
tılmış bir bilgedir. Nesilden nesile, ku-
laktan kulağa anlatılan hikâyelerinde 
Dedem Korkut, Bayburt ve çevresinin 
tarihini de anlatmıştır. Türk edebiyatı-
nın mümtaz uzmanlarından biri olan 
Prof. Dr. Kaya Bilgegil hocanın önemli 
bir tespiti var. Belki kayda geçmemiştir 
ama bu şifahi bir duyumdur. İfade ay-
nen şudur:  ‘Şu Bayburt’tan Dede Kor-
kut kitabından fırlamış gibi adamlar çı-
kar. O, bir hikâye kitabı değil, âdeta bir 
siyasetnamedir. " dedi.

‘Onun torunlarına onu tanıtmak, 
onun dilinden genç nesillere tarihi yol-

culuğu yaşatmak için bütün imkânla-
rımızı seferber etmeliyiz ’diyen Rektör 
Coşkun, konuşmasına şöyle devam etti:

DEDE KORKUT BİLİM, 
FİKİR VE SANAT ÖDÜL 
TÖRENLERİNİ BAŞLATIYORUZ
"Bu manada mütevazı bazı adımla-

rımız var: Son yirmi yıldır Bayburt’ta 
Dede Korkut Şenlikleri düzenleniyor. 
Üniversitemizin yerleşkesinin adı Dede 
Korkut yerleşkesidir.  Türkiye Yazarlar 
Birliği Ödül Töreni’nde belirttiğim üze-
re bundan sonra her yıl düzenlemeyi 
düşündüğümüz Dede Korkut Bilim, Fi-
kir ve Sanat Ödül törenlerini başlatıyo-
ruz. Bundan sonra her yıl bunu düzenli 
bir şekilde yapacağız.  Sayın başkanım 
TOBB olarak sizleri de partnerimiz 
olarak görmek istiyoruz. Yine bu yıl 
Bayburt Üniversitesi bünyesinde 18-22 
Mayıs tarihleri arasında Uluslararası 
Dede Korkut Sempozyumu düzenliyo-
ruz. Ufku âtide, ama kökü mazide ve 
Bayburt’la bütünleşmiş bir üniversite 
olarak, Masat köyünde Oğuz Bayrağını 
dalgalandıran Dede Korkut’umuz ile 
bütün Oğuz diyarlarına el verme, bel 
verme ve birlik olma adımlarını ataca-
ğız. "

TOBB BAŞKANI 
HİSARCIKLIOĞLU BİR 
AHİ OLARAK KÜLTÜREL 
MİRASIMIZA SAHİP 
ÇIKMIŞTIR
"Ata yurdu Orta Asya’dan, Kırgızis-

tan diyarından daha dün üniversitemize 
teşrif eden Kırgız öğretim üyelerimiz, 
kardeşlerimiz el birliğimizin en somut 
örnekleridir. Onlara buradan tekrar 
hoş geldiniz diyorum, safalar getirdi-
niz. TOBB Başkanı Saygıdeğer Rifat 
Hisarcıklıoğlu Beyefendi’yi Bayburt’ta 

TOBB BAŞKANI RIFAT HİSARCIKLIOĞLU’NA

FAHRI DOKTORA
Bayburt Üniversitesi, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na fahri doktora ünvanı verdi. Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun, 2014 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yayımlanan “Kitāb-ı Dedem Korkud Alā Lisān-ı Tāife-i 
Oġuzân” ile Türk bilgeliği ve hikâyeciliğinin atası Dede Korkut’u yeniden gündeme taşıyarak kültür hayatımıza yapmış olduğu 
değerli katkılardan dolayı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na “Yönetim ve Organizasyon” dalında “Fahri Doktora” unvanı verdik “dedi.
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görmekten, onu misafir etmekten onur 
duymaktayız. Rifat Bey, nazarımızda ahi 
geleneği içinde yoğrulmuş Kayseri’den 
yetişmiş köklerine bağlı ve bu bağlılık-
tan onur duyan modern bir “Ahi” gibi 
görünmektedir. Nitekim TOBB olarak 
Ahilik geleneğinin günümüzdeki temsil-
cisi ve mirasçısı olarak, kültürel mirası-
mıza sahip çıkmış; Türk özel sektörünün 
çatı kuruluşu olmanın sorumluluğuy-
la kadim kültürel değerlerimizden her 
sene, önemli bir eseri, daha önce benzeri 
olmamış içerikte ve kalitede hazırlayıp 
yayımlatmışlar, bunları hem yurtiçinde 
hem de yurtdışında dağıtarak, kültü-
rümüzün tanınmasına ve yayılmasına 
hizmet etmişlerdir. Bu yıl da, Türk ede-
biyatının kadim destanlarından, Oğuz 
Türklerinin büyük destanı Dede Korkut 
Kitabı’nın tıpkıbasımını gerçekleştir-
mişlerdir."

DEDE KORKUT ESERİ TÜRK 
MİLLETİNE VE GELECEK 
NESİLLERE BİR MİRAS 
OLARAK KALACAKTIR
"Prof. Dr. Fuat Köprülü, eserin değe-

rini  “Bütün Türk Edebiyatını terazinin 
bir gözüne, Dede Korkut Destanı’nı öbür 
gözüne koysanız, yine Dede Korkut ağır 
basar.” diyerek ifade etmiştir.

Kitabın orijinali, Oğuz Türkçesi an-
latımıyla Osmanlıca kaleme alınmıştır. 
Maalesef ecdadın bu emanetine yeterin-
ce sahip çıkılmamış, bugün bu eserlerin 
orijinal nüshalarından biri Kitāb-ı De-
dem Korkud Alā Lisān-ı Tāife-i Oġuzân, 
/Oğuz Topluluğunun Dilinden Dede 
Korkut Kitabı Almanya Dresden’de bu-
lunmuş ve tıpkıbasımı yapılmıştır.  

Çok uzun ve yoğun bir çalışmadan 
sonra ortaya çıkan bu eser Bayburt başta 
olmak üzere bütün ilim dünyasında bü-
yük bir muhabbetle karşılanacaktır. Eser 
içerisindeki orijinal minyatürler, gerek 
açıklamalı anlatımlar, gerekse sadeleş-
tirilirken benimsenen üslup, her yaşta 
insanımızın anlayacağı, başladığı zaman 
elinden bırakamayacağı bir eser olarak 
Türk milletine ve gelecek nesillere bir 
miras olarak kalacaktır."

"İş dünyasının insan kaynakları ka-
litesini yükseltmek, akademi ve özel 
sektör işbirliğini oluşturarak eğitim 

dünyasına ışık tutmak amacıyla TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin 
kurulmasına öncülük ederek akademik 
hayatımıza; 2001 yılından beri başa-
rıyla yürüttüğü Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği Başkanlığı süresince Türk 
ekonomisine kattığı vizyon, uluslararası 
alanda Türk iş dünyasına yapmış olduğu 
öncülükle ekonomik hayatımıza ve 2014 
yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği tarafından yayımlanan “Kitāb-ı De-
dem Korkud Alā Lisān-ı Tāife-i Oġuzân” 
ile Türk bilgeliği ve hikâyeciliğinin atası 
Dede Korkut’u yeniden gündeme taşı-
yarak kültür hayatımıza yapmış olduğu 
değerli katkılardan dolayı Bayburt Üni-
versitesi Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na 
“Yönetim ve Organizasyon” dalında 

“Fahri Doktora” unvanı vermeyi uygun 
görmüştür. Bu karar senatomuzun oy 
birliği ile alınmıştır. Hayırlı olsun."

Rektör Coşkun daha sonra TOBB 
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na fahri 
doktora cübbesini giydirdi ve fahri dok-
tora diploması ile Bayburt Üniversitesi 
Senatosu’nun kararını takdim etti.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu 
ise fahri doktora cübbesini Bayburt’ta 
giydiğinden dolayı çok heyecanlı oldu-
ğunu belirterek konuşmasına başladı.

Hisarcıklıoğlu, "Ben kendimi manen 
Bayburtlu hissederdim. Bayburtlu oldu-
ğumuzun en son göstergesi fahri dokto-
ra beratını almakla oldu. Bunu bana ka-
zandırdınız. Bu benim için, ailem için, 

çocuklarım için büyük bir onur. İnşallah 
Bayburt’a, Bayburtlu’ya, Atam Korkut’a 
layık bir evlat olarak devam ettirebilir-
sem ne mutlu. Çok teşekkür ediyorum. 
Bu cübbeyi burada giymenin, fahri dok-
torayı burada almanın üç büyük anlamı 
var. Birincisi bunu Bayburt’tan almak. 
Bayburt dediğimiz zaman bütün Tür-
kiye’de akla mertlik gelir, dürüstlük ve 
namuslu insanlar gelir. Bu açıdan bu be-
nim için büyük bir onur. Bunu hamaset 
olsun diye söylemiyorum; çünkü ben iş 
hayatının içinden geliyorum. İş hayatı 
içerisinde yaşarken gördüğüm insanları 
tanıyorum. Bayburtlu ile iş yaptığım için 
biraz önce söylediğim sıfatların hepsi 
Bayburtlu da var. Hepsinden önemlisi 
Korkut Ata ile de hemşeri olmak benim 

için büyük onur. İkinci anlam bunu genç 
bir üniversite olan Bayburt Üniversite-
si’nden almak. Genç bir üniversite ol-
masına rağmen, adından söz ettiren bir 
üniversite.  Geçtiğimiz yıl felsefe alanın-
daki bir hocamız Yılın Fikir Adamı se-
çildi. Matematik bölümünden bir hoca-
mız Uygulamalı Matematik alanında en 
başarılı bilim adamlarında biri seçildi. 
Bunlar üniversitemizin başarı hikayeleri. 
Valimizin, rektör hocamızın vizyonuyla 
hızla gelişen bir üniversite. Kısa sürede 
sayısı da 15 bini bulacak ki bunu çok 
rahatlıkla yapabilecek bir kapasitesi de 
var. Müthiş vizyonundan dolayı değerli 
rektör hocamı da kutluyorum. Gelecekte 
Bayburt Üniversitesi kendi adından söz 

ettirecek bir üniversite olacak. Bayburt 
Üniversitesi kendi köklerine sahip çıkı-
yor. Dede Korkut Şenliklerine yeni bir 
format kazandırması o şenlikleri maddi 
ve manevi olarak bir araya getirdiği için 
Bayburt Üniversitesi’ni kutluyorum. Bu, 
Dede Korkut’un daha fazla önerilmesi ve 
Bayburt’un Dede Korkut ismiyle mar-
kalaşması için çok önemli. Benim için 
üçüncü anlamı bu fahri doktorayı Dede 
Korkut çalışmalarından dolayı almış ol-
mak." dedi.

BU BENİM İÇİN BÜYÜK BİR 
ONUR OLDU
‘Ne kendi değerlerimizi biliyoruz 

ne de elimizdeki değerleri biliyoruz’ 
diye konuşan Hisarcıklıoğlu şöyle de-
vam etti: "Kendi değerlerimize sahip 
çıkamamak en büyük hastalığımız, ek-
sikliğimiz. Bizim kendi eserimiz, kendi 
tarihimiz, kendi örfümüz. Nerede bu 
kitaplar biliyor musunuz? Biri Vatikan 
kütüphanesinde, biri Dresden kütüpha-
nesinde. Kendi tarihimizi öğrenebilmek 
için Vatikan hükümetinden veya Alman 
hükümetinden izin alacaksınız, 18 ay 
uğraşacaksınız, tıpkıbasım hakkını alıp 
basarak ilk defa bu işi gerçekleştireceksi-
niz. Bu benim için büyük bir onur oldu. 
Bundan dolayı fahri doktora ünvanına 
layık görülmekten dolayı sizlere teşek-
kür ediyorum hocam.

Hisarcıklıoğlu, kendi hayatından ve 
mesleki tecrübelerinden kesitler suna-
rak üniversite gençliğinin girişimcilik 
alanında hayaller kurmasını ve bu ha-
yal için çalışarak cesaretle onları hayata 
geçirmesiyle başarılar elde edeceklerini 
vurguladı.

Bayburt Polis Meslek Yüksek Okulu 
(PMYO) Müdürü Adnan Oran tarafın-
dan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na 
Bayburt PMYO’na yaptırmış olduğu 
spor salonu için buket takdim edildi. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise Bay-
burt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sel-
çuk Coşkun'a ve PMYO Müdürü Adnan 
Oran'a Dede Korkut Kitabı hediye etti.  

Kokteylin ardından Gazi Üniversite-
si Moda Tasarım Öğretmenliği Bölümü 
mezunu Hatice Yaşaroğlu'nun ehram 
ürünlerinden yaptığı eserlerden oluşan 
serginin gezilmesiyle tören sona erdi. 
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Şair Zihni Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen konferansa Bayburt Mil-
letvekili Bünyamin Özbek, Belediye 
Başkanı Mete Memiş, İlahiyat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah 
Hacımüftüoğlu, Bayburt İl Müftüsü 
Kemalettin Aksoy, bazı kamu mü-
dürleri, İlahiyat Fakültesi dekanları, 
vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Ünlü yazar ve düşünür Cemil Me-
riç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç'in ko-
nuşmacı olduğu konferansta Meriç, 
“Yitik Hafızanın Peşinde” konferan-
sının hazırlamakta olduğu bir kitabın 
başlığı olduğunu ifade etti.

Hindistan’a yaptığı bir geziden 
dolayı “Yitik Hafızanın Peşinde” ese-
rinin oluştuğunu belirten Meriç, “Biz 

genelde Akdeniz İslam’ını biliyoruz 
ama Endonezya’dan sonra en fazla 
Müslümanın yaşadığı ülke Hindis-
tan’daki İslamiyet hakkında hiçbir 
fikrimiz yok. İslam medeniyetinden 
bahsedilirken İstanbul, Bağdat ve En-
dülüs olmak üzere üç şehirden bah-
sedilir ama kimsenin aklına Hindis-
tan’daki İslam’ı hatırlamak gelmez.” 
dedi.

Meriç, konuşmasında İstan-
bul’dan, hafızamızın büyük kayıp 
tarafı olan İber yarımadasındaki En-
dülüs medeniyetinden, Bağdat’tan, 
Hindistan’dan ve bu yerlerdeki çok 
kültürlülükten örnekler paylaşarak 
“Yitik Hafızanın Peşinde” derken 
geçmiş medeniyetlerden İslam’a inti-
kal eden ve İslam’ın değerlendirdiği 
birçok unsur olduğuna işaret etti.

Meriç, “Yitik Hafızanın Peşinde 
derken biz İslam medeniyetinin ya-
yıldığı fakat sonraları kısmen çekil-
diği bölgelerde ve hala bugün İslam 
toprakları olan ülkelerde tarihimize 
olan körlüğümüzün ve sağırlığımızın 
peşine düşmememiz gerektiği mesa-
jını vermek amacını taşıyana hazırla-
makta olduğum kitaptır. İslam dün-
yası hafızasını kaybetmiştir. Rabbime 
şükürler olsun ki ilmiyle ülkemizi 
aydınlatmaya başlamış olan sizin gibi 
muhterem âlimler, alimeler, üstatlar, 
muallimler ve muallimeler bir ye-

niden kuruluş harekâtını başlatmış-
lardır. Ülkemiz için ne mutlu, İslam 
dünyası için ne mutlu ve dünya için 
ne mutlu ki bu harekât başlamış bulu-
nuyor. Ben huzurunuzda konuşurken 
hafızasını kaybetmiş bir Müslüman 
olarak konuşuyorum. Önce kendi yi-
tik hafızamı arıyorum.” dedi.

Türkiye’deki değerlerle ilgisini 
koparmayan yeni bir kuşağın oluştu-
ğunu kaydeden Meriç, “Anadolu’nun 
sağlam göbek bağını kuşaklardan 
kuşaklara aktaran dedelerin, nine-
lerin, annelerin elinde büyüyen yeni 
bir nesil ve yeni talebeler ile ülkemiz 
aydınlık yarınlara doğru adım adım 
ilerliyor. Sevgili hocalar ve sevgili 
talebeler, omuzlarınızdaki yük çok 
büyük, çok ağır ve çok şerefli. Bu 
bakımdan tahsiline yeni başlayacak 
biri olsam tereddütsüz ilahiyatı tercih 
ederdim. Benim secdeye kavuşmam 
çok büyük ıstıraplardan sonra oldu. 

Ruhen büyük doğum sancıları çek-
tim. Ben dinimi ıstıraplarımdan öğ-
rendim. Secdeye kavuşmanın ne ka-
dar büyük bir şeref, ne kadar büyük 
bir ferahlık ve ne kadar büyük bir il-
timas olduğunu ancak onun ıstırabını 
yaşayarak çekenler bilir. Bu cümleden 
olmak üzere bugün ülkemize hakim 
olan çekişme, Rumeli Hisarına cami 
yapılmasın diyen bir hanım kardeşi-
mize Cumhurbaşkanımızın ‘Kimin 
bağından kimi kovuyor’ cümlesine 
cevap vermiş olması Türkiye’nin göz-
lerinin biraz daha açılmasına sebep 
olacaktır.” diye konuştu.

Kendisinin bir duahan olduğunu 
belirten Meriç gezdiği yerleri ve bu 
yerlerde ettiği duaları da katılımcılar-
la paylaştı. Konferans, Bayburt İlahi-
yat Fakültesi Dekanı Nasrullah Hacı-
müftüoğlu’nun Ümit Meriç’e Bayburt 
Üniversitesi logolu çini tabak hediye 
etmesiyle son buldu. 

YİTİK HAFIZANIN PEŞİNDE
ÜMİT MERİÇ KONFERANSI
Üniversitemiz tarafından 22. İlahiyat Fakültesi Dekanları Toplantısı prog-
ramı kapsamında “Yitik Hafızanın Peşinde” adlı konferans düzenlendi.

Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans 
Salonu’nda düzenlenen konferansa 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Gavgalı, Mühendislik Fakül-
tesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fahri Uluç 
Özbayoğlu, akademisyenler ve öğren-
ciler katıldı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turan Şiş-
man’ın konuşmacı olduğu konferansta 
Şişman, günümüzde robotların uzay, 
tıp, otomotiv, tekstil, kimya, askeri ve 
benzeri birçok alanda yaygın olarak 
kullanıldığını söyledi.

Robot kullanmamın artık keyfiyet 
olmaktan çok mecburiyet haline gel-
diğini söyleyen Şişman, robotların he-
men hemen her yerde kullanıldığına 
dikkat çekti.

Endüstriyel alanda robotların bir-
çok alanda kullanıldığını kaydeden Şiş-
man, “Robotların imalatta kullanılması 
ile verimlilik önemli ölçüde artmakta-
dır. Örneğin,  bir robot,  kaliteyi düşür-
meden çok sayıda parçayı, devamlı ça-
lışarak imal edebilmektedir.  Kaynağın 
robot tarafından yapılmasının getirdiği 

bir diğer avantaj da çalışan kişinin kay-
nak gazlarına ve zararlı ışınlara maruz 
kalmamasıdır. Robot kullanarak insan-
ların ulaşamayacağı yerlerde kaynak 
yapmak da mümkün olmaktadır.” dedi.

İş dünyasında bir buçuk milyon 
civarında robot nüfusu olduğunu ifa-
de eden Şişman, “2013 yılında 163 bin 
robot satıldığı söyleniyor. Üç yıl içe-
risinde bu rakamın 400 bini bulması 
bekleniyor. Çin, en büyük alıcı ülke ve 
otomotiv vazgeçilmez bir sektör. Gele-
cek 10 yıl içerisinde de endüstriyel ro-
bot satın alma işinin yüzde 80’inin AR-
GE’si yüksek ülkeler tarafından olacağı 
söyleniyor.  Özellikle gelişmiş ülkelerde 
yaşlı nüfusun olması sebebiyle hizmet 
robotları gerçekten yıldızları parlayan 
robot çeşitleridir. Bu yılın sonu itiba-
riyle 95 bin hizmet robotunun kulla-
nılacağı ifade ediliyor. Bütün ülkelerin 

bir inovasyon kapasitesi var. Bu inovas-
yonu oluşturan değişik parametreler 
bir araya getirilerek bir ülkenin ino-
vasyon kapasitesi belirleniyor.  Türki-
ye inovasyon kapasitesinde 71. sırada 
bulunuyor. Endüstriyel robot üreten ve 
bunu kullanan ülkelerin oranına bak-
tığımızda bu ülkeler ilk sıralarda yer 
alıyor. Teknik güç ve değişen dünya 
rekabetine baktığımızda Çin, Japonya, 
ABD, Almanya ön sıralarada gözükü-
yor”diye konuştu.

Program Yrd. Doç. Dr. Turan Şiş-
man’a teşekkür belgesi ve Bayburt Üni-
versitesi logolu çini tabak hediye edil-
mesiyle son buldu.

ROBOTİK VE ENDÜSTRİYEL 
ROBOTLAR KONFERANSI
Üniversitemiz tarafından “Robotik ve Endüstriyel Robotlar” adlı konferans düzenlendi.
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Kop Dağı’ndaki şehitleri ziyaret 
edip dua eden öğrenciler daha sonra 
Erzurum’a hareket ederek Nene Hatun 
Çocuk Esirgeme Kurumu’na geldi.

Buradaki çocuklarla oyunlar oyna-
yıp, onların ödevlerini yapmaya yar-
dımcı olan öğrenciler, çocuklara çeşitli 
hediyeler vererek onları sevindirdi.

Geziye katılanlardan Bayburt Üni-
versitesi İşletme son sınıf öğrencisi 
Ebru Yıldız,  Erzurum Nene Hatun Ço-
cuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocukla-

rın ilgiye muhtaç olduklarını belirte-
rek, “Çocuklar, size anne ve baba diye 
hitap ediyorlar. Gözyaşlarınızı tutamı-
yorsunuz! Bu çok yüce bir duygu. Bu 
imkânı bize sunan Rektörümüz Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun’a ve bu organizas-
yonda emeği geçen kulüp yöneticileri-
ne çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Kurum ziyaretinden sonra Erzu-
rum’da bulunan Abdurrahman Gazi 
Türbesi, Aziziye Tabyaları, Çifte Mi-
nareli Medrese, Taşhan ve Ulu Camiyi 
gezen öğrenciler, unutulmaz bir gün 

yaşadıklarını ifade ettiler.
Ziyaret sonunda Turizm ve Gezi 

Kulübü Başkanı Adem Erdem,  öğ-
rencilere sunduğu imkandan dolayı 
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun’a, Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanı Nazmi Karabulut’a 
teşekkür etti. Uluslararası öğrenciler 
sorumlu başkanı Gulinur Saniyaz ise 
Bayburt Üniversitesi yönetimine ulus-
lararası öğrencilere verdikleri destek-
ten dolayı şükranlarını iletti.

TURİZM VE GEZİ 
KULÜBÜ ERZURUM 
ÇOCUK ESİRGEME 
KURUMUNU 
ZİYARET ETTİ
Bayburt Üniversitesi Turizm ve Gezi 
Kulübü’nün organizesiyle 20’si ulus-
lararası öğrenci olmak üzere 45 öğ-
renci Erzurum Nene Hatun Çocuk 
Esirgeme Kurumu’nu ziyaret etti.

Bayburt yöresinde doğa turizmi-
nin gelişimi için önemli bir potan-
siyelin bulunduğu, buna karşılık bu 
potansiyelin yeterince değerlendi-
rilemediği çoğu yetkililerce vurgu-
lanmaktadır.  Karadeniz yaylalarının 
kent merkezine yakınlığı ve Kop da-
ğından Erzurum-Trabzon karayolu-
nun geçmesi ve yöredeki doğal güzel-
likler göz önün alınırsa bölge,  doğa 
yürüyüşleri (trekking) için uygun bir 
seçim olmaktadır.  

Yurdun diğer bölgelerinde, dağ 
yürüyüş parkurları (trekking rotaları)  
şehre bu kadar yakın ve hoş manza-
ralı değilken,  Kop dağı yöresinde bu-
lunan ve 1. Dünya savaşından kalan 
Rus birliklerine ait siperler görülebi-
lir.  Buralarda, halen patlamamış top 

mermileri ve benzeri maddeler bulu-
nabilmektedir.

Karadeniz yaylalarında ise, gö-
rülmeye değer manzaralı dağ gölleri, 
buzullar ve karlı yamaçlar bulunmak-
tadır.  Buraları, yabancı turistlerce 
sürekli ziyaret edilmekte olup özel-
likle Uzungöl ve daha üst kesimler-
de bulunan yedi göller yöresinde yaz 
aylarında dahi karla kaplı yamaçlarla 
karşılaşmak mümkündür. Bu coğraf-
ya dağ yürüyüşleri için son derece uy-
gun parkurlara sahiptir.

Bilindiği gibi, modern yaşam, vü-
cudumuza haddinden fazla stres yük-
lüyor. Maruz kaldığımız durumun 
giderilmesi, yapılabilecek günlük eg-
zersizlerle veya hafta sonu gerçekleş-

tirilebilecek trekking aktiviteleri ile 
sağlanabilecektir.  Günümüz insanı, 
yoğun çalışma ortamında yeterince 
hareketli olmayan, uzun saatler ge-
çirmekte bunun sonucunda da kilo 
alarak sağlığının bozulmasıyla karşı-
laşabilmektedir.

Günümüzde modern yaşamın 
yıpratıcı çalışma ortamından ve ağır 
çalışma temposundan biraz uzakla-
şabilmek için doğa ile iç içe yapılan 
doğa yürüyüşü (trekking) organizas-
yonları önerilmektedir. Sağlık açısın-
dan ve mental dinlenme yönünden, 
yörede bulunan dağ yürüyüşü rota-
ları belirlenmeli, özellikle, hareketsiz 
ortamda büro çalışması yapanlar için 
etkinlikler düzenlenmelidir.

Doğa yürüyüşlerinin sağlık üze-
rindeki olumlu etkilerini vurgulayan 
uzmanlar, Bayburt yöresinde, Kop ve 
Karadeniz yaylalarının bu amaç için 
son derece elverişli ortamlar olduğu 
konusunda fikir birliği içindedir.

Doğa Turizmi ve Sağlık

Prof. Dr. Fahri ÖZBAYOĞLU
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Bayburt Üniversitesi tarafından 
"Nasıl Bir İlahiyatçı Hedef-
liyoruz?” konulu panel dü-
zenlendi. Panel Yöneticiliğini 

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüf-
tüoğlu’nun yaptığı panelde panelistler 
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Bayburt Üni-
versitesi Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. 
Necmettin Tozlu, Kocaeli Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ab-
dullah Kahraman, Erzincan Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mus-
tafa Alıcı, Gaziantep Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şehmus 
Demir, Bayburt İmam Hatip Lisesi Mü-
dürü Murat Öksüzer nasıl bir ilahiyatçı 
hedefledikleri konusunda görüşlerini 
ortaya koydu.

"İLAHIYATÇI HAYATTAN VE 
HALKTAN KOPMAMALI"
Panelin ilk konuşmacısı Bayburt 

İmam Hatip Lisesi Müdürü Murat Ök-
süzer ilahiyatçının, hayattan ve halktan 
kopmaması gerektiğini belirterek "İla-
hiyatçı meşru hayatı ertelememelidir, 
gündeme duyarsız kalmamalıdır. Misa-
fir kabul etmeyen, akraba ziyaretlerini 
askıya alan, evli ise ailevî sorumlulukla-
rını ihmal eden toplumdan uzak duran 
bir ilahiyatçı olmaz. İlahiyatçı insanı 
küçülten kibir, haset, bencillik, cimrilik, 
amelsizlik gibi ahlakî zaaflardan uzak 
olmalı, tevazu ile yüceleceğini, diğer-
gamlıkla bereketli payeler kazanacağını, 
cömertlikle berekete ereceğini, ilmi ile 
âmil kişiler olarak hayırla anılacağını 
asla unutmamalıdır." dedi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Alıcı ise hedeflenen ilahiyatçı-
nın entelektüel zihin dünyasından bah-
setti. İlahiyatçının yerellikten kurtul-
ması gerektiğini vurgulayan Alıcı, " Ben 
dışlayıcı olamam, ben kayıtsız kalamam. 
Ben bir tarafımla kucaklayıcı olmalıyım 
bir tarafımla da kendimi normatif bir 
değer içerisinde görmeliyim. Kapsayıcı 
ve kucaklayıcı bir bakış açısıyla yaklaş-
tığımızda biz ilahiyatçıların diğer gö-
rüşlere karşı tavrını üç temel yaklaşım 
olarak ele alıyorum. Bunlardan birincisi 
onlardaki veya diğer insanların inanç 
esaslarındaki hakikatin tartılmasında 
öncelikli olarak İslam’ın merkeze alın-
masını öne çıkarmamız gerekir. İkinci 
temel görüş hakikatin diğer taraftan da 
savunulabileceğini veya onların aracı-
lığıyla da kavranabileceğini anlamak. 
Üçüncüsü diğer görüşlerin kendi ze-

minleri içerisinde benzer hakikatler 
taşıyabileceklerini kabullenmektir.  Ku-
caklayıcı yaklaşımın bu üç tane önemli 
özelliğinden yola çıkarak ilahiyatçı di-
ğer İslami mezhep, ekol, medrese gibi 
alternatif düşünce tarzlarının varlığına 
tahammül edebilmelidir. İlahiyatçı aynı 
zamanda sahip olduğu kültürel birikim 
ile ötekilere açık çok kültürlü bir karak-
terde olabilmelidir." diye konuştu.

"İLAHİYATÇI SORUNLARA 
CEVAP VEREBİLECEK 
DONANIMA SAHİP OLMALI"
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fa-

kültesi Dekanı Prof. Dr. Şehmus Demir 
ise ilahiyatçının toplumun karşısında 
İslami bilimler açısından, tefekkür ve 
entellektüel yönden donanımlı, sorun-
lara cevap verebilecek nitelikte olma-
sının bir gereklilik olduğunu ifade etti. 

Demir, "İlahiyat fakülteleri geleceğimizi 
ve bütün bir İslam coğrafyasını da ilgi-
lendirmektedir. Bugün İslam dünyası 
büyük bunalımlar yaşamaktadır. Bunla-
rın temeli 200 yıllık bir geçmişi olan; bir 
yön ve istikamet kaybetme meselesidir. 
Türkiye’deki birikimler ve bilimsel ça-
lışmalar İslam dünyasına aktarılmalıdır. 
İslami bilimler alanındaki çalışmalar 
günümüzle de, toplumla da bağlantılı 
olmalıdır." dedi.

"BİZİM HEDEFLEDİĞİMİZ 
İLAHİYATÇIYI YETİŞTİRME 
İNİSİYATİFİMİZ VE 
İMKÂNIMIZ VAR MI DİYE 
SORMALIYIZ"
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakülte-

si Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman 
ise nasıl biri ilahiyatçı hedeflendiğinin 
öznesinin ilahiyatçılar, devlet ve toplum 
olduğunu belirterek "Halk, kesinlikle 
inançları ile oynanan, şüphelerle kafası 
bulandırılan, okuduğu kitaba ve sey-
rettiği televizyon programına pişman 
olan bir ilahiyatçı beklemiyor.  Öğrenci 
de daha ilk derste o dersin problemleri 
ile kendisini yüz yüze getiren ve kafası 
sürekli karışan ve inançlarımı koruya-
bilecek miyim tereddüdünde olan bir 
hoca istemiyor. Bizim hedeflediğimiz 
ilahiyatçıyı yetiştirme inisiyatifimiz ve 
imkânımız var mı diye sormalıyız. Yasal 
ve diğer yetiştirme altyapıları itibariyle 
yeterli miyiz? İlahiyatçı kendisini nasıl 
konumlandırıyor. Okudukça halktan 
uzaklaşıyor mu yoksa halka yaklaşıyor 
mu? Bu sorular ilahiyatçı formasyonu-
nu da şekillendirecek sorulardır.  İslam 
ilahiyatçısı öteden beri Hz. Peygam-
ber’in temsilcisi olmak zorundadır. Biz 
‘üsve-i hasene’ olan Hz. Peygamber’e uy-
gun hareket etmek zorundayız. İlahiyat-
çılar olarak iletişim her şeydir anlayışını 
benimsemiş olmak gerekiyor "şeklinde 
konuştu.

“BİR MEDENİYET 
ÖLDÜRÜLMEK İSTENİYOR”
Bayburt Üniversitesi Rektör Başda-

nışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu ise 
İslam dünyasındaki acı tabloyu anla-
tarak konuşmasına başladı. Tozlu, "Bir 
medeniyet öldürülmek isteniyor. Ben 
meseleyi sadece bir ilahiyatçı mesele-
si olarak görmüyorum. Bir Müslüman 
aydın meselesi olarak görüyorum. Me-
sele hepimizin. Müslümanın ezildiği 
dünya içerisinde biz ne yapıyoruz? Öl-
dürülmek istenen bir medeniyetin bir 

NASIL BİR İLAHİYATÇI 
HEDEFLİYORUZ PANELİ
Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Bayburt Bele-
diye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Din Öğretimi 
Genel Müdürü Nazif Yılmaz, İlahiyat Fakültesi dekanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
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ucu bazı devletlerin elinde, bir ucu din 
adamlarının elinde, bir ucu da içimiz-
deki hainlerin elinde. Bir Müslüman 
aydının yüklenmesi gereken mesuliye-
tin yanında vasıflarının başında bilmek 
gerekiyor. Sofistike işlerin nasıl işledi-
ğini bilmesi gerekiyor. Kendisini bile-
cek, dünyayı bilecek, kendisini bildi mi 
Rabbini de bilecek. Müslümanın ikinci 
bir özelliği zamanı hissetmek olmalıdır. 
Yakıcı bir idrakle zamanı hissetmemiz 
gerekiyor. Üçüncü mesele Müslümanın 
çok problemle, lüzumsuz problemlerle 
uğraşmamasıdır. Günlük problemlerin 
içine dalarak kendisini uyutmamalıdır. 
Problemlerimizi esasında tek bir prob-
leme indirmek zorundayız. Müslümanı 
esas ilgilendiren problem varoluş prob-
lemidir. Varoluş unutturuluyor, çünkü 
varoluşa kulak verdiğimizde kendimizi 
kurcalıyoruz, oradan ebediyete gidi-
yoruz. Ebediyet var iken ömür gelişi-
güzel, küçük problemlere harcanabilir 
mi? Allah bizi dünyaya varoluşumuzu 
kurcalamamız için göndermiş. Bir baş-
ka problemimiz faaliyet göstereceğimiz 
sahamız problemlerle darlaştırılıyor. 
Müslümanın bunları duyması, düşün-
mesi lazım. Sekülerizmin tüm dünyada 
kendini kabul ettirmesi, kutsal değerle-
re kendi evinin içinde bile yaşama hakkı 
tanımamaktadır. Müslümanların diğer 
bir problemi şu: Kendimizi tanıtama-
mışız.  Kendimizi tanıtma nokta-i naza-
rından yapabileceğimiz şeyleri ilimde, 
sanatta, sinemada, iletişimde yapacaksı-
nız. Modern dünyanın bugün sizi ezdiği 
her alanda alternatifler üreteceksiniz. 
Çözümlerimizi kendi dünyamızdan, 
kendi tefekkürümüzden, kendi kültürü-
müzden, kendi asarımızdan çıkaracağız. 

Bugün dünyanın bunalımı karşısında 
umut sadece İslam’dır.” değerlendirme-
sinde bulundu.

“ALLAH’IN DİNİ İLE 
OYNAMAYA ÇALIŞAN 
İLAHİYATÇILAR VAR”
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektö-

rü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ise Allah’ın 
nasıl bir ilahiyatçı istediğinin önemli 
olduğunu vurgulayarak, "Biz Allah’ın 
bize indirdiği kitabın içindekileri öğre-
nip bizden sonraki nesillere intikal et-
tirmek zorundayız. Bizim misyonumuz 
bu. Ama nasıl? Bir muvahhit olarak. Al-
lah’ın dini ile oynamaya çalışan ilahiyat-
çılar var. Bu dini peygamber mirasçısı 
olarak nesilden nesle aktarmak için her 
aileden bir ilahiyatçı olmalı. İyi bir aka-
demisyenden önce iyi bir kul olmalıyız. 
İlahiyatçı dünyayı çok iyi tanımalıdır. 
Etrafımızda neler oluyor, bilmek zorun-

dayız. İlahiyatçı batının misyonunu iyi 
bilip ona göre misyonunu belirlemeli-
dir." dedi.

Ağırakça, mutlaka bir dil öğrenme-
nin gerekliliği üzerinde durarak vahye 
giden yolun Arapça öğretiminden geç-
tiğini bundan dolayı da Arapça öğre-
timine çok önem verilmesi gerektiğini 
belirtti.

“NASIL BİR İLAHİYATÇI 
YETİŞTİREBİLİRİZ. KALİTE 
BAKIMINDAN HALK NASIL 
BİR İLAHİYATÇI İSTİYOR”
Panel yöneticisi Bayburt Üniversi-

tesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nasrullah Hacımüftüoğlu ise 70’i aşkın 
İlahiyat Fakültesi dekanının Bayburt’u 
teşrif ettiğini bunun da mutluluk veri-
ci olduğunu kaydetti. Hacımüftüoğlu, 
"Nasıl bir ilahiyatçı yetiştirebiliriz. Ka-
lite bakımından halk nasıl bir ilahiyatçı 

istiyor. Hak nasıl bir ilahiyatçı istiyor. 
Halkın iradesine eğer hak iradesi teva-
fuk ederse o zaman çok doğru bir şey 
yapılmış olur. Hak ile halk örtüşünce 
mesele hallolur. Halk ne istiyor biz-
den? Esasında ben hep bu soruyu ce-
vaplamak isterim. Veliler çocuklarını 
ilahiyata, imam-hatibe yönlendirirken 
çocuğundan ne bekliyor acaba? Onu 
anlamamız lazım. Bir çocuk ilahiyata 
geldiğinde ne bulmak ister acaba? Ge-
lenler tatmin oldu mu? Ne buldu, ne 
istiyor? Biz ilahiyat dekanları olarak şu 
hususu da göz önüne alıyoruz. İlahi-
yat fakültelerinde hadise sadece bilgi 
meselesi değildir.  Çok donanımlı, çok 
bilgili öğrencilerimizin olmasını, ilahi-
yatçılarımızın yetişmesini arzu etmekle 
birlikte bilgisini hayatına tatbik eden 
topluma örnek olması için de büyük 
gayretler içinde olmamız gerektiğini he-
pimiz kabul ediyoruz. Sadece çok metin 
ezberleyen, güzel yabancı dil bilen ilahi-
yatçı değil, öğrendikleriyle amel eden, 
söylediklerini tatbik eden olmalıdır. 
Peygamber’den almış olduğu İslam’ı teb-
liğ görevini ifa ediyor, ama eğer kendisi 
bunu yapmıyor veya buna aykırı tavırlar 
sergiliyorsa başarılı olmamız mümkün 
değildir. Tam başarıyı yakalayabilmek 
için aynı zamanda bilgi donanımı ya-
nında o bilgi ile âmil olmak, o inandık-
larımız ile amel yapmak mecburiyetin-
de olduğumuzu da bir anlamda ortaya 
koymalıyız. "dedi.

Program sonunda Bayburt Valisi Yu-
suf Odabaş, Bayburt Belediye Başkanı 
Mete Memiş, Din Öğretimi Genel Mü-
dürü Nazif Yılmaz ve öğrenciler de nasıl 
bir ilahiyatçı hedefledikleri noktasında 
düşüncelerini paylaştı.
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Osmanlı arşivlerinde bulunan 
Nüfus Defterleri yakın zaman içeri-
sinde tasnifi yapılıp Yöre tarihi araş-
tırmacılarının istifadesine sunuldu.  
Nüfus Defterleri ile Bayburt ve çevre-
sinin demografik yapısı açısından da 
birçok yeni ve ilginç bilgi gün ışığına 
çıkarıldı.

Osmanlı arşivindeki tasnife açık 
tüm Bayburt nüfus defterleri incelen-
dikten sonra hazırlanan kitap, Bay-
burt’un 1835 ve 1848 arası döneme 
ait nüfus bilgilerini içeriyor. Kitapta, 
16 mahallesi olan Bayburt şehir mer-
kezi ile 124 köyde yaşayan Müslüman 
ve Gayrimüslim nüfuslarına ilişkin 
bilgiler yer alıyor.

Bayburt Üniversitesi rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun, kitabın yayınlan-
masının ardından yaptığı açıklamada 
Bayburt’a hizmet etmeye devam et-
tiklerini belirterek, “Şu ana kadar ya-
yınladığımız eserlerde de görüldüğü 
gibi, Bayburt tarihi ile ilgili efsanevi 
bilgilerden öte arşiv belgelerine daya-
lı bilgileri gün yüzüne çıkarmaya ça-
lışıyoruz.  Bayburt Nüfus Defterleri- 
1835-1848 adlı eser de bu doğrultuda 
bir yayınımızdır. Değerli hemşerimiz 
Doç. Dr. Yunus Özger tarafından ya-
yına hazırlandı. Bu çalışmayı Bayburt 
Üniversitesi olarak yayın hayatına 
kazandırdık. Bayburt Üniversite-
si olarak içinde bulunduğu şehirle 
arasında duvarlar örmüş geleneksel 
üniversite anlayışını değiştirmeyi ön-
celikli görevlerimiz arasında görüyo-
ruz. Bu kapsamda şehrimizin tarihi 
ve kültürel değerleriyle ilgili bilimsel 
çalışmalar yapmaya ve bu çalışma-
ları hem hemşerilerimizin hem de 
akademik dünyanın hizmetine sun-
maya devam ediyoruz. Bayburt’un 
şehir tarihine katkı sağlayacak olan 
Bayburt Nüfus Defterleri’ni yayın 
hayatına kazandırmakla önemli bir 
işe imza atmış bulunuyoruz. Bundan 

dolayı hemşerimiz değerli akademis-
yen Doç. Dr. Yunus Özger’e teşekkür 
ediyor, üniversitemiz bünyesindeki 
Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama 
ve Araştırma Merkezi çalışanlarının, 
çalışmalarının ve başarılarının deva-
mını diliyorum” dedi.

BAYBURT NÜFUS 
DEFTERLERİ İNCELENDİ
Uzun bir süredir üzerinde çalıştı-

ğı kitabın kültür dünyasına kazandı-
rıldığını ifade eden Doç. Dr. Yunus 
Özger ise, “Hacimli olarak raflarda 
yerini alan bu eser, Bayburt Üniver-
sitesi’nin değerli Rektörü Sayın Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun’un destekleriyle 
BAKÜTAM yayınları arasında çıktı. 
Kitapta sadece tek defter değil Os-
manlı arşivindeki tasnife açık tüm 
Bayburt nüfus defterleri incelendi. 
Osmanlı İmparatorluğu’nda askeri 
amaçlı ilk nüfus sayımı II. Mahmut 
döneminde 1831 senesinde yapıl-
mış olmasına rağmen bu sayım Bay-
burt’ta 1835 senesinde gerçekleştiril-
miştir. Bu tarihlerde Erzurum’un bir 
kazası olan Bayburt’ta nüfus sayımı 
kaza naibi Es-seyyid Hafız Salih Fev-

zi tarafından yapılmıştır. Hazırlanan 
kitapta sadece 1835’te Bayburt’a bağlı 
köylerle yetinilmedi, bugün Bayburt’a 
bağlı olup o dönemde Gümüşhane ya 
da Erzurum’un bazı kazalarına bağ-
lı Kitre ve Baksı gibi onlarca köyün 
nüfus bilgileri de bu kitaba konuldu” 
dedi.

Özger, kitapla Bayburtluların be-
şinci kuşaktan dedeleri ile ilgili bilgi-
lere ulaşılabileceklerini kaydetti.

NÜFUS SAYIMLARI VE 
NÜFUS DEFTERLERİ 
HAKKINDA GENEL BİLGİ
Osmanlı İmparatorluğu ilk defa 

II. Mahmud döneminde 1831 sene-
sinde genel bir nüfus sayımını yapma 
yoluna gitti. Böylece bu iş için gerekli 
hazırlıklar yapılarak aynı yıl sayıma 
başlandı. Nüfus sayımının sonuçları 
ikişer nüsha olarak tutuldu ve be-
bekler dâhil yaşayan bütün erkekler 
sayıma dâhil edildi. Nüfus sayımları 
sonucunda imparatorluk dâhilinde 
yaşayan Müslim  ve Gayrimüslim 
nüfus oranı ortaya çıktı ve dolayısı 
ile devletin potansiyel asker gücü de 
belirlenmiş oldu.

Nüfus defterlerini araştırmacılar 
için mühim kılan en büyük özellik, 
muhtevasında barındırdığı detaylı 
lokal bilgilerin olması. Bu kayıtlar-
da; kaza, nahiye, köy ve mahallelerin 
idari durum ve taksimatları, köylerde 
bulunan sülaleler, köylerdeki imam 
ve muhtar adları, tüm kişilerin yaş-
ları, tipleri ve genel fiziki özellikleri, 
bütün fertlerin babaları ile birlikte 
adları, özürlülük durumları, zengin-
lik ve itibar seviyeleri, dini statüleri, 
gurbette bulunulan yer adları ve as-
kere gidilen yerler belirtilmiş bulu-
nuyor.

Kayıtlarda şahısların fiziksel özel-
likleri belirtilirken genel olarak boy, 
sakal ve bıyık referans alınarak be-
timleme yoluna gidilmiş bulunuyor. 
Boy özelliği için uzun boylu, orta 
boylu ve kısa boylu şeklinde üç ayrı 
sınıflandırma yapılmış. Sakal özelliği 
için kara sakallı, kır sakallı, kumral 
sakallı ve köse sakallı gibi betimleme-
ler tercih edilmişken bıyık için kara 
bıyıklı, sarı bıyıklı ve köse bıyıklı gibi 
ifadeler kullanılmış.

Nüfus sayımı bir bakımdan asker 
sayısının tespiti amacıyla yapıldığı 
için özürlülük hâlleri özellikle belir-
tilmiş. Sıkça ifade edilen özürlülük 
çeşitleri ise şunlar: Topal, çolak, sağır, 
kör, alil, yek-çeşm, mazur, mecnun ve 
meczup.

Kayıtlarda dönemin güçlü dere-
beyi aileleri “vücûh-u hanedân” gibi 
betimlemelerle özellikle belirtilmiş 
olup, ayrıca şahısların dini statülerine 
“hacı, hafız, hatip, imam, efendi, tale-
be” gibi ünvanlarla işaret edilmiş.

Nüfus sayımı esnasında askerde 
bulunanlar için Mansure’de ve Bah-
riye’de şeklinde kısa notlar düşülmüş, 
aynı şekilde gurbette bulunanlar için 
de Asitane’de, Bafra’da, Ankara’da, 
Bayburt’ta gibi kısa bilgiler ilave ola-
rak verilmiş. Nüfus Defterleri içeriği 
açısından eşsiz yerel bilgiler içeriyor.

BAKÜTAM BAYBURT NÜFUS 
DEFTERLERİ'Nİ YAYINLANDI
Osmanlı arşivlerinde bulunan Bayburt’un nüfus defterleri kitaplaştırıldı. İki yıl süren ça-
lışmanın ardından Bayburt Üniversitesi’nin Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi (BAKÜTAM) yayınları arasından çıkan “Bayburt Nüfus Defterleri -1835-
1848” adlı eser Bayburtlu akademisyen Doç. Dr. Yunus Özger tarafından hazırlandı.

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 
öğrencileri Topluma Hizmet Uygu-
lamaları dersi kapsamında bir köy 
okulu için Fen Bilgisi Laboratuarı 
oluşturdu. Bayburt Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi’nden mezun olduktan 

sonra Muş/ Bulanık /Yoncalı kö-
yündeki Mehmet Akif Ersoy Ortao-
kulunda göreve başlayan bir öğret-
menin yardım isteği üzerine Eğitim 
Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 
öğrencileri okula Fen Bilgisi Labora-
tuvarı kazandırdı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan 
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakülte-
si Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Doç. Dr. Esen Taşğın, 
Bayburt Üniversitesi mezunu olan 
öğrencilerini yalnız bırakmadıkları-
nı belirtti.

EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ 
ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
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Gıda Mühendisliği Bölümü öğ-
rencileri Yeni Ürün Geliştirme dersi 
kapsamında tasarladıkları ürünleri 
sergilediler. Pratik cips ve tereyağı 
ambalaj tasarımları, yerel hammad-
deler kullanılarak üretilmiş alternatif 
helva (leblebi helvası) ve şekerlemeler 
(kavut topları), fonksiyonel dondur-
malar (okaliptüslü dondurma, incir 
uyutması dondurması), karışık reçel, 
salepli puding, tarhana köftesi, haş-
lanmış dondurulmuş gıdalar (fasul-
ye), çerezler (baharatlı ayçiçeği, ba-
haratlı cips), gluten cips, kurutulmuş 
sebzeli pilav karışımı, ışkınlı kraker, 
kinoalı kek gibi birçok pratik, fonk-
siyonel ve lezzetli ürünün yer aldığı 
tasarım sergisi büyük ilgi ve takdir 
topladı.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğre-
tim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayla Arslaner 

yaptığı açıklamada “Gıda Sanayinde 
rekabetin giderek arttığı günümüzde 
gıda işletmeleri tarafından AR-GE 
departmanlarında ürün tasarlanırken 
tüketicilerin fonksiyonel, az işlenmiş 

ve gündelik yaşamda pratik uygula-
malar sunan ürünlere olan ilgisi göz 
önünde bulundurulmak zorundadır. 
Bölümümüz öğrencilerine gıda sana-
yinin gereksinimlerine yönelik yetiş-

tirilmeleri hedef alınarak, Yeni Ürün 
Geliştirme dersi kapsamında ürün 
tasarımının temel ilkeleri, formulas-
yon hazırlama, ürün proses akış şe-
malarının oluşumu, prototip öncesi 
ve sonrası piyasa analizleri ve tasar-
lanan ürünün proje halinde sunumu 
ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Bu 
dönem birbirinden orijinal ve emek 
isteyen tasarımlar gerçekleştiren 
bölümümüz öğrencilerine teşekkür 
eder, iş hayatlarında da başarılar di-
lerim.” dedi

Sergiye Bayburt Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Ak-
bulut, Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık İl Müdürü Ab-
dülkadir Karabulut, Mühendislik Fa-
kültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler 
katıldı.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN 
YENİ ÜRÜNLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Gıda Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencileri, Yrd. Doç. Dr. Ayla Arslaner danışmanlığında aldıkları Yeni 
Ürün Geliştirme dersi kapsamında tasarladıkları ürünleri, Mühendislik Fakültesi’nde görücüye çıkardı.

Gerçekleşmesinde öğrenci 
temsilcisi Mücahit Ahmet Kat-
rancı’nın büyük gayretleri olan 
panelin sabahki oturumunda 
aynı zamanda panel moderatörü 
de olan Süleyman Demirel Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Sami Özçelik, Mikroorganizma 
ve Gıda; Atatürk Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül 
Çakmakçı Gıda Katkı Madde-
leri;  Akdeniz Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Muhar-
rem Certel, Gıda Mühendisliği 
Alanında Yaşanan Gelişmeler; 
Akdeniz Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Mehmet İnan 
Dünyada Biyoteknoloji Alanın-
da Yaşanan Gelişmeler ve Tür-
kiye’nin Konumu; Afyon Koca-
tepe Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Abdullah Çağlar Fonk-
siyonel Gıdalar; Selçuk Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Karakaya Sağlıklı Helal 
ve Güvenli Gıda Üretimi konu-
larında sunum yaptı.

Panelin ikinci oturumun-
da Süleyman Demirel Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Sami Özçelik Yurtdışı Eğitim 
İmkânları; Atatürk Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül 
Çakmakçı, TÜBİTAK Projele-
ri; Akdeniz Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Muharrem 
Certel, Mühendislik Alanında 
Gelecekten Beklentiler; Akde-
niz Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet İnan, Ürün 
Tasarımı ve Patent; Afyon Ko-
catepe Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Abdullah Çağ-
lar, Yeni Ürün Geliştirme; Sel-
çuk Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Karakaya, Et 
Endüstrisinin Hammadde Çe-
şitliliği ve Yeterliliği konuların-

da katılımcıları bilgilendirdi. 
Panel moderatörü Süleyman 
Demirel Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Sami Özçelik, 
Bayburt Üniversitesi’nin genç 
bir üniversite olduğunu bundan 
dolayı da fikir alışverişinde bu-
lunulması gerektiğini belirterek, 
“Ben katılımcıyı fevkalade iyi 

buldum. Öğrencinin ilgisi gayet 
güzel. Bu toplantının hedefine 
ulaştığına inanıyorum. Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun hocamıza Bay-
burt’un yöresel gıdalarının öne 
çıkarılması noktasında destek 
olacağımızı, yönlendirme yapa-
bileceğimizi ifade ettik” dedi.

Yeni Kampüs Konferans Salonu’ndaki panele Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Akbulut, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gav-
galı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

‘21. YÜZYILDA GIDA MÜHENDİSLİĞİNİN
DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ’ KONULU PANEL
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Bayburt Üniversitesi Öğ-
retim Elemanları Hamdi Tür-
koğlu, Mutlu Aksoy ve Sefa 
Demir koordinatörlüğünde 
Masat Köyü’ne giden İDKAB 
öğrencileri, kendi imkânları 
ve çabalarıyla bir araya getir-
dikleri hediyelerle ortaokul 
öğrencilerini sevindirdiler.

Bayburt Üniversitesi Öğre-
tim Elemanı Hamdi Türkoğlu, 
İDKAB öğrencilerine gayret-
lerinden dolayı teşekkür etti. 
Türkoğlu: "Öğrencilerin bu tür 
faaliyetleri onların sorumlu-

luk bilincini geliştirmektedir. 
Öğrencilerimiz de bu etkinli-
ği başarılı bir şekilde gerçek-
leştirdiler. İlgilerinden dolayı 
Okul Müdürü Cihan Koçer’e 
teşekkür ediyoruz. Bu tür et-
kinliklerimiz devam edecek." 
dedi.

Okul Müdürü Koçer ise 
okullarının ziyaret edilmesin-
den dolayı duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek Bayburt 
Üniversitesi öğretim elaman-
larına ve öğrencilerine şükran-
larını bildirdi.

Öğrenciler, Bayburt Üniversi-
tesi Türk Dili Bölümü Okutmanı 
Ahmet Akpınar, Bayburt Eğitim Fa-
kültesi İlköğretim Bölümü Araştır-
ma Görevlisi Mutlu Aksoy eşliğinde 
Rekabet Kurumu Bayburt Anadolu 
Öğretmen Lisesi Kütüphanesi’ne ki-
tap bağışında bulundu.

Okutman Ahmet Akpınar ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklamada kitap 
okumanın önemine dikkati çeke-
rek: "Öğrencilerimiz, ders dönemi 
boyunca dönüşümlü olarak yakla-
şık on kitap okudu. Okumakla da 
kalmayıp bu eserlerin eleştirisini 
de yaparak fikirlerini geliştirdiler. 
Toplum olarak –üniversite öğrenci-
leri de dâhil- yılda birkaç kitap bile 
okuyamadığımız düşünüldüğünde 
öğrenim yılı boyunca okuyabileceği 
kitabı öğrencilerimizin bir dönem-
de istekle okumuş olması sevindiri-

ci bir durum. Şimdi “OKU-OKUT” 
sloganıyla bu kitapları öğrencile-
rimiz adına bağışta bulunuyoruz." 
dedi.

Rekabet Kurumu Bayburt Ana-
dolu Öğretmen Lisesi Müdürü Ri-
kap Cemil Kurt ise:  "Öğretmen 
adaylarını yetiştiren Eğitim Fa-
kültesi gibi bir ocaktan bu ocağın 
kaynağı olan Öğretmen Lisesine 
yapılan anlamlı fedakârlık karşısın-

da kurumumuz ve öğrencilerimiz 
adına kendilerine teşekkür ederim. 
Kütüphanemize yılda 600 kitap ka-
zandırıyoruz. Bayburt Üniversite-
si’nin bu bağışından dolayı da çok 
mutlu olduk." diye konuştu.

Okul kütüphanesinde gerçekle-
şen bağış etkinliğine Rekabet Ku-
rumu Bayburt Anadolu Öğretmen 
Lisesi adına Okul Müdürü Rikap 
Cemil Kurt, Müdür Başyardımcı-
sı Şerif Seyrek, Müdür Yardımcısı 
Mahmut Akpınar, Türk Dili ve Ede-
biyatı Öğretmeni Ömür Erbay, Mü-
zik Öğretmeni Murat Mecit Akyüz 
ile Bayburt Eğitim Fakültesi adına 
Türk Dili Bölümü Okutmanı Ah-
met Akpınar, Araştırma Görevlisi 
Mutlu Aksoy ve Eğitim Fakültesi 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehber-
lik Öğretmenliği öğrencileri Sınıf 
Öğretmenliği öğrencileri katıldı.

İDKAB ÖĞRENCİLERİ SORUMLULUK 
BİLİNÇLERİNİ GELİŞTİRİYOR
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (İDKAB) öğrencileri, 
Topluma Hizmet Uygulamaları dersi “Köy Okullarını 
Ziyaret Etkinlikleri” kapsamında Masat Köyü Ortao-
kulu’nu ziyaret ederek öğrencilere hediyeler verdi.

ÖĞRENCİLERİMİZDEN
GURUR VERİCİ DAVRANIŞ
Bayburt Eğitim Fakültesi öğrencileri ‘Türkçe I: Yazılı Anlatım’ 
dersi kapsamında satın aldıkları kitapları bağışta bulundu.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından 
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanlığına 
atanan Prof. Dr. Aslan Gülcü görevine başladı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun, Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi 
iken Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi De-
kanlığına atanan Prof. Gülcü’yü ziyaret ederek 
ona hayırlı olsun dileklerini iletti. Prof. Gülcü’ye 
yeni görevinde başarılar dileyen Rektör Coşkun, 
Eğitim Fakültesi’nin hızlı bir şekilde ilerlemesini 
sürdüreceğini ifade etti.

Yeni Dekan Prof. 
Gülcü ise, göreve başla-
ması münasebetiyle yap-
tığı açıklamada Bayburt 
Üniversitesi’nin ulusla-
rarası düzeyde tanınır 
bir üniversite olması için 
çalışacaklarını kaydetti.

Gülcü: “Sayın Rek-
törümüz Prof. Dr. Sel-
çuk Coşkun Hoca’mızın 
daveti üzerine YÖK’ün 
de uygun görmesi üze-
rine Eğitim Fakülte-
si Dekanlığı görevime 
başladım. Bayburt’ta 
bulunmaktan ayrı bir 
gurur duyuyorum. Prof. 
Dr. Necmettin Tozlu Bey’in lisans öğrenimimden 
hocam olması beni ayrıca mutlu ediyor. Onun bu 
günlere getirdiği görevi devam ettirecek olmak da 
bana çok farklı bir gurur ve onur veriyor. Eğitim 
Fakültesi’nin ne derece önemli bir fakülte olduğu-
nun bilinci içerisindeyim. Önümüzdeki dönemde 
üniversite, şehrimiz, öğrencilerimiz ve halkımızla 
birlikte üniversitemizin daha ileriye gitmesi, ülke 
genelinde hak ettiği yere ulaşması ve uluslararası 
düzeyde tanınır bir üniversite olması açısından 
yapacağımız çalışmaların şimdiden sevincini ya-
şıyorum. “dedi.

PROF. DR. ASLAN 
GÜLCÜ GÖREVİNE 
BAŞLADI
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Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun, “Dede Kor-
kut’un soluğu bizim insanımızda hala 
yaşıyor. Dede Korkut, kültürümüze 
entegre olmuş bir şekilde bizim adeta 
kanımız, damarımız gibi bir şeydir.” 
dedi.  

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil 
Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür 
Merkezi Başkanlığı, Birleşmiş Millet-
ler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu 
Unesco Türkiye Milli Komisyonunun 
paydaş olduğu sempozyuma Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun’un yanı sıra Bayburt Valisi 
Yusuf Odabaş, Belediye Başkanı Mete 
Memiş, Başbakanlık Atatürk Kültür, 
Dil Tarih Yüksek Kurumu Atatürk 
Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tu-
ran Karataş, Türk Dil Kurumu Başka-
nı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, Ak Parti 
Bayburt Milletvekili Adayı, Maliye 
Bakanlığı Eski Müsteşarı Naci Ağbal, 
Başbakanlık Başdanışmanı Vedat Bil-
gin,  İl Cumhuriyet Başsavcısı Hasan 
Uğurlu,  İl Adalet Komisyonu Başka-
nı İsmail Deniz, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Bayburt Üniversitesi Yeni Kam-
püs Konferans Salonu’nda gerçekle-
şen sempozyumun açılışında konu-
şan Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil 
Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kül-
tür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Turan 
Karataş, bir oğuz bilgesi olan Dede 
Korkut’un milletimize, kültürümüze 
ve insanlığa eşsiz armağanı olan Ki-
tab-ı Dedem Korkut’u yâd etmek, bu 
klasik eseri daha yakından tanımak 
ve onunla ilgili yeni okumalara kapı 
aralamak üzere Dede Korkut Sem-
pozyumu düzenlendiğini söyledi.

Genel anlamı ile hikâye türünün 
ilk Türkçe örnekleriyle Dede Korkut 

Kitabı’nda karşılaşıldığını belirten 
Karataş, “Türk dilinin en güzel yadi-
gârları arasında yerini alan bu metin-
ler yüzyıllardır okunmakta ve dilden 
dile dolaşmaktadır. Anadolu’nun bir-
çok köşesinde kaynağı Dede Korkut 
Kitabı olan nice yeni kıssalar, destan-
lar, hikâyeler vücut bulmuştur. Her 
Türk vatandaşının mutlaka okuma-
sı gereken bu harikulade hikâyeleri 
biz ahfadına miras bırakan Dedem 
Korkut ile ilgili olarak burada iki 
gün boyunca konuşmalar yapılacak. 
Dede Korkut hikâyeleri insanımızın 
üzerinde tesir bırakmıştır. Bu bilgi 
şöleninin ülkemiz ve insanımız için 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Ev sahipliği için değerli Rektör’ümü-
ze teşekkür ediyorum.”dedi.

DEDE KORKUT’UN 
SOLUĞU BİZİM 
İNSANIMIZDA HALA 
YAŞIYOR
Bayburt Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise Dede 
Korkut Sempozyumu’nun on beş yılı 
aşkın bir süredir Bayburt’ta Dede 

Korkut Şenlikleri düzenlenmesin-
den dolayı yapıldığını belirtti. Rek-
tör Coşkun, “Dede Korkut’un solu-
ğu bizim insanımızda hala yaşıyor. 
Dede Korkut,  kültürümüze entegre 
olmuş bir şekilde bizim adeta kanı-
mız, damarımız gibi bir şeydir. Bura-
da TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na 
Dede Korkut Kitabı’na katkılarından 
dolayı fahri doktora verdik. Hisar-
cıklıoğlu, bize Dede Korkut’un Dres-
den nüshasını hediye ettiler. O kitaba 
baktığımda Bayburtlu bir Hacı De-
de’nin bize zaman zaman kafiyeli bir 
şekilde anlattığı şeyleri gördüm. Hacı 
Dede’nin anlattıklarının Dede Kor-
kut Kitabı’nda olduğunu anladım. O 
Hacı Dede’nin okuma yazması yoktu. 
Onun için diyorum ki Dede Korkut 
bizim insanımızın kültüründe soluk 
olarak hala var ve var olmaya devam 
ediyor. Dede Korkut’un hikâyelerin-
de yaklaşık yirmi, yirmi bir tane şe-
hirden bahsediliyor. Bunlardan birisi 
de Bayburt’tur. Bu civarda Dede Kor-
kut’a ait bir kültürlenme hadisesinin 
olduğu kaçınılmaz olarak bulunmak-
tadır. İnşallah bu sempozyumda bun-

ların bilimsel köklerine de inilecek 
ve bunlar değerlendirilecektir. Çok 
faydalı bir sempozyum olacağını dü-
şünüyorum.” diye konuştu.

DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 
BİZİM AYNI ZAMANDA 
DEĞİŞİM HİKÂYEMİZDİR
Başbakanlık Başdanışmanı Vedat 

Bilgin, Dede Korkut hikâyelerinin 
Türk dünyasının her coğrafyasında 
bulunduğu yerin yerel isimleriyle 
anıldığını belirterek, “Azerbaycan’a 
gittiğimizde Dedem Korkut Azerbay-
canlıdır. Türkmenistan’a gittiğimiz-
de Türkmenistanlıdır. Bayburt’ta ise 
Bayburtludur. Kültür, sabahtan akşa-
ma kadar uğraşarak üreteceğimiz bir 
şey değildir, bir tarih içerisinde olu-
şur. Kültürü canlı kılan da onun de-
ğişmesidir. Bayburt’ta Dede Korkut 
hikâyeleri, efsanesi yaşıyorsa bu kül-
tür yaşıyor demektir. Dede Korkut, 
bir Hacı Dede’nin ağzında hikmetli 
sözler olarak anlatılıyorsa bu kültür 
yaşıyor demektir. Göçebe toplumla-
rın kültürlerini şekillendiren, onlara 
bir kültür kalıbı veren özellikler ara-
sında efsanelerin, sözlü hikâyelerin 
çok büyük rolü vardır. Kültürü onlar 
şekillendirir. Modern toplumda bu-
nun yerini ideoloji almıştır. Modern-
leşme sürecimizde, dünya görüşümü-
zü belirleyen ilkelerin içerisinde;  bu 
sözlü kültürün, efsanelerin, hikâyele-
rin modern topluma aktarılmasında 
çağdaş edebiyatçılara, yorumculara, 
şairlere, bu kültürü yeniden yorumla-
yıp üretecek olanlara, büyük bir görev 
düşmektedir. Dede Korkut hikâyeleri 
bizim aynı zamanda değişim hikâye-
mizdir. Dede Korkut hikâyelerinde 
biz Türklerin göçebe hayat tarzını bu-
luruz. İslam öncesi gelenekleri, sözle-
ri, düşünce biçimlerini buluruz. Aynı 
zamanda da bizzat İslamlaşma süre-
cinde Türk kültürünün aldığı yeni 
şekli buluruz”şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTEMİZDE DEDE KORKUT 
SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bayburt Üniversitesi’nde “Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sem-
pozyumu” gerçekleştirildi. Yedi oturum halinde gerçekleşen sempozyumda yirmi üç tebliğ sunuldu.
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Turnuvanın finalinde Makine 
Mühendisliği Bölümü ile Maliye 
Bölümü karşılaştı. Finalde rakibi-
ni 4-3 yenen Makine Mühendisliği 
Bölümü şampiyon oldu. Maliye Bö-
lümü ikinciliği, İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü üçüncülüğü göğüsledi.

Bayburt Üniversitesi Spor Şube 
Müdürü Mevlüt Birkanım, karşılaş-
maların dostluk ve barış havası içe-
risinde geçtiğini belirterek Bayburt 
İl Hakem Kurulu Başkanlığına bağ-
lı hakemlere teşekkürlerini iletti.  
Birkanım, maç boyunca hiç kırmı-

zı kartın olmamasının ise Bayburt 
Üniversitesi gençliğinin spor centil-
menliğini gösterdiğini bu durumun 
da sevindirici olduğunu söyledi.

Maç sonundaki kupa törenin-
de birinci olan takımın kupasını 
Bayburt Üniversitesi Spor Şube 
Müdürü Mevlüt Birkanım, ikin-
ci olan takımın kupasını Bayburt 
Üniversitesi Basın ve Halkla İlişki-
ler Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Gazi 
Özdemir, üçüncü takımın kupasını 
ise Kütüphane ve Dökümantasyon 
Şube Müdürü Muzaffer Paras verdi.

Bayburt Judo İl Temsilcisi Mustafa Özde-
mir ve Judo Antrenörü Seçkin Ofluoğlu Tür-
kiye Minikler Judo Şampiyonası'nda derece 
yapan sporcular Yusuf Can Altınay ve Emir-
han Öztürk ile birlikte Bayburt Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Bayburt Judo İl Temsil-
cisi Mustafa Özdemir, Rize'de 26-28 Haziran 
tarihleri arasında 71 ilden 1080 sporcunun 
katılımı ile gerçekleştirilen Türkiye Minikler 
Judo Şampiyonası'nda Bayburt'un da bir Tür-
kiye Şampiyonu ve Türkiye üçüncüsü çıkar-
masının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun ise ziyaretten memnuniyet 
duyduğunu belirterek, 60 kilodaki sporcumuz 
Yusuf Can Altınay ile Türkiye Şampiyonlu-
ğu, 26 kiloda Emirhan Öztürk ile de Türkiye 
üçüncülüğü derecelerinin Bayburt için büyük 

başarı olduğunu söyledi. Sporcuları ödüllen-
diren Rektör Coşkun, sporu ve başarı gösteren 
sporcuları destekleyeceklerini de sözlerine ek-
ledi.

Bayburt Üniversitesi’ndeki birimlerden 6 takımın 
katıldığı karşılaşmalar 01-17 Haziran 2015 tarihleri 
arasında gerçekleşti.

Turnuvanın finalinde İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı Güvenlik Personeli ile Genel Sekreterlik 
Personeli futbol takımları karşılaştı. Finalde rakibini 
7-5’lik bir skorla mağlup eden İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı güvenlik personeli futbol takımı şampiyon 
oldu. Genel Sekreterlik personeli futbol takımı ikinci, 
İlahiyat Fakültesi personeli futbol takımı ise üçüncü 
oldu.

Bayburt Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanı Nazmi Karabulut, karşılaşmalar dostluk ve ba-
rış havası içerisinde geçtiği için turnuvaya katılan tüm 
personel futbol takımlarına teşekkür etti ve bundan 
sonra da sportif ve kültürel etkinliklerin devam ede-
ceğini söyledi. 

Maç sonundaki kupa töreninde birinci olan ta-
kımın kupasını Bayburt Üniversitesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Aras Ünsal, ikinci olan takımın kupasını 
Bayburt Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Baş-
kanı Nazmi Karabulut, üçüncü olan takımın kupasını 
ise Bayburt Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı Şube Müdürü Mevlüt Birkanım verdi.

ÖĞRENCİLER ARASI FUTBOL TURNUVASINDA 
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ŞAMPİYON OLDU
Bayburt Üniversitesi 
Sağlık Kültür Spor 
Daire Başkanlığı 
tarafından Bahar 
Şenlikleri kapsamında 
düzenlenen öğrenciler 
arası futbol turnuvası 
sona erdi. Bayburt 
Üniversitesi’ndeki 
bölümlerden on takımın 
katıldığı karşılaşmalar 
16-30 Nisan 2015 tarih 
aralığında oynandı.

BİRİMLER ARASI 
PERSONEL FUTBOL 
TURNUVASI SONA ERDİ
Bayburt Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı tarafından bahar şenlik-
leri kapsamında düzenlenen birimler ara-
sı personel futbol turnuvası sona erdi.

JUDOCULARIMIZDAN 
ÜNİVERSİTEMİZE ZİYARET
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Türkiye Minikler 
Judo Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan Yusuf Can Altınay ve Tür-
kiye üçüncüsü olan Emirhan Öztürk’ü çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.
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