
Prof. Dr. Necmettin Tozlu’ya 
‘Yılın Fikir Adamı’ Ödülü

Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Türkiye 
Yazarlar Birliği tarafından her yıl verilen “Yılın 
Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödüllerinde 
“fikir” dalında üniversitemiz yayınları 
arasından çıkan “Eğitimden Felsefeye” adlı 
3 ciltlik eseriyle ödüle layık görüldü.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
yapılan değerlendirme ile tespit edilen “Yılın 
Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödülleri, 
Türkiye'de kurumsallaşan önemli ödüllendirmelerden 

ve tespitlerden biridir. Türkiye Yazarlar Birliğ'inin "Yılın 
Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" tespitinde, yıl 

içerisinde öne çıkan sanat, edebiyat ve fikir 
eserleri dikkate alınmakta ve böylece 
kamuoyunun dikkati çekilmektedir.

Ayrıca Prof. Dr. Necmettin Tozlu, 
kültür hayatımıza bilim, sanat ve düşünce 
alanında sunduğu kıymetli katkılardan dolayı 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı (ATAM), Şeref 

Üyeliğine seçildi. 
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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 
KALKINDIRMA VAKFI KURULDU

Bayburt Üniversitesi tarafından öğren-
cilere, öğretim üyelerine ve şehirdeki 
eğitime katkıda bulunmak amacıyla 
Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı 
kuruldu. Vakfın kurulması dolayısıyla 
Bayburt Üniversitesi Yeni Kampüs 
alanındaki konukevinde gerçekleş-
tirilen toplantıya vakfın mütevelli heyeti 
katıldı. SAYFA 03'TE

Üniversitemizde 

'Asırlık Türkü Çanakkale' 

Oyunu Sergilendi 

 Üniversitemiz 

Akademisyenleri 

Bir Araya Geldi

BAKÜTAM'ın Üçüncü Kitabı 

Bayburtlu Zihnî Dîvânı

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 
100. YILINDA ANLAMLI GECE 

Bayburt Üniversitesi, Çanakkale Zaferi'nin 
100. yılı münasebetiyle 'Bir Hürriyet Türküsü 
Çanakkale Destanı' adlı bir program düzenledi. 
Çanakkale programı izleyicileri duygulandırarak 
kahramanlık destanının yazıldığı o günleri tekrar 
yaşattı. Gecede ünlü bestekâr Amir Ateş'in Ça-
nakkale'ye dair seslendirdiği ilahiler katılımcı-
lardan büyük alkış alırken sanatçı Recep 
Ergül'ün anlatımlarıyla süsleyerek okuduğu 

Çanakkale türküleri büyük beğeni topladı.
Bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı 

Çanakkale Şehitleri'ni anma programı olan 'Bir 
Hürriyet Türküsü Çanakkale Destanı'  Şair Zihni 
Kültür Merkezi fuayesinde tamamen orijinal 
Çanakkale Savaşı fotoğrafları sergisi ile başladı. 
Çanakkale Zaferi için yazılmış, pek çoğu ilk kez 
gün yüzüne çıkan şiirler programa ayrı bir renk 
kattı.
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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GAZETESİ

Bayburt Üniversitesi Gazetemizin yeni sayısıyla sizlere yeniden 
merhaba diyoruz. Her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam 
eden Üniversitemiz, artan öğrencisi, akademik ve idari personeliyle, 
bilim dünyasına ve şehrimize katkı sağlamaya devam etmektedir.  

Bayburt Üniversitesi olarak 2008 yılından bu yana şehrimiz için 
üniversitemiz için yapmış olduğumuz çalışmalarımız aralıksız devam 
etmektedir. 2013 yılında hizmete başladığım Bayburt Üniversitesi 
Rektörlüğü görevinde bu hizmetlerin aksamadan yürütülmesi ve her 
zaman gelişerek devam etmesi için var olan gücümüzle 
çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Üniversitemiz yalnızca öğrencilerini bilgi üreten, paylaşan, 
bunları toplumun yararına sunan, bireyleri sorumlu bir yaşama birer 
önder olarak hazırlayan olmakla beraber kaliteli eğitim, araştırma, 
hizmet programlarıyla bölge ve ülke insanının sosyal, kültürel ve 
ekonomik koşullarını geliştirmek için de hizmet etmektedir. Bunun 
yanında eğitimde, araştırmada ve hizmette dünyaca tanınmış 
toplum üniversitelerinden, enstitülerinden biri olmayı, 
öğrencilerinin öğrenimi ve kişisel gelişimi için ender fırsatlar 
sağlamayı, bölge ve ülke insanının hayat kalitesini geliştirme 
sorumluluğunda birleşmiş bir akademik topluluğu ve öğrenci 
merkezli araştırmanın adresi olmayı hedeflemiştir.  Bu hedefle yola 
çıkan üniversitemizde, 2013 yılında personel sayımız 382 iken 2014 
yılında yüzde 30'luk artışla 497'ye; 2013'te akademisyen sayımız 
193 iken 2014'te yüzde 64'lük artışla 300'e; 2013'te öğretim üyesi 
sayımız 33 iken bu oran yüzde 133 artarak 77'ye; 2013'te öğretim 
elamanı sayımız 160 iken bu oranı 2014'te yüzde 29'luk artışla 
206'ya yükselttik. 

2012-2013 döneminde üniversitemizdeki öğrenci sayısı 3899 
lisans, 1273 ön lisans ve 47 yüksek lisans olmak üzere toplamda 
5219 iken; 2013-2014 döneminde bu sayı 5213 lisans, 1383 ön 
lisans ve 227 yüksek lisans olmak üzere % 29'luk artışla toplamda 
6733'e ulaşmıştır. Ayrıca 850 öğrenciye de Pedagojik Formasyon 
Eğitimi verilmiştir. Öğrenci sayısına bu sayı eklendiğinde toplam 
öğrenci sayısı 7585 olmaktadır.

2012-2013 döneminde üniversitemizdeki yabancı uyruklu 
öğrenci sayısı 16 iken; 2013-2014 döneminde bu sayı; Dubai, 
Almanya, Azerbaycan, Moğolistan ve Macaristan'da yapılan 
uluslararası fuarlarda üniversitemizin tanıtımının etkin şekilde 
yapılması neticesinde % 281'lik artışla 61'e yükselmiştir.

2013-2014 döneminde “19'uncu Yüzyıldan Günümüze Bayburt 
Uluslararası Sempozyumu”, “11'inci Uluslararası Anadolu Adli 
Bi l imler Kongresi”, “Çağın Sorunları  Karşıs ında Eğit im 
Sempozyumu” olmak üzere 2 adet uluslararası, 1 adet ulusal 
sempozyum gerçekleştirdik. Ayrıca, Rektör Yardımcımız ve Eğitim 
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Necmettin Tozlu'nun üniversitemiz 
tarafından yayımlanan “Eğitimden Felsefeye” adlı 3 ciltlik eseriyle 
kazandığı “Yılın Fikir Adamı” ödülünün de taktim edileceği ve 
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından her yıl düzenlenen “Yılın Yazar, 
Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri'' ödül törenini 18 Nisan 2015 
tarihinde ev sahipliğimizde gerçekleştireceğiz.  Bunların yanında 14-
15 Mayıs 2015 tarihinde “Geçmişten Günümüze Türk Ermeni 
İlişkileri”, 21-22 Mayıs 2015 tarihinde “Düşünce Dünyamızda ve 
Kültürümüzde Dede Korkut” sempozyumlarını gerçekleştireceğiz. 

Yayın çalışmalarımız noktasında; Mayıs 2010 tarihinde 
Bayburt'ta gerçekleştirdiğimiz ve bütün çalışmalarını 2013 yılında 
üniversitemiz tarafından yaptığımız “Ekmelüddîn Bâbertî'yi Keşif 
Yolunda I. Ekmelüddîn Bâbertî Sempozyumu” kitabı, Bayburtlu 
musavvıflardan İrşadi (Ağlar) Baba'ya ait “Yusuf ile Zeliha Kıssası”, 
edebiyatımız açısından bir derya, Bayburt açısından iftihar kaynağı 
o lan Şa i r  Z ihni 'n in  “Bayburt lu  Zihni  Divanı” ,  rektör 
başdanışmanımız Prof. Dr. Necmettin Tozlu'nun “Yılın Fikir Adamı” 
ödülünü kazandığı “Eğitimden Felsefeye” adlı 3 ciltlik eseri ve 2014 
yılında düzenlediğimiz “Çağın Sorunları Karşısında Eğitim 
Sempozyumu” kitabının basım çalışmalarını üniversitemiz 
tarafından gerçekleştirdik. Bunların yanında Doç. Dr. Yunus Özger 
tarafından hazırlanan ve üniversitemiz yayınları arasından çıkacak 
olan “Bayburt Nüfus Defterleri” adlı çalışma da çok yakında 
ilgilerinin hizmetine sunulacak. 

Bütün çalışmalarımızın ana amacı şehrimize, üniversitemize ve 
öğrencilerimize, faydalı olabilmektir. Bilimsel çalışmaların yanı sıra, 
tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve araştırılması 
hususunda sempozyumlar, paneller, konferanslar düzenleyerek bize 
ihtiyaç duyan herkesin ihtiyaçlarını giderme noktasında elimizden 
gelen gayreti sonuna kadar sarf ediyoruz. Her geçen gün daha iyiye, 
daha güzele ulaşabilmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam 
edeceğimizin bilinmesini isterim. 

Prof. Dr. Selçuk COŞKUN

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
DEKANI TOZLU EMEKLİ OLDU

Yaklaşık 2,5 yıldır Eğitim Fakültesi Dekanlığı 
görevini yürüten Prof. Dr. Necmettin Tozlu üniversitemizde rektör 

başdanışmanı olarak görev yapmaya devam edecek.‘ ‘

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Necmettin Tozlu emekliye ayrıldı. 

Yaklaşık 2,5 yıldır Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini 

yürüten Prof. Dr. Necmettin Tozlu'nun emekli olması 

üzerine Haziran 2013 tarihinden beri Bayburt Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Sezgin 

Akbulut dekanlık görevini vekâleten devraldı.

Bayburt Eğitim Fakültesi Dekanlığında düzenlenen 

görev devir teslim törenine Bayburt Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Nasrullah Hacımüftüoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı 

Prof.Dr. Mehmet Gavgalı, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Bener Güngör, Bayburt Üniversitesi Genel 

Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Fatih Yalçın,  Bayburt Meslek 

Yükseokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. İhsan Çubukçu, Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. 

Tuncay Ceylan, Bayburt Üniversitesi Genel Sekreter 

Yardımcısı Aras Ünsal katıldı.

‘GÖREVLER BİR BAYRAK YARIŞIDIR’

Rektör Prof. Dr. Coşkun, Eğitim Fakültesi 

Dekanlığı görevini yaklaşık 2.5 yıldır sürdüren 

Prof.  Dr. Necmett in Tozlu 'nun başarı l ı 

çalışmalara imza attığını belirterek verdiği 

hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Görevlerin bayrak yarışı olduğunu, önemli 

olanın kurumların baki kalması ve görev bayrağı-

nın daha üst seviyelere taşınması olduğunu ifade 

eden Prof. Dr. Coşkun, "Görevler bir bayrak yarı-

şıdır ve gelip geçicidir, aslolan görev bayrağını üst 

basamaklara taşıyabilmektir. Yaklaşık 2.5 yıldır 

Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten 

değerli hocamız, Prof. Dr. Necmettin Tozlu da 

görev bayrağını üst basamaklara taşımış, zor 

zamanlarımızda yanımızda olmuş ve bütün 

öğretim elemanlarımızla fakültemize ciddi 

katkılar yapmıştır. Yaptığı tüm hizmetleri için 

teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da yine 

beraber olacağız. Necmettin Tozlu hocamız 

rektör danışmanı olarak görevine devam edecek. 

Görevi devralan değerli hocamız Prof. Dr. Sezgin 

Akbulut da, devraldığı görev bayrağını daha üst 

seviyelere taşıyarak güzel çalışmalara imza 

atacaktır, bizler de her zaman destek olacağız, 

yeni görevlerinde kendilerine başarılar dilerim." 

dedi.

Prof. Dr. Necmettin Tozlu ise "Burada bir 

şeyler başardıysak üniversitemiz yönetimi ve 

Rektörümüz Prof. Dr. Coşkun'un destekleriyle 

olmuştur. Görevimiz süresince bizlere verdiğiniz 

desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Dekan-

lık görevini yürütecek olan hocamızın yeni 

görevinde çok daha yararlı çalışmalar yapaca-

ğına inanıyor ve başarılar diliyorum." diye 

konuştu.

Dekanlık görevini vekaleten yürütecek 

olan Prof. Dr. Sezgin Akbulut ise "Dekanlığı 

süresince Prof. Dr. Necmettin Tozlu hocamızın 

üniversite ve fakültemize değerli hizmetleri 

olmuştur ve hocamızın tecrübelerinden çok 

faydalandık. Hocamız ile fakültemizde çok güzel 

hizmetler, çalışmalar yapıldı, arkadaşlarım adına 

teşekkür ediyorum. Burası hizmet yeridir ve 

bizler de hizmet bayrağını daha ileriye ve 

yükseğe taşımak için çalışacağız." şeklinde 

konuştu.

Daha sonra Prof. Dr. Sezgin Akbulut , Prof. 

Dr. Necmettin Tozlu'ya hizmetlerinden dolayı 

teşekkür ederek çiçek takdim etti.
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Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Selçuk 

Coşkun, burada yaptığı konuşmada vakıf kurma 

amaçlarının Bayburt Üniversitesinin eğitim adına birçok 

alanda hizmet etmek isteğinden doğduğunu, var olan 

bütçenin buna imkân vermemesi üzerine vakıf kurma 

çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

Vakfın tamamen Bayburt Üniversitesine hizmet 

etmek amacı taşıdığına dikkati çeken Rektör Coşkun, 

"Vakıf kurma faaliyetine göreve geldikten hemen sonra 

başladık. Önce isimleri tespit ettik. Şu anda mütevelli 

heyetinde 35'i aşkın kişi var.  Bu rakam daha fazlaydı. 

Yaklaşık bir senemiz vekâletnameleri bekleyerek geçti. 

Vekâletnamelerini gönderenlerle vakfımızı teşekkül ettik. 

Katılanlar olursa onları da vakıf içerisine alma imkânımız 

var. 28 Ocak'ta vakfımız tescillendi. Vakıf kurmamızın 

öğrenci, öğretim üyesi ve şehir olmak üzere üç temel ayağı 

var. Öğrenci ayağı ile ilgili yapacaklarımızı şöyle 

sıralayabiliriz: Başarılı öğrencileri ödüllendirerek Bayburt 

Üniversitesine çekmek istiyoruz. İlk on binden, ilk yirmi 

binden, ilk otuz binden Bayburt Üniversitesini tercih eden 

bir öğrenciye Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı 

olarak burs vaadinde bulunursak başarılı öğrencileri 

Bayburt'a çekebiliriz.  Mezun öğrencilerin ülkemizin farklı 

kurum ve kuruluşlarında görev almasıyla üniversitemizin 

adını duyurma faaliyeti de başlamış oluyor. 

Ne kadar fazla başarılı öğrenci mezun edersek 

üniversitemizin ismi o kadar fazla duyulacak. Üniversite-

mizi kazanmış ekonomik durumu iyi olmayan öğrencile-

rimize burs vermek istiyoruz. Öğrencilerimiz ile ilgili 

üçüncü bir konu ise yurt dışından gelen ve kampüse renk 

katan ekonomik durumu zayıf olan uluslararası 

öğrencilerimize de burs vermeyi amaçlıyoruz." dedi.

Vakfın öğretim üyesi ayağı ile ilgili de bilgi veren 

Rektör Coşkun, üniversitenin diğer üniversiteler arasındaki 

sıralamasını uluslararası yayın yapan öğretim üyelerinin 

belirlediğini, bu öğretim üyelerini mükâfatlandırarak 

Bayburt Üniversitesini daha cazip bir hale getirmek 

istediklerini, üniversitedeki başarının ise sarmal gibi 

birbirini etkilediğini kaydetti.

Rektör Coşkun vakfın şehirle ilgili ayağını ise şöyle 

açıkladı: "Şehirde bazı alanlarda müthiş bir açıklık var. 

Mesala özel okul alanında açıklık var. Biz bu vakıfla özel 

okul, kreş, ilkokul, ortaokul, lise açabiliriz. Dolayısıyla 

vakfın bir akarı da olmuş olur bunun da şehre katkısı olur. 

İnsanlar üniversite gibi profesyonel bir kurumun okulunda 

çocuklarını okuturlar.  Bize gelmek isteyen öğretim üyeleri 

lojman ve özel okul var mı diye soruyorlar. Buna evet 

cevabını veremiyoruz. Akademik personel, çocuklarının 

eğitimine önem veriyor. Öyle bir öncelikleri var. Bu açığı 

da hem öğretim elamanlarımız hem de şehir için bir 

şekilde kapatmamız gerekiyor. Biz böyle bir imkân 

sunabiliriz diye düşünüyorum. Bu üç temel sebepten 

dolayı bizde vakıf kurma düşüncesi hâkim oldu. Sizlerin de 

destekleri ile bu süreci nihayetlendirerek vakfımızı 

kurduk." diye konuştu.

Daha sonra divan başkanlığına Bayburt Üniversitesi 

Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Fatih Yalçın, divan 

üyeliklerine ise Sağlık Spor ve Kültür Daire Başkanı Nazmi 

Karabulut, Bayburt Üniversitesi Genel Sekreterlik Şube 

Müdürü Hasan Kaymaz seçildi. Akabinde vakfın 

organlarında görev alacak isimler belirlendi. 7 asil 4 

yedekten oluşan yönetim kurulu asil üyeliğine Bayburt 

Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Necmettin 

Tozlu, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, işadamı Salih 

Harputlu, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 

Abdulkadir Yılmaz, Bayburt Üniversitesi Genel Sekreter 

Yardımcısı Aras Ünsal ve Bayburt Üniversitesi Genel 

Sekreterliği Şube Müdürü Hasan Kaymaz seçilirken 

yönetim kurulu yedek üyeliğine ise işadamı Cemil Polat, 

Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin 

Akbulut,  Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet 

Gavgalı ve Bayburt Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. 

Dr. Fatih Yalçın seçildi. 

3 asil 2 yedekten oluşan denetleme kurulu asil 

üyeliğine ise İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah 

Hacımüftüoğlu, işadamı Mahmut Temel ve Sağlık Kültür ve 

Spor Daire Başkanı Nazmi Karabulut, yedek üyeliğine ise 

Yrd. Doç. Dr. İhsan Çubukçu ve işadamı Nihat Purut 

seçildi. 

Vakıf senedi gereği Onur Kuruluna ise Yargıtay 

Birinci Başkan Vekili Abdulkadir İlhan, Bayburt Grup 

Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk, Bayburt 

Milletvekili Bünyamin Özbek, Ak Parti Bayburt İl Başkanı 

Hakan Kobal, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı 

Faruk Kılıçarslan, Bayburt eski milletvekili Fetani Battal,  

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut, 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi 

Dursun, Merkez Valisi Hasan İpek, İşadamı Hayri Tekin, 

Bayburt Eski Belediye Başkanı Hacı Ali Polat, Av. İsrafil 

Kahraman, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

İbrahim Yumak, MASAK Başkanı İbrahim Hakkı Polat, 

Danıştay Üyesi İhsan Uluca,  SOCAR Türkiye Başkanı 

Kenan Yavuz, işadamı Mustafa Köseoğlu, İçişleri Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı Mükerrem Ünlüer, Bayburt Belediye 

Başkanı Mete Memiş, işadamı Mete Hacıbeyoğlu, 

bürokrat Naci Ağbal, Sayıştay Başkan Yardımcısı Orhan 

Yaşa,  Tunceli Valisi Osman Kaymak, Bayburt Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Kağıthane Belediyesi 

Meclis Üyesi Selim Akgün, işadamı Süleyman Seyhan, 

Bayburt Vakfı Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bayburt eski 

milletvekilleri Şaban Kardeş ve Ülkü Gökalp Güney,  

akademisyen Prof. Dr. Vedat Bilgin, İstanbul Valisi Vasip 

Şahin, Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler, işadamı 

Yakup Kaldırım, Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, işadamları 

Hüseyin Erdem, Mehmet Okur, Halis Sarıdoğan seçilirken 

Danışma Kuruluna ise Yargıtay Birinci Başkan Vekili 

Abdulkadir İlhan, Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkanı 

Abdurrahman Şentürk, Bayburt Milletvekili Bünyamin 

Özbek, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Üyesi 

Hicabi Dursun, MASAK Başkanı İbrahim Hakkı Polat, 

Danıştay Üyesi İhsan Uluca, İçişleri Bakanlığı Müsteşar 

Yardımcısı Mükerrem Ünlüer, bürokrat Naci Ağbal, 

Sayıştay Başkan Yardımcısı Orhan Yaşa, akademisyen Prof. 

Dr. Vedat Bilgin, İstanbul Valisi Vasip 

Şahin, Genelkurmay İkinci Başkanı 

Yaşar Güler seçildi.

‘BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 
KALKINDIRMA VAKFI’ KURULDU
‘ ‘

Bayburt Üniversitesi tarafından öğrencilere, öğretim üyelerine ve şehirdeki eğitime katkıda bulunmak 
amacıyla Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı kuruldu. Vakfın kurulması dolayısıyla Bayburt Üniversitesi 

yeni kampüs alanındaki konukevinde gerçekleştirilen toplantıya vakfın mütevelli heyeti katıldı.
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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GAZETESİ

Bayburt Üniversitesi Senato Salonu'ndaki 

toplantıya Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 

Coşkun’un yanı sıra İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Nasrullah Hacımüftüoğlu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Bener Güngör, Mühendislik Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Bayburt Meslek Yüksek 

Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. İhsan Çubukçu, Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. 

Tuncay Ceylan, Bayburt Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. 

Doç. Dr. Fatih Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Aras 

Ünsal, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yrd. Doç. Dr. 

Ahmet Özkan katıldı.

Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 2012-2013 ve 2013-2014 

yılları arasındaki çalışmaları insan kaynakları, akademik 

birimler, bilimsel çalışmalar ve yatırımlar olmak üzere 4 

kategoride anlattı.

Rektör Coşkun, açıklamasında şunları kaydetti: 

İnsan kaynaklarımızda personel sayısı toplamda 382 iken 

%30'luk artışla 497 personele ulaşmış durumdayız. 

Akademik personelimiz 193 iken %45'lik bir artışla 280'e 

ulaştı. Ayrıca 16 akademik personel için de ilan var. Onları 

da ekibimiz içerisine alırsak 296 personele ulaşmış 

olacağız. Artış nerdeyse % 50'ye çıkmış olacak. Öğretim 

üyesi dediğimiz yardımcı doçent, doçent ve profesör sayısı 

33 iken şu anda 74'e ulaşmış durumda. Bu anlamda da 

%124'lük bir artış söz konusu.

Öğrenci sayısı ön lisans, lisans, yüksek lisans 5 bin 

219 iken şu andaki tablo 6 bin 733'tür. Bunlara ek olarak 

500 pedagojik formasyon öğrencimizi de eklediğimizde 7 

bin 233 öğrencimiz var. 17 farklı ülkeden 61 yabancı 

öğrencimiz var. Dolayısıyla bu alanda da % 281 artış 

sağlamış oluyoruz.

2012-2013 eğitim-öğretim döneminde Üniversite-

mizde Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik 

Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fen 

Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü mevcuttu. İlahiyat 

Fakültemiz ilahiyat fakülteleri içinde bir emsal teşkil 

etmektedir. İlahiyat Fakültesi doktora programımız da 

aktif halde öğrenci almaya devam etmektedir. 2013-2014 

döneminde bu fakültelere ek olarak İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi için YÖK'ten onay alınmış olup Bakanlar 

Kurulu'nun onayı beklenmektedir. Bu fakültenin özelliği 

şu: İstediğiniz kadar bölüm açabiliyorsunuz ve fakülteyi 

istediğiniz kadar genişletebiliyorsunuz.  Sanat tarihi, 

felsefe, sosyoloji, psikoloji, edebiyat, arkeoloji, sosyal 

bilimler adına aklınıza ne kadar bölüm geliyorsa bu 

fakültenin bünyesinde açabilirsiniz. Bu fakülte ilerde 

açılabilecek fakültelerin atlama tahtası durumunda 

olabilir.  Yine diş hekimliği fakültesi ve sağlık bilimleri 

fakültesi için de gerekli prosedür tamamlanarak açılması 

için YÖK'ten onay beklenmektedir. Bunu da takip 

ediyoruz. Ümit ediyorum ki bu iki fakülteyi de 

üniversitemize kazandıracağız. Bunlardan sonra bir de 

veterinerlik fakültesi için çalışmalara başlayabiliriz.

"2012-2013 döneminde Bayburt Meslek Yüksek-

okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mevcut 

iken; 2013-2014 döneminde üniversitemizin 4 yıllık 

eğitim veren ilk yüksekokulu olan Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu açılmıştır. Bununla ilgili öğretim üyesi 

tamamlama çabaları içerisindeyiz."

Enstitümüzde hemen hemen her bölümde yüksek 

lisans eğitimi yapılabilmektedir. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü'nde Temel İslam Bilimleri Doktora Eğitimi ve 

Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Eğitimi ile Atatürk 

Üniversitesi i le Ortak Yüksek Lisans Protokolü 

kapsamında İlköğretim Matematik Öğretmenliği, 

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ve İşletme Yüksek Lisans 

Eğitimi yapılıyor.

Fen Bilimleri Enstitüsünde; Makine Mühendisliği 

Yüksek Lisans Eğitimi ile Atatürk Üniversitesi ile Ortak 

Yüksek Lisans Protokolü kapsamında İnşaat Mühendisliği 

ve Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Eğitimi verilmektedir."

İlahiyat Fakültesi bünyesinde İlahiyat Bölümünü 

açtık. Eğitim Fakültesi bünyesinde İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği Bölümü ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü ile 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü açılmıştır. Bu 

bölümler Türkiye'de yüksek puanla öğrenci kabul eden 

bölümlerdir. Bunların hepsi de yüzde yüz doluluk oranına 

sahiptir. Ayrıca bu dönemde üniversitemizde ilk defa yaz 

okulu açılmıştır."

6 tane araştırma ve uygulama merkezi kurduk. 

Bunlar Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (BAKÜTAM), Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama 

ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı 

Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi. ( TÖMER ). TÖMER ile 

yurt dışından kabul ettiğimiz öğrencileri Türkçe 

öğrenmeleri için bir başka üniversiteye gönderiyorduk. 

‘ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR’
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun Bayburt'taki yerel ve yaygın medya 

mensuplarıyla bir araya gelerek üniversite ile ilgili 2 yıllık çalışmaları değerlendirdi:  

‘ ‘

Bayburt Üniversitesi'nde 14 ülkeden 61 yabancı öğrencinin bulunduğunu belirten 
Rektör Coşkun, toplamda ise üniversitede 7 bin 233 öğrencinin eğitim gördüğünü 

söyleyerek yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili de bilgiler verdi.
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tamamlanmıştır. Böylece, EDUROAM üyesi olan 

diğer  kurumlara (yurt iç i ,  yurtdış ı )  g iden 

personelimiz ve öğrencilerimiz, herhangi bir kayıt 

işlemine gerek duymadan (üniversitede kullandığı 

kullanıcı adı ve parolayı kullanarak) o kurumdaki 

internet hizmetlerinden yararlanabilecektir. Aynı 

durum, EDUROAM üyesi kurumlardan üniversite-

mize gelen yabancı konuklar için de geçerlidir. 

Kurumsal Web Sitemiz daha fonksiyonel işleyebile-

cek şekilde yeniden tasarlanarak kullanıma 

sunulmuştur.

Öğrencilerimiz ile personelimizin güvenli bir ortamda 

faaliyetlerini sürdürmeleri için üniversitemizin 

çeşitli yerlerine yüksek çözünürlüklü, harekete 

duyarlı 147 adet güvenlik kamerası konulmuştur. 

üniversitemizde aşağı yukarı kör nokta kalmamış-

tır."

DİĞER FAALİYETLER 

"Baksı Müzesi bizim için önemli. Avrupa Konseyi 

Parlamenterler Meclisi Bilim, Kültür ve Eğitim 

Komitesi tarafından 2014 Yılı “Yılın Müzesi” seçilen 

Baksı Müzesi'nin Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin 

Koçan'a yönetim ve organizasyon alanında 

üniversitemiz tarafından “Fahri Doktora” unvanı 

verdik.

Değerli Öğretim Üyeleri Emekli Prof. Dr. Asri Çubukçu, 

Prof. Dr. Necati Öner ve Prof. Dr. Necmettin 

Tozlu'nun üniversitemize yaklaşık 6 bin adet, emekli 

bankacı Sayın Ali Avni Yüzbaşıoğlu'nun 252 adet 

kitap bağışı yapmaları neticesinde, merkez 

kütüphanemize ek olarak Eğitim Fakültesi bünye-

sinde Prof. Dr. Necmettin Tozlu Kütüphanesi ve 

İlahiyat Fakültesi bünyesinde Prof. Dr. Asri Çubukçu 

Kütüphanesi kurularak hizmete açılmıştır."

YATIRIMLAR

"2013 yılı ocak ayında yeni kampüs alanında belediye 

üzerinde görülen 2 mera alanı dışında kamulaştır-

mayı tamamladık. Vaziyet planımızı net bir şekilde 

yeni kampüs alanı içerisinde uygulayabilecek hale 

geldik."

TAMAMLANAN 

YATIRIMLAR

"2013 yılında yapılan ilk önemli yatırım; İmar Planı 

hükümlerine uygun biçimde üniversitemizin 

Vaziyet Planı'nı hazırlatmak olmuştur. 2012 yılından 

bu yana yapımı devam etmekte olan yeni kampüs 

1'inci etap lojmanları, toplamda 5 blok 80 daire 

olarak 2013 yılında tamamlanıp akademik ve idari 

personelimizin hizmetine sunulmuştur. Yine 2012 

yılından bu yana yapımı devam etmekte olan 

Konukevi ve Sosyal Tesisler, toplamda 44 oda, 2 

yemek salonu, 1 kapalı yüzme havuzu, 1'er adet 

bayan/erkek Türk hamamı, 2 fin hamamı, 1 fitness 

salonu ve 256 kişi kapasiteli konferans salonu ile 

2014 yılında tamamlanarak tüm halkımızın 

kullanımına sunulmuştur.

2014 yılında, 3G (Gençlik, Gelişim, Gelecek) Projesi 

kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile 

gençlerin boş zaman etkinliklerini verimli bir şekilde 

yapmalarına imkân sağlayacak Gençlik Evi 

yapılmıştır.

2014 yılında; üniversitemize ait araçların park ihtiyacını 

karşılamak ve kış şartlarından korumak amacıyla 

kapalı garaj yapım işi hızlı bir şekilde tamamlanarak 

hizmete açılmıştır.

2014 yılında; Yeni Kampüs alanında bulunan lojman ve 

konuk evine ait atık suyun arıtılması amacıyla 500 

kişilik Paket Arıtma Tesisi yapım işi tamamlanarak 

hizmete sunulmuştur.

Daha önce Eğitim Fakültesi Hizmet Binası’nda faaliyet 

gösteren Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 

2013-2014 döneminde Rektörlük binamızda 

yapılan yeni hizmet binasına kavuşturularak alanın-

da daha sağlıklı hizmet vermesi sağlanmıştır.

2013-2014 döneminde üniversitemizin bilgi işlem 

altyapısının temelini oluşturan ‘Sistem Odamız’ 

daha modern ve emniyetli olacak şekilde yeniden 

kurularak hizmete sunulmuştur.

2014 yılında; yeni kampüs alanı çevresine toplam 7 bin 

metre tel örgü çekilmiş olup önümüzdeki bahar 

dönemi itibarıyla da ağaçlandırma ve çevre 

düzenleme uygulaması yapılacaktır.

DEVAM EDEN YATIRIMLAR

"2014 yılında yeni kampüs alanımızda yeni Eğitim Fakülte-

mizin temelleri atılmış ve fakülte binasının 2016 yılı 

içerisinde teslim alınarak eğitime başlanması 

planlanmaktadır. Üniversitemiz yeni kampüs 

alanında 2014 yılında Merkezi Araştırma Laboratu-

varı'nın temelleri atılmış olup 2015 yılında tamam-

landığında ülkemizin en modern laboratuvar-

larından birisi olması planlanmaktadır. 

Ayrıca yeni kurulan Merkezi Araştırma Laboratuvarı 

bünyesinde kullanılmak üzere bölgemizde ve 

üniversitemizde nano-teknoloji alanında çığır 

açacak olan Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve 

Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) cihazlarını  

ithal ettik. Bunların gelmesini bekliyoruz.

Üniversitemiz Merkez Kampüsünde, öğrenci sayımızın 

artmasıyla birlikte ihtiyaç duyulan modern bir 

Öğrenci Yemekhanesi inşaatına başlanmış olup kısa 

bir süre içinde tamamlanarak hizmete açılması 

planlanmaktadır. 550-600 kişi aynı anda bu binada 

yemek yiyebilecek.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığından tahsisli bir idari bina 

olması, yeni bölümlerin açılması ve öğrenci 

sayısının artmasıyla ihtiyaca cevap verememesi gibi 

nedenlerle yeni kampüs alanımızda yeni 

yüksekokul  binasının temelleri 2014 yılında 

atılmıştır ve binanın 2015 yılında hizmete açılması 

planlanmaktadır."

PLANLANAN 

YATIRIMLAR

“ Ü n i v e r s i t e m i z  Ye n i  k a m p ü s  a l a n ı n ı n  h ı z l a 

yapılandırılması için TOKİ ile 22 Ocak 2014 

tarihinde ortak protokol imzalanarak 2014 yılı 

içerisinde yeni kampüs alanı çalışmalarına 

başlanmış ve bu protokol kapsamında; İlahiyat 

Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,  Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu, Rektörlük,Merkezi Yemekhane, 

Kapalı Spor Salonu, 60 daireli II. Etap Lojmanların 

17 Kasım 2014'te ihalesine çıkıldı. Bu haftaiçi firma 

netleşecek. Yer teslimi yapın inşaatların başlamasını 

sağlayacağız. İlahiyat Fakültesi, Rektörlük binası gibi 

diğer yerlerin planları devam ediyor. Biz üniversite-

mizde Selçuklu-Osmanlı tarzı binalar yapmaya 

çalışıyoruz. "

Artık yabancı öğrenciler burada Türkçe'yi öğrenip 

eğitimlerine devam edecek."

Araştırma ve uygulama merkezleri içerisinde 

BAKÜTAM'ı önemsiyoruz.  Şu anda BAKÜTAM'ın 3 adet 

kitabı basılmış durumdadır. Ekmelüddin Baberti'yi Keşif 

Yolunda 1'inci Ekmelüddin Baberti Sempozyomu, 

Bayburtlu Ağlar (İrşadi) Baba’nın kaleme aldığı Yusuf ile 

Zeliha, Bayburtlu Zihni Divanı. Zihni Divanı’nın 

Osmanlıca orijinali de kitabın arkasında yer almaktadır.  

Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Necmettin Tozlu 

tarafından yazılan 3 ciltlik “Eğitimden Felsefeye” isimli 

kitap basılmıştır. Yine Eğitim Fakültesi tarafından hakemli 

olarak 6 ayda bir çıkarılacak “Bayburt Eğitim Fakültesi 

Dergisi”de yayımlanmaya devam etmektedir. Ayrıca 3 

adet kitap da basım aşamasındadır. Bunlar; Çağın 

Sorunları Karşısında Eğitim Sempozyumu, Bayburt Nüfus 

Defterleri (1835-1848), Ekmelüddin Baberti ve Kelam 

İlmindeki Yeri."

2013-2014 döneminde Rektörlüğe bağlı 5 adet 

bölüm açılmıştır. Bunlar;  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

Bölümü, Enformatik Bölümü, Temel Bilimler Bölümü, 

Türk Dili Bölümü, Yabancı Diller Bölümü."

2012-2013 döneminde üniversitemizde 1 adet 

uluslararası sempozyum yapılmışken, 2013-2014 

döneminde,19. Yüzyı ldan Günümüze Bayburt 

Uluslararası Sempozyumu, 11. Uluslararası Anadolu Adli 

Bilimler Kongresi, Çağın Sorunları Karşısında Eğitim 

Sempozyumu olmak üzere iki adet uluslararası bir adet 

ulusal sempozyum gerçekleşt irdik. 2013-2014 

döneminde üniversitemizde; toplamda konferans, 

seminer, panel olmak üzere 45 etkinliğimiz olmuştur."

ÖĞRETİM ELEMANLARINA 

VERİLEN DESTEKLER

"2012-2013 döneminde akademik personel görev-

lendirme sayısı; 37 yurtiçi, 23 yurtdışı olmak üzere 

toplam 60 iken; 2013-2014 döneminde bu sayı; 

263 yurtiçi , 93 yurtdışı olmak üzere toplamda 

356'ya yükselmiştir. Yüzde 493'lük bir artış var. Bu 

önemli bir durum. Çünkü biz dışardan öğretim 

elamanı davet ettiğimizde bazı imkânları da 

sunmamız lazım ki Bayburt Üniversitesi cazip hale 

gelsin"

UNIP ( ÜNİVERSİTELER ARASI İŞBİRLİĞİ 

PROGRAMI), ERASMUS PROGRAMI

 "2013-2014 döneminde UNIP kapsamında 3 öğretim 

elemanımız doktora, 3 öğretim elemanımız yüksek 

lisans yapmaktadır. 2013-2014 döneminde 

ERASMUS Uluslararası  Değiş im Programı 

kapsamında 7'si öğretim üyesi toplamda 15 

akademik personelimiz yurtdışına gitmiştir."

KÜTÜPHANE DESTEĞİ

"Kütüphaneler üniversiteler için vazgeçilmez birimlerdir. 

2012-2013 döneminde kütüphanemizde 15 bin 

736 matbu kitap, 310 süreli yayın , 10.602  e-kitap 

olmak üzere toplam 26 bin 648 kitap mevcut iken; 

2013-2014 döneminde bu sayı; 20 bin 604 matbu 

kitap, 317 süreli yayın, 81 bin 752 e-kitap olmak 

üzere % 285 artışla toplamda 102 bin 673'e  

ulaşmıştır."

BİLGİ İŞLEM DESTEĞİ

İletişim çağındayız. Gençlerimiz bilgi-işlemden en üst 

seviyede istifade ediyorlar. 2014 Mart itibariyle 

E D U R O A M  A ğ  S i s t e m i ' n i n  k u r u l u m u 

 2014 ARALIK - 2015 OCAK - ŞUBAT - MARTYIL:2 SAYI:6 
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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GAZETESİ

Prof. Dr. Necmettin Tozlu’ya 
‘Yılın Fikir Adamı’ Ödülü‘

‘

Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Türkiye 
Yazarlar Birliği tarafından her yıl verilen “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödüllerinde “fikir” dalında 

üniversitemiz yayınları arasından çıkan “Eğitimden Felsefeye” adlı 3 ciltlik eseriyle ödüle layık görüldü.

Ödüllerle ilgili açıklama yapan Türkiye Yazarlar 
Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç şunları 
kaydetti:

“Yazarlar, sanatçılar ve düşünce adamları, 
yüzlerce sahte gündemin içinde gerçek gündemi ortaya 
koymaya, sahici ufukları arayıp önce kendi çağının 
insanlarına, sonra da gelecek çağlara göstermeye 
çabaladıkça büyürler, yücelirler. Türkiye Yazarlar 
Birliğinin ‘Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları’ 
değerlendirmesi, işte tam bu yönde bir çalışmadır. Yani 
bu çalışma, insanı, olanı işaret etmek, toplumun göz-
lerini açmak, ufkunu genişletmek ve gerçeklerin üzerin-
den örtüleri kaldırmak veya ayrıntıları görünür kılmak 
için didinen kalem sahiplerini takip etmek, toplumu 
onlardan haberdar etmek, onların yüklerine omuz 
vermek için naçiz bir çabadır. 35 yıldır bu çabadan 
vazgeçmedik. Tarihin heybetine nazaran kısa ve önemsiz 
görünen bu 35 yıl göreceli olarak uzun bir süredir 
aslında.

Her yıl yaptığımız bu değerlendirme, Türkiye'de 
kurumsallaşan önemli ödüllendirmelerden ve 
tespitlerden biri olarak değerlendirilebilir. Türkiye 

Yazarlar Birliğinin "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" 
tespiti, yıl içerisinde öne çıkan sanat, edebiyat ve fikir 
eserlerine kamuoyunun dikkatini çekme ve toplumun 
öncüsü konumundaki sanatçı ve yazarlara borçlu 
olduğumuzu hatırlatma amacıyla yapılan bir değerlendir-
medir.

Yıl içerisinde yayımlanmış eserler, herhangi bir 
başvuru olmaksızın, birliğimizin oluşturduğu heyetler 
tarafından irdelenmekte, aylar süren toplantılardan 
sonra her alanda iki veya üç eser son karar toplantısına 
sunulmakta ve son toplantıda sadece yönetim kurulu 
üyelerinin kararıyla bir eser seçilmektedir. Dolayısıyla, 
bu seçim son derece titiz bir seçimdir ve geriye dönüp 
baktığımızda Türkiye Yazarlar Birliğinin seçtiği yazar, şair 
ve sanatçıların büyük çoğunluğunun ön planda olmaya 
devam ettiğini ve alanlarında birinci sınıf kişiler 
olduğunu görüyoruz. 

Yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılarını yürekten 
tebrik ediyor, kendilerine yeni çalışmalar ve eserler için 
sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu yıllar diliyor ve 
huzurlarında saygıyla eğiliyorum.”

Ödüller kapsamında Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma 

ve Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay da Üstün Hizmet 
Ödülü’ne layık görüldü.

Prof.Tozlu, ATAM 
şeref üyeliğine seçildi
Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 
(ATAM), Şeref Üyeliğine seçildi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr.Turan 
Karataş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Sayın Prof.Dr. 
Necmettin Tozlu, Atatürk Kültür Merkezi Bilim 
Kurulu'nun ilgili yönetmelik doğrultusunda belirlediği 
isimleri Yönetim Kurulumuzun onaylamasıyla Atatürk 
Kültür Merkezi Şeref Üyeliği'ne seçilmiş bulunmaktadır.

Sayın Tozlu’nun kültür hayatımıza bilim, sanat ve 
düşünce alanında sunduğu kıymetli katkılar için kuru-
mum adına kendilerine teşekkür ediyor, şeref üyeliğini 
tebrik ediyorum. Bundan böyle Sayın Tozlu’nun 
çalışmalarımıza görüş, düşünce ve önerileriyle yapacak-
ları kıymetli katkıları beklemekteyiz. Bu vesileyle ken-
dilerine sağlıklı ve mutlu günler diliyor, saygılarımı sunu-
yorum." ifadelerini kullandı.

Bayburt Valisi Yusuf Odabaş,  Türkiye Yazarlar Birliği 
tarafından “Yılın Fikir Adamı” ödülüne layık görülen 
Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Necmettin Tozlu'yu makamında ziyaret ederek tebrik etti.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coş-
kun ile birlikte Tozlu'nun makamına gelen Vali Odabaş 
“Tozlu'nun Türkiye Yazarlar Birliği tarafından her yıl verilen 
Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları ödüllerinde ‘fikir’ 
dalında ‘Eğitimden Felsefeye’ adlı 3 ciltlik eseriyle ödüle 
layık görülmesi bizleri memnun etti. Sayın Tozlu'yu şahsım 
ve Bayburtlular adına tebrik ediyor, bu başarının katlana-
rak devam etmesini temenni ediyoruz.” dedi.

Ziyaretin ardından Rektör Yardımcısı Tozlu “Eğitim-
den Felsefeye” adlı eserini imzalayarak Vali Odabaş'a 

hediye etti.
Prof. Dr. Necmettin Tozlu'ya ziyaretler sürüyor
İlim Yayma Cemiyeti il yönetimi ve Bayburt'ta görev 

yapan bazı kamu kurum müdürleri, Türkiye Yazarlar Birliği 
tarafından "Yılın Fikir Adamı" seçilen Bayburt Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu'ya 
ziyarette bulundu. Ziyarete Rektörümüz Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun da iştirak etti.

Bu ödülün Tozlu'ya verilmesinin kendilerini çok 
mutlu ettiğini belirten İlim Yayma Cemiyeti Bayburt Şube 
Temsilcisi Hüsnü Yağmur, " Necmettin Tozlu hocamız, 
sürekli fikirlerine başvurduğumuz çok değerli bir fikir 
adamı ve ağabeyimizdir. Böylesi önemli bir ödülün ona 
verilmesi bizi gururlandırmış ve mutlu etmiştir” dedi.

Tozlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek ödülün ardından ziyaretine gelen herkese 
teşekkür etti. Tozlu, ayrıca misafirlerine "Eğitimden 
Felsefeye" adlı 3 ciltlik eserini hediye etti.

Ziyarete, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay 
Mehmet Nail Yiğit, , İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay 
İsmail Ferhat Özbaş, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, İl 
Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürü Hayrettin Pala, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Hasan Saka, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cengiz 
Karakaşoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Abdulkadir Karabulut, İl Defterdarı Davut Karadağ, İl Milli 
Eğitim Müdürü Seydi Doğan ile Sağlık İl Müdürü Dr. 
Zülkarni Özbek katıldı. 

Prof. Dr. Necmettin Tozlu'ya Tebrik ziyaretleri 



Programa Bayburt Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve 60 

akademisyen katıldı. Kars Kafkas Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akgün Alsaran 

üç aşamadan oluşan eğitimin ilk aşamasında fikirden 

projeye, amaç, hedef, kapsam, literatür örnekleri, 

sorun analizi ve projeyi sunma süreçlerini anlattı.

Alsaran, "TÜBİTAK'ın projelerine baktığımız 

zaman en önemli projeleri 1001 projeleridir. Eğer 

belli bir noktaya gelmemişseniz bu eğitim sonrası kısa 

zamanda 1001 projesi vermeniz hayal olur. Ama bu 

eğitim sonrası çok rahat 1002 projeleri, 3001 projeleri 

yazabilirsiniz. Eğer doktora yapmış iseniz kariyer 

projeleri de yazabilirsiniz. İlk aşamada yapılması 

gereken ise fikrinizin özgün olmasıdır. Son dönemde 

akademisyen algısı da üniversitelere proje üreten, 

üniversitelere fon bulan kişiler olarak değişmektedir. 

YÖK, yeni bir teşvik programı açıkladı. Buradaki 

maddelerden biri projeler, ikincisi patentler, üçüncü-

sü ise uluslararası faaliyetlerdir. Bunun için sizin proje 

faaliyetleri içerisinde muhakkak bulunmanız 

gerekiyor. " dedi.

Projenin neden ve nasıl yapıldığına değinen Alsa-

ran, proje için bulunan konunun araştırmaya değer 

olması, araştırmacının uzmanlık alanında ilgili litera-

türü periyodik takip etmesi gerektiğini vurgulayarak, 

sonuçta araştırılabilir, kurumsal açıdan faydalı, ilgi 

çekici, beklentileri karşılayan bir konu seçilmesi ve 

projenin iyi kurgulanması, uygulanması ve sunulması 

gerektiğini kaydetti.

“Sıradan bir fikir iyi bir BAP projesi olabilir; ama 

sıradan bir fikir hiçbir zaman 1001 projesi olamaz.” 

diyen Alsaran, seçilecek fikrin özgün olması noktasın-

da yapılması gerekenleri örneklerle anlattı.

Alsaran, sorun analizi, hedef analizini ise 

akademisyenlerle uygulamalı olarak gerçekleştirdi.
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Üniversitemizde 
TÜBİTAK 

Proje Yazma Eğitimi
Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
tarafından TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi 

düzenlendi. Mühendislik Fakültesi Konferans 
Salonundaki eğitim, Kars Kafkas Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Akgün Alsaran tarafından verildi.

Üniversitemiz Bir İlki Gerçekleştirerek 
Türkiye Yazarlar Birliği Ödül Töreni’ne 

Ev Sahipliği Yapacak 

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 

Coşkun, Türkiye Yazarlar Birliği'nin "2014 Yılı Yazar, Fikir 

Adamı ve Sanatçıları Ödül" töreninin, Bayburt'ta 

yapılacağını belirterek bunun Bayburt açısından önemli 

olduğunu söyledi.

Türkiye Yazarlar Birliği'nin (TYB) her yıl 25 alan 

içerisinden yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılarını seçerek 

ödüllendirdiğini belirten Rektör Coşkun, "Türkiye Yazarlar 

Birliği her yıl değişik alanlarda ödül veriyor. Ödül verilen 

25 alandan bir tanesi de fikir alanı. Bu yıl da Bayburt 

Üniversitesi tarafından yayımlanan Prof. Dr. Necmettin 

Tozlu hocamıza ait 3 ciltlik ‘Eğitimden Felsefeye’ adlı eser 

incelenerek ‘Yılın Fikir Adamı’ ödülüne layık görüldü. 25 

farklı alan içerisinden değerli hocamızın fikir eserine ödül 

verilmesini üniversitemiz açısından çok anlamlı 

buluyorum. Çünkü üniversite fikir üreten bir kurumdur. 

Bilgi üreten bir kurumdur. Bu alanda Bayburt Üniversitesi 

olarak ödül almış olmayı çok önemsiyoruz. Yeni kurulmuş 

bir üniversite olan Bayburt Üniversitesi’nin bir mensubu-

nun Türkiye'de 2014 Yılı Fikir Ödülü almış olması çok 

önem arz etmektedir ."dedi.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ödül 

töreninin, bu yıl ilk kez Ankara ve İstanbul dışında 

bir ilde düzenleneceğini de kaydeden Coş-

kun, "TYB, programlarını genelde İstanbul 

ve Ankara'da yapıyordu.  Ödül töreni ilk 

defa bu yıl Ankara ve İstanbul dışında bir 

ilde, Bayburt'ta yapılacak.  Bu da bizim 

teşebbüsümüz ve TYB'nin de makul 

görmesi ile gerçekleşecek. Dolayısıyla çok 

canlı bir program yapmayı hedefliyoruz. Biz 

televizyonların, gazetelerin şiddet içerikli 

haberlerinden çok, bu ülkenin fikir üretmeye, bilim 

üretmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyo-ruz.  Bizler, bu gibi 

etkinliklerin öne çıkmasını istiyoruz. Gençlerimize, 

üniversite öğrencilerimize, halkımıza Türkiye'de bu 

alanlarda da önemli şeyler yapıldığını söylememiz 

gerektiğine inanıyoruz. Bu mesajı da basınla, medyayla 

vermemiz gerekiyor. Bizim geleceğimiz; ülkemizin 

geleceği fikirdedir, düşüncededir, bilimdedir, irfandadır. 

Diğerleri hep bizi geri götürmüştür." diye konuştu.

TYB'nin layık gördüğü ödülün Bayburt Üniversitesi 

için önemli bir başarı olduğunu ifade eden Coşkun, 

"Medyada olumsuz şeyler oluyormuş gibi bir görüntü 

çizilebilir. İnsanlarımız, hemşehrilerimiz özellikle 

Bayburt'ta yaşayan ve dışarıda yaşayan Bayburtlular 

bilsinler ki Bayburt Üniversitesi istikrarlı bir şekilde çıtayı 

her zaman yükseltmektedir. Üniversitemiz artık ödüller de 

almaya başladı. Bundan sonra öğretim üyesi sayımız, 

öğrenci sayımız artacak. Bunlar artarken aynı zamanda 

kalite de artıyor. Bu ödül, kalitenin arttığının da bir 

göstergesidir. TYB'nin ödülü önemli bir başarıdır. Ben, Prof. 

Dr. Necmettin Tozlu hocamızı da çok tebrik ediyorum. 

Üniversitemize önemli bir katkısı olmuştur. Üniversitemiz 

de hocamızın eserini yayınlayarak bir kadirşinaslık örneği 

göstermiştir.  Türkiye Yazarlar Bir l iği 'ni de adil 

davrandığından dolayı tebrik ediyorum.  Gerçekten iyi bir 

inceleme sonucu ödülü hak edene vermiştir.  Ödül 

münasebetiyle gelecek misafirlerimizi de güzel bir şekilde 

ağırlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesi ev sahipliğin-

deki törenin, 18 Nisan Cumartesi günü saat 11.00'de ger-

çekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2014 Yılı "Yılın Yazar, Fikir 

Adamı ve Sanatçıları Ödülleri''ni alan isimler ve eserleri ise 

şöyle:

 

Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2014 Yılı "Yılın Yazar, 

Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"

Hikâye dalında, Mustafa Çiftçi, Bozkırda Altmışaltı 

kitabıyla,

Şiirde, Ahmet Murat, Kalbin Kararı kitabıyla,

Romanda, Tayfun Pirselimoğlu, Kerr romanıyla,

Denemede, Hüseyin Akın, Hu Dönüşü kitabıyla,

Fikir'de, Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Eğitimden 

Felsefeye adlı 3 ciltlik eseriyle,

Araştırmada, Mustafa Çevik, Mevlana'da Aşk ve 

Varoluş adlı kitabıyla,

İncelemede, İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat 

Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm adlı kitabıyla,

Edebi Tenkitte, Alphan Akgül, Anlamın Sesi: 

Yahya Kemal Beyatlı'nın Şiir Estetiği adlı kitabıyla,

Dilde, Nurettin Albayrak, Gönül 

Çalab'ın Tahtı-Açıklamalı Yunus Emre 

Sözlüğü adlı eseriyle,

Gezide, Mehmet Kurtoğlu, Eski 

Dünyaya Seyahat adlı kitabıyla,

Tercümede, İbrahim Demirci, Kudüs 

Konçertosu ile,

Biyografide, Abdulhamit Kırmızı, 

Avlonyalı Ferit Paşa- Bir Ömür Devlet kitabıyla,

Çocuk Edebiyatında, Türk Dili “Çocuk ve İlk 

Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı” (Aralık 2014) ile,

Şehir Kitaplarında, Halil İbrahim Özdemir,  Sözlü ve 

Sosyal Tarihi ile Üzümlü (Cimin) adlı eseri ile, 

 

Basın, yayın, televizyon, radyo alanında ödüllen-

dirilenler:

Basın fikirde, Akif Emre, (Yeni Şafak)

Basın kültür-sanat dalında Ayşe Olgun (Yeni Şafak)

Dergi yayıncılığında, Felsefe Dünyası

Dergi özel ödülünde Filiz Dergi (Bulgaristan'da 

Türkçe Bir Dergi)

Elektronik yayıncılıkta, Kültür Gündemi,

TV belgeselde Ahmet Yeşiltepe, Zaman Yolcusu ile,

Radyo programında Hatice Alime Çiftçi,  Edebi 

Hafızamız ile (Akra FM),

Sinema dalında, Burak Arlıel, Kırımlı adlı filmi ile,

 

Kitap yayıncılığında ödüllendirilenler:

Kamu yayıncılığı: Zeytinburnu Belediyesi,

Özel yayıncılık: Konya Çizgi Kitabevi,

 

Üstün hizmet dalında ödüllendirilenler:

Ayrıca kültür, ilim ve sanat hayatımıza uzun süreli 

katkılarından ötürü

Ata Terzibaşı (Kerkük)

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma 

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay 

‘ ‘

Türkiye Yazarlar Birliği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
"2014 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri" töreni bu yıl ilk kez 

Ankara ve İstanbul dışında bir ilde gerçekleştirilecek.
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Bayburt Üniversitesi, Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı 
münasebetiyle 'Bir Hürriyet Türküsü Çanakkale Destanı' 
adlı bir program düzenledi. Çanakkale programı izleyicileri 
duygulandırarak kahramanlık destanının yazıldığı o günleri 
tekrar yaşattı. Gecede ünlü bestekâr Amir Ateş'in 
Çanakkale'ye dair seslendirdiği ilahiler katılımcılardan 
büyük alkış alırken sanatçı Recep Ergül'ün anlatımlarıyla 
süsleyerek okuduğu Çanakkale türküleri büyük beğeni 
topladı.

Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve yoğun 
bir ilginin olduğu programa Bayburt Belediye Başkanı 
Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, İl Genel Mec-
lisi Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Üniversitesi Rektör Baş-
danışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu,  Ak Parti İl Başkanı 
Hakan Kobal, MHP İl Başkanı Süleyman Burç, bazı kamu 
müdürleri, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcileri, öğrenciler, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı Çanakkale 
Şehitleri'ni anma programı olan 'Bir Hürriyet Türküsü 
Çanakkale Destanı'  Şair Zihni Kültür Merkezi fuayesinde 
tamamen orijinal Çanakkale Savaşı fotoğrafları sergisi ile 
başladı. Çanakkale Zaferi için yazılmış, pek çoğu ilk kez 
gün yüzüne çıkan şiirler programa ayrı bir renk kattı.

1915 yılına ait Çanakkale Savaşı’nın tamamen 
orijinal görüntülerinin yer aldığı Çanakkale Zaferi Belgeseli 
ilgiyle izlendi. Belgeselde Çanakkale Savaşı'na katılan 
askerlerimizin İstanbul'dan intikali ve cephedeki çile dolu 
yaşam koşulları yansıtıldı.

Sanatçı Recep Ergül, Çanakkale Savaşı üstüne 
söylenmiş, ülkemizin farklı yörelerinden derlediği türküleri 
seslendirdi. Türküler programa katılanları derinden 
etkiledi. Programda Türk Sanat Müziği sanatçısı Arzu Akça 
iki eser okurken sanatçı Recep Ergül, 'Çanakkale 
Türküsü'nü katılımcılarla beraber seslendirdi. Çanakkale 
kompozisyonunu türküler üzerine kurduğunu belirten 
Ergül, Çanakkale ile ilgili türkü, marş, alevi deyişine kadar 
bütün eserleri kendilerinin Türkiye'de yaşayanlara 
aktardığını belirtti. Ergül, Çanakkale ile ilgili çalışmalarını 
ise yakında bir albümde değerlendireceğini kaydetti.

Ardından orijinal taş plaktan Türkiye'nin ilk kadın 
gazelhanı Ayda Sönmez'in sesinden Çanakkale şehitlerinin 
ninnisi izleyicilere dinletildi.

Birliğe vurgu yapan sanatçı Recep Ergül, Çanakkale 
gibi ortak bir değere sahip olduğumuzu ifade etti. Ergül, 
ayrıca birçok kahramanın Çanakkale'de omuz omuza 
vatan için bir araya geldiğinin önemine dikkat çekti. Bir 

Azeri orkestrası eşliğindeki Çanakkale ve kahramanlık 
şiirleri sunumu ise büyük bir coşkuyla izlendi.

Birçok programda olduğu gibi 'Bir Hürriyet Türküsü 
Çanakkale Destanı'  programında da hünerlerini sergileyen 
kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, Çanakkale destanını 
kumlarla yaptığı çizimlerle anlattı.

Elmas, gösterisine ' Dede Korkut ve Şair Zihni'nin 
Bayburt'una Selam Olsun' jesti ile başladı. Elmas'ın 
Çanakkale Savaşı'nı kumlarla yansıttığı gösteride şehidi 
taşıyan Mehmetçik, savaş gemisi, Seyyid Onbaşı, Şehitler 
Abidesi, Mustafa Kemal Atatürk, Türk Bayrağı figürleri ve 
Onlar Geri Dönmeyi Düşünmediler, Çanakkale Geçilmez, 
Çanakkale Zaferimiz Kutlu Olsun cümleleri büyük takdir 
topladı.

Sevilen mevlithan ve bestekâr Amir Ateş'in etkileyici 
sesi salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. 
Bestekâr Ateş, Çanakkale Savaşı üstüne yazılmış Mehmet 
Akif Ersoy şiirlerinden oluşan türküler ve kendi bestelerin-
den oluşan ilahi ve kasidelerle izleyicileri duygulandırdı. 
Programda Ateş, mahur makamında ‘Nusret Mayın 
Gemisi’ ile ‘Bir Kahraman Takım’ ve ‘Yahya Çavuştular’, 
segâh makamında ise Mehmet Akif Ersoy'un ‘Ordunun 
Duası’ adlı eserleri seslendirdi.

İzleyicilerin duygu dolu anlar yaşadığı unutulmaz 
gecede sanatçılara Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş 
ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun 
tarafından Bayburt Üniversitesi'nin logosunun bulunduğu 
çini tabak hediye edildi.

Bayburt İl Müftüsü Kemalettin Aksoy ise program 
sonunda Çanakkale şehitlerimizin aziz ruhu için dua etti. 

Programa katılanlar ise bu zamana kadar ki en 
anlamlı Çanakkale programını izlediklerini dile getirerek 
Bayburt Üniversitesine ve sanatçılara teşekkürlerini ilet-
tiler.

ÜNİVERSİTEMİZDEN 
ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 100. YILINDA ANLAMLI GECE 

‘ ‘

Üniversitemiz tarafından, Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı münasebetiyle 'Bir Hürriyet Türküsü Çanakkale 
Destanı' adlı program düzenlendi. Gecede ünlü bestekâr Amir Ateş'in Çanakkale'ye dair seslendirdiği ilahiler ve sanatçı 

Recep Ergül'ün anlatımlarıyla süsleyerek okuduğu Çanakkale türküleri büyük beğeni topladı.

‘Bir Hürriyet Türküsü Çanakkale Destanı’ 
programı  Şair Zihni Kültür Merkezi 

fuayesinde tamamen orijinal Çanakkale 
Savaşı fotoğrafları sergisi ile başladı.
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Bayburt Üniversitesi Tiyatro Ekibi tarafından 18 Mart 
Çanakkale Haftası etkinlikleri kapsamında 'Asırlık Türkü 
Çanakkale' isimli bir perdelik tiyatro gösterisi sahnelendi.

Bayburt Üniversitesi yeni kampüs alanındaki konferans 
salonunda sahnelenen oyuna Sağlık Kültür ve Spor (SKS) 
Daire Başkanı Nazmi Karabulut, SKS Şube Müdürü 
Gökhan Köseoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Murat Hayati Köse'nin yönettiği oyunda Elif Karaaslan, 
Mehmet Sargün, Abdurahman Köse, Naci Ahıskalıoğlu, 
Alperen Anık, Gökhan Karaca, Polat Yerlikaya, Yunus Emre 
ve Miraç Mesutoğlu rol alıyor. Oyunun sahne amirliğini 
Gülsüm Damar ve Emine Güneş yapıyor. Rejide ise Recep 
Özdemir, Enise Caner ve Dönsel Köksal yer alıyor.

Duygusal sahnelerin kahramanlık sahneleriyle iç içe 
geçtiği oyun, seyredenler tarafından büyük beğeni topladı. 

Dünya tarihine damga vuran Çanakkale Deniz 

Zaferi, 100 yılı geride bırakırken kahramanlık 

destanının yıl dönümünde Türkiye, şehitlerini dualar-

la, ilahilerle, şiirlerle, Çanakkale için yakılmış 

türkülerle, tiyatro gösterileriyle anmaya devam edi-

yor.

Çanakkale'de destan yazan kahramanlar geçen 

zaferin 100. yılında Bayburt'taki minik kalplerce de 

unutulmadı.  Tüm yurda yayılan anma programlarına 

Bayburt Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu öğrencileri de 

katıldı. Okul öğrencileri Türkçe öğretmenleri Gülşah 

Koçyiğit Özbay ve Elmas Keten rehberliğinde 

Çanakkale destanını anlatan 'Kalbe Düşen Toprak' adlı 

tiyatro oyununu sergiledi.

Şair Zihni Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna 

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 

Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu Müdürü Sertaç Şeker, 

öğretmenler, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşundan ve İstiklal Marşı'nın okunmasın-

dan sonra Bayburt Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu 

Türkçe Öğretmeni Gülşah Koçyiğit Özbay, günün 

anlamını ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Okul müdür yardımcılarından matematik öğret-

meni Alper Hancı ise milli şairimiz Mehmet Akif 

Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' şiirini seslendirdi.

Ardından okul öğrencileri tarafından Çanakkale 

türküleri eşliğinde 'Kalbe Düşen Toprak' oyunu 

sahnelendi. Katılımcıları derinden etkileyen oyun 

dakikalarca alkışlandı.

Okul öğrencilerinden oluşan koro ise Eledim 

Eledim, Yemen Türküsü ve Çanakkale Türküsü olmak 

üzere üç türkü okudu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 

Coşkun, oyunda rol alan tiyatro ekibine Çanakkale 

gezisi sözü verdi. Oyunda Bayburt Üniversitesi tiyatro 

ekibi de öğrencilere teknik destekte bulundu.

'Kalbe Düşen Toprak' oyunu hatıra fotoğrafının 

çekilmesiyle sona erdi.

ÜNİVERSİTEMİZDE 'ASIRLIK TÜRKÜ 
ÇANAKKALE' OYUNU SERGİLENDİ 

‘ ‘ Minik kalpler 
‘Çanakkale Ruhu’nu 

Yaşattı
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Selçuk 

Coşkun, oyunda rol alan tiyatro ekibine 
Çanakkale gezisi sözü verdi. Oyunda Bayburt 

Üniversitesi tiyatro ekibi de öğrencilere 
teknik destekte bulundu.

Bayburt Üniversitesi Tiyatro Ekibi tarafından 8 Mart 
Çanakkale Haftası etkinlikleri kapsamında 'Asırlık Türkü Çanakkale' 

isimli bir perdelik tiyatro gösterisi sahnelendi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Öğrencileri 
Çanakkale Şehitlerini Andı 

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi 3. sınıf öğrencileri 
tarafından ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsa-
mında “Çanakkale” programı düzenlendi.

Çanakkale Zaferi'nin 100. yıldönümü etkinlikleri 
dolayısıyla Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu'nda 
gerçekleştirilen programa akademisyenler ile öğrenciler 
katıldı.

Öğrencilerden Halil İbrahim Şahin'in Kur'an Kerim 
okumasıyla başlayan programın açılış konuşmasını 
programın koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yakup Mahmutoğlu 
yaptı.

Canlarından aziz bildikleri bu vatanı bizlere bırakan 
şehitlerimize layık olmamız gerektiğine vurgu yapan 
Mahmutoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 

“Vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin huzurunu 
bozmaya çalışanlara asla fırsat vermeyelim. Şehitlerimizin 
geride kalan ailelerine, yetimlerine sahip çıkalım. Onlar 
artık bizlere emanettir.

Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla 
anıyor, kabirlerinin pür nur, makamlarının cennet, 
derecelerinin âli olmasını Cenâb-ı Haktan niyaz 
ediyorum.”

Çanakkale Savaşı ile ilgili video sunumundan sonra 43. 
Alay 1. Piyade Taburu 1. Bölük, 1915 yılı yemek listesi 
okundu. Listede bazı öğünlerde istihkak olarak bir şey 
verilmemesi bazı öğünlerde ise sadece üzüm hoşafı ve 
ekmeğin verilmesi Mehmetçiğin hangi şartlarda savaştığını 
bir kez daha göstermiş oldu. 

Programda din kültürü bölümü öğrencilerinden Tekin 
Akdeniz 'Çanakkale Şehitlerine' şiirini okudu. Ardından 
Hülya Alıcı tarafından 31 Ekim 2005 tarihinde saat 22.00 
sularında Şırnak Uludere Uzungeçit Sistepe mevkiinde 
şehit olan evin tek oğlu 1984'e 4, er Oğuz Parparaoğlu'nun 
mektubu okundu. Mektup programa katılanları derinden 
etkiledi. Büşra Saka Çanakkale Savaşı’ndan kesitler 
aktardı. Tolga Yılmaz 'Mektup' adlı şiiri okurken Zakire 
Bayram ise Uhut şehitlerinden sahabe Abdullah Bin 
Cahş'ın şehit olmak için dile getirdiği ifadeleri paylaştı. 
Öğrencilerden Akın Mayuk'un 'Çanakkale Geçilmez' adlı 
şiiri büyük alkış alırken Damla Kırıcı şehitler annesi Hz. 
Hansa'yı anlattı. Elif Nur Eren ise 'Atiyi Karanlık Görerek' 
adlı şiiri seslendirdi. Ardından 'Çanakkale'den Gizli Kalmış 
Fotoğraflar' albümü bir sunu ve türkü eşliğinde gösterildi. 
Talat Erbay'ın Çanakkale üzerine söylenenleri paylaşma-
sıyla program sona erdi.

Uzun süredir çalışmaları devam eden oyun 
dakikalarca ayakta alkışlandı. 
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Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “yılın fikir adamı” 

seçilen Bayburt Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. 

Necmettin Tozlu, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından düzenlenen "Eğitim Felsefemizin Kapsam ve 

Boyutları" konulu konferansta eğitimcilere hitap etti.

Giresun Valiliğini ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünü 

ziyaretten sonra Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip 

Lisesi’nde gerçekleşen konferansa çok yoğun bir katılım 

oldu.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt'tun 

konuşmasından sonra Prof. Dr. Necmettin Tozlu, 

'Gelecekte iddialı bir ülke olarak nasıl bir insan tipi 

yetiştiriyoruz? Eğitim sistemimizde insan anlayışı, 

yetiştirmek istediğimiz insan tipinin özellikleri nelerdir? 

Türk eğitim felsefesinin temel prensipleri, küreselleşme ve 

eğitime yeniden bakma, geleceğin dünyasında eğitim, 

insandan devlete eğitim gibi konuları ve sorunları geniş bir 

ufuktan değerlendirdi.

Tozlu, "Batının düşünce stokları tükenmiştir. Anadolu,  

büyük devlet kurma misyonunu terk etmemiş, ertelemiştir. 

Ortadoğu'da çatışmaların önlenmesinde Türkiye büyük bir 

role sahiptir. Entelektüel donanımlı insanlar bunları dert 

edinmelidir. Bizim temel değerimiz tefekkür olmalıdır. 

Günümüzde insanı obje haline getirdiler. Tarihi kökleri 

olan geleneksel insan tipini üretmek için eğitime yeni 

açılımlar ve yeni vizyonlar kazandırmalıyız. Bu da eğitim 

felsefesinin insanileştirilmesi ve İslamileştirilmesi ile 

mümkündür." dedi.

İnsanın buhranını, sömürüyü, çağdaş adaletsizlikleri 

çağın ruhuna nüfuz ederek sorgulayan Tozlu, bir 

medeniyetin, bir değerler sisteminin yeniden dirilişinin 

şartlarını anlattı. Batı’yı iyi ve doğru anlamak gerektiği 

üzerinde duran Tozlu, bu konuda insanımıza, devletimize 

ve kurumlarımıza büyük sorumluluklar düştüğünü 

belirterek insan-ı kâmil bir şahsiyeti yetiştirmenin 

kurallarını eğitimcilerle paylaştı. Medeniyetimizin 

diriltilmesiyle yeniden tarihin aktörü durumuna 

geleceğimizi vurgulayan Tozlu, bunun aynı zamanda 

insanlığın da kurtuluşu olacağını kaydetti.

Konferans sonunda Giresun İl Milli Eğitim Müdürü 

Necati Akkurt, Bayburt Üniversitesi Başdanışmanı Prof. Dr. 

Necmettin Tozlu'ya çiçek takdim etti.

Prof. Dr. Necmettin Tozlu, ziyaretleri sırasında Giresun 

Valisi Hasan Karahan'a ve Milli Eğitim Müdürü Akkurt'a 

"Eğitimden Felsefeye" adlı kitabını hediye etti. Prof. 

Tozlu'nun ziyaretlerine Bayburt Üniversitesi Genel 

Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Fatih Yalçın ve Bayburt İl Milli 

Eğitim Müdürü Seydi Doğan eşlik etti.

Prof. Dr. Necmettin Tozlu Giresun'da 
EĞİTİM FELSEFESİNİN 

BOYUTLARINI ANLATTI 

Prof. Dr. Necmettin Tozlu, ziyaretleri sırasında Giresun Valisi Hasan 
Karahan'a ve Milli Eğitim Müdürü Akkurt'a "Eğitimden Felsefeye" adlı 

kitabını hediye etti. 

Konferans sonunda Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, 
Bayburt Üniversitesi Başdanışmanı Prof.Dr. Necmettin Tozlu'ya çiçek 

takdim etti.

‘

‘

Prof. Dr. Necmettin Tozlu’nun Giresun Valiliğini ve İl Milli Eğitim  
Müdürlüğünü ziyaretinden sonra Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip 

Lisesi’nde verdiği konferansa çok yoğun bir katılım oldu.



Bayburt Üniversitesi Teknoloji Yenilikçilik ve 

Girişimcilik Kulübü tarafından düzenlenen seminere 

öğrenciler katıldı.

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-

kültesi, Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salo-

nu’ndaki seminerde İlhami Ocak, Rahmi Aktaş ve 

Ömer Taştan KPSS A grubu kadrolar, kariyer meslekler 

hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin öncelikle 

hedeflerini iyi belirlemelerini hatırlatan konuşmacılar 

üniversite öğrencilerinin daha inovatif, daha yenilikçi 

ve daha girişimci düşünerek tercih yapmalarının 

önemine dikkat çektiler.

Hedef belirleyerek çalışma stratejisi geliştirmenin 

önemine dikkat çeken konuşmacılar KPSS-A sınav 

sistemi, KPSS-A puanlama sistemi,  KPSS-A 

sorularının yapısal özellikleri, KPSS-A ile girilecek 

kariyer meslekleri ve kariyer meslek alımlarında 

izlenecek yollar ile ilgili önemli bilgiler aktardı.

Sınavlardaki başarının temelinde başarıya olan 

inancın çok önemli olduğuna vurgu yapan 

konuşmacılar tarafından, öğrencilerin çoğunun 

çalışmaya başlamada ve devam ettirmede beyin 

gücünün farkında olarak düzenli ders çalışma 

alışkanlığı edinmelerinin motivasyonu etkilediği 

kaydedildi.

‘ ‘ Üniversitemiz 
Tarafından 'Mesleki 

Bilgilendirme ve 
KPSS' Adlı Seminer 

Düzenlendi 
Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans 
Salonu’ndaki seminerde İlhami Ocak, Rahmi 
Aktaş ve Ömer Taştan KPSS A grubu kadrolar, 

kariyer meslekler hakkında bilgi verdi. 
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Üniversitemizde Psikolojik-Sosyal 
ve Yasal Boyutuyla Yaşlılık Paneli 

Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle Bayburt Üniversitesi Bayburt 
Sağlık Hizmetleri ve Meslek Yüksekokulu tarafından " Psikolojik-

Sosyal ve Yasal Boyutuyla Yaşlılık " paneli düzenlendi.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak 

Konferans Salonundaki panele Bayburt Üniversitesi Rektör 

Vekili Prof. Dr. Sezgin Akbulut, Bayburt Üniversitesi Rektör 

Başdanışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Bayburt 

Üniversitesi Bayburt Sağlık Hizmetleri ve Meslek 

Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tuncay Ceylan, bazı 

kamu müdürleri, akademisyenler, vatandaşlar ve 

öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını Bayburt Üniversitesi Bayburt 

Sağlık Hizmetleri ve Meslek Yüksekokulu Müdür Yardım-

cısı Hamit Emre Kızıl yaptı. Devletin yaşlılara yardım 

yapacağı beklentisinin karşılanması için eğitimli ve nitelikli 

yaşlı bakım elemanlarına gereksinim olduğuna dikkat 

çeken Kızıl, "Bu bağlamda nitelikli, eğitimli ve alanında 

kaliteli elemanlar yetişebilmesi ve bakım eksikliğinin 

giderilebilmesi için devletimizin her kademesine büyük 

görevler düşmektedir. Bizler de bu misyon çerçevesinde 

Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek-

okulu olarak Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü bünyesinde 

Yaşlı Bakım programını aktifleştirmek için çalışmalarımızı 

tamamlamış bulunmaktayız ve nasip olursa önümüzdeki 

yıl ilk öğrencilerimizin kaydını yaparak eğitim öğretime 

başlayacağız." dedi.

Moderatörlüğünü Bayburt Üniversitesi Bayburt Sağlık 

Hizmetleri ve Meslek Yüksekokulu (BSHMYO)  İlk ve Acil 

Yardım Bölümü Öğretim Görevlisi Özgür Palancı'nın 

yaptığı panelde panelistlerden BSMYO Yaşlı Bakımı 

Bölümü öğretim görevlisi Hami Karagöl 'Yaşlılık Dönemi-

nin Psikolojik Boyutu'nu anlattı. Karagöl, yaşlılardaki 

yalnızlık duygusu, eskiye bağlılık, konuşma isteği, mal-

mülk sevgisi, biriktirme hastalığı, ölüm korkusu, gençliğe 

özenti, bilgelik, torun sevgisi gibi konularda bilgiler aktardı. 

Sunumun sonunda Karagöl yaşlılara yapılan şiddetle ilgili 

akademik araştırmaları paylaştı. 

Panelistlerden BSHMYO Sağlık Bakım Hizmetleri 

Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Süleyman Yurttaş ise 'Yaşlıların 

Sosyal Konumu ve Toplumsal Rolü' üzerine konuştu. Yurt-

taş, geleneksel ve modern toplumlarda yaşlılar, endüstri 

toplumlarının ve geleneksel toplumların insan yaşamını 

dönemlendirmesi, yaşlıların sosyal hizmet fonksiyonu, 

İslam dinine göre yaşlılık, yaşlılara karşı olumsuz yargılar, 

yaşlıların dışlandığı alanlar, aile boyutunda yaşlılar, 

yaşlılarla ilgili istatistikî veriler, yaşlıların mutluluk kaynağı 

olan kişiler konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Yurttaş, 

sunumunun sonunda yaşlılarla ilgili şu önerileri paylaştı: 

"Toplumda yaşlılara yönelik olumsuz yargıları olumluya 

çevirecek eğitim programları hazırlamak gerekmektedir. "

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hayrettin Pala da 

“Hangimizin evinde yaşlı odası var?” sorusuyla konuşma-

sına başlayarak evinde yaşlı odası bulunanları tebrik etti. 

Yaşlılık ile ilgili hukuki durumu anlatan Pala, Bayburt'taki 

2022 yaşlılık aylığı, evde bakım ve evde sağlık hizmetleri, 

kurum bakımı ve ulaşım konularında katılımcılara bilgiler 

verdi. Pala, yaşlılık ve yaşlanma olgusu, kent ve yaşlılık, 

yaşlılara verilen hizmetler konularını anlattı. Bayburt 

Üniversitesi Bayburt Sağlık Hizmetleri ve Meslek 

Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Bölümü öğretim görevlisi Buket 

Daştan ise "Yaşlı Bireylerde Kronik Hastalıkları Önlemeye 

Yönelik Yaklaşımlar" konularında sunum yaptı.

Soru cevap kısmından sonra protokol tarafından 

katılımcılara Bayburt Üniversitesi logolu çini tabak hediye 

edilmesiyle panel sona erdi. 
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EĞİTİM FAKÜLTESİ 

AKADEMİSYENLERİYLE TOPLANTI

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 

Coşkun, Eğitim Fakültesi akademisyenleri ile bir araya 

geldi.

Eğitim Fakültesinde gerçekleşen toplantılara Rektör 

yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Bayburt Üniversitesi 

Gene l  Sekre te r i  Y rd .Doç.Dr.  Fa t ih  Ya lç ın  ve 

akademisyenler katıldı.

Önceki fakülte ziyaretlerinde olduğu gibi Bayburt 

Üniversitesi ile ilgili bilgileri akademisyenlerle paylaşan 

Rektör Coşkun, akademisyenlere yayın, proje ve verimli 

ders işleme gibi konularda çok duyarlı ve üretken 

olmalarını ve Bayburt Üniversitesini kurumsal olarak 

algılamayı ise en üst seviyeye çıkarmaları gerektiğini 

söyledi. 

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin yeni 

binasının 2016 yılında açılacağını belirten Rektör Coşkun, 

" Bayburt Üniversitesi her geçen gün büyüyor. İçinde 

büyüdüğü şehre rağmen değil onunla birlikte büyümeyi 

kendimize ilke edinmiş bulunuyoruz. Bulunduğu kentin 

değerlerine saygı duyan ve ona katkı sunmayı öncelikli 

görevleri arasında gören bir üniversite inşa etmenin gayreti 

içerisindeyiz. Bu sebeple Bayburt Üniversitesi olarak 

bugüne kadar Bayburt'un sosyo-ekonomik kalkınmasına 

katkı sağlayacak her teşebbüse destek vermeye çalıştık ve 

vermeye de devam ediyoruz.  Bu kapsamda bilimsel 

gelişmemize katkı sunacak kamunun ve toplumun 

yararına olacak çalışmalarımıza hız vererek devam 

edeceğiz. Biz akademisyenlerden bilimsel yayınlar ve 

proje noktasında daha aktif olmalarını bekliyoruz. 

Özellikle SCI ve SSCI kapsamında taranan dergilerde 

yayınlanan makalelerde Bayburt Üniversitesinin adının 

daha sık geçmesinden yanayız. Bu üniversitemizin başarı 

sıralamasında üst sıralara çıkmasında da etkili olacaktır 

"dedi.

Eğitim Fakültesi akademisyenlerinin sorunlarını, 

beklentilerini ve isteklerini dinleyen Rektör Coşkun, Nisan 

ayında TÜBİTAK projelerinin yazımı ve hazırlanması 

noktasında Bayburt Üniversitesinde bir eğitim verileceğini, 

üniversite akademisyenlerinin genelinden gelen bu 

talebin karşılanması noktasında da ilk adımın atılacağını 

ifade etti.

Öğrencilerin akademisyenlere ulaşmasının önemli 

olduğunu kaydeden Rektör Coşkun, bundan dolayı 

akademisyenlerin yaşam düzenini Bayburt'ta kurması 

gerektiğini vurguladı.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Yılın Fikir Adamı 

seçilen Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin 

Tozlu'yu bir kez daha tebrik eden Rektör Coşkun, Prof. 

Tozlu'nun bundan sonraki süreçte Bayburt Üniversitesi 

Rektör Danışmanı olarak görevine devam edeceğini 

kaydetti. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

AKADEMİSYENLERİYLE TOPLANTI

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 

Coşkun, İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri ve öğretim 

elemanları ile bir araya geldi. Göreve yeni başlayan İlahiyat 

Fakültesi akademisyenleri ile tanışan Rektör Coşkun 

onların isteklerini ve beklentilerini dinledi.

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Asri 

Çubukçu Kütüphanesi 'ndeki toplantıya Bayburt 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un yanı sıra 

rektör yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Akbulut,  İlahiyat 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, 

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu katıldı.

İlahiyat akademisyenlerine Bayburt Üniversitesi ile 

ilgili teknik bilgiler aktaran Rektör Coşkun üniversitenin 

300 akademik 200 idari personel olmak üzere 500 

rakamına ulaştığını, öğrenci sayısının ise pedagojik 

formasyonla beraber 7 bin 200 civarında olduğunu 

söyledi. Bayburt Üniversitesinin kütüphanesinde yaklaşık 

85 bin elektronik kitap olmak üzere 20 bin de matbu kitap 

bulunduğunu kaydetti. 

Yeni İlahiyat Fakültesi binasının projesinin çizildi-

ğini, zemin etüdü çalışmalarına ise en yakın zamanda 

başlanacağının bilgisini veren Rektör Coşkun, yeni kampüs 

alanında İlahiyat Fakültesinin yanı sıra yaşam merkezi, 

spor kompleksi, yemekhane ve kütüphanenin de bu yıl 

temelinin atılacağını ifade etti.

İlahiyat Fakültesinin insanlığın sorunları karşısında 

çalışmalar yapmasının önemli olduğunu dile getiren 

Rektör Coşkun, "Fakültemizin bilimsel anlamda yapacağı 

her türlü çalışmaya destek veriyoruz. Fakültemizden 

sempozyum, makale, yayın noktasında yeni yeni çalışma-

lar bekliyoruz. Fakültemizin ufuk açıcı, problemlere 

çözümler sunan projeler yapmasını ümit ediyoruz. "dedi.

Toplantı hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi. 

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

AKADEMİSYENLERİYLE TOPLANTI

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 

Coşkun, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğretim 

üyeleri ve öğretim elemanları ile bir araya geldi. Yeni 

başlayan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi akademisyenleri 

ile tanışan Rektör Coşkun onların isteklerini ve 

beklentilerini dinledi.

Bayburt Üniversitesi İİBF Toplantı Salonu'nda 

gerçekleşen toplantıya Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Selçuk Coşkun'un yanı sıra rektör yardımcısı Prof. Dr. 

Sezgin Akbulut ve akademisyenler katıldı.

İİBF akademisyenlerine Bayburt Üniversitesi ile ilgili 

teknik bilgiler aktaran Rektör Coşkun, üniversitenin geçen 

yıl öğretim elamanlarına  sempozyumlara katılım ücreti 

olarak 400 milyar ödediğini, Bayburt Üniversitesi'nin her 

geçen gün büyüdüğünü bundan sonraki katılım ücretleri 

ödemelerine ise fakültelerin kendilerinin karar vereceğini 

belirtti. 2015-2016 eğitim öğretim yılında İİBF Kamu 

Yönetimi Bölümü’nün öğrenci alacağını kaydeden Rektör 

Coşkun, İİBF akademisyenlerinin çalışmalarını, taleplerini 

ve idare ile ilgili sıkıntılarını dinledi.

2015 yılında üniversitenin başarı sıralamasının daha 

üst sıralara çıkması için daha hızlı, daha çabuk, daha 

verimli olarak yapılması gerekenlerin yapılmasının 

önemini vurgulayan Rektör Coşkun, "Öğretim elemanı 

sayımız artıyor. Yapılaşma açısından her şey yolunda 

gidiyor. Merkezi Araştırma Laboratuvarı’mız 2-3 aya 

bitecek. Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı'mız 

yakında kurulacak. Sizlerden projeler üretmenizi ve 

akademik yayınlarınızı artırmanızı bekliyoruz. Multidisip-

liner çalışmalarınızı ve bilimsel araştırmalarınızı gücümüz 

yettiği oranda destekleyeceğiz. Bu konudaki destekleri-

mizi kurulacak vakfımız aracılığıyla yapacağız. Üniversite-

mizin geleceği projelere bağlı. KUDAKA, AB, BAP gibi 

projelerin hazırlanması sürecindeki deneyimlerinizi 

artırmanızı bekliyoruz. Üretim, yayın ve bilimsel çalışma-

nın üniversitemiz açısından çok önemli olduğunu 

başlatmış olduğumuz bölüm toplantıları ile önemle 

vurgulamaktayız." dedi.

İİBF'de İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi bölümü 

akademisyenleriyle bir araya gelen Rektör Coşkun, dönem 
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başlarında bu tür toplantıların yapılacağını belirtti.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

AKADEMİSYENLERİYLE TOPLANTI

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 

Coşkun, Mühendislik Fakültesi akademisyenleri ile bir 

araya geldi. Yeni başlayan Mühendislik Fakültesi akademis-

yenleri ile tanışan Rektör Coşkun onların isteklerini ve 

beklentilerini dinledi.

Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Toplantı 

Salonu'nda gerçekleşen görüşmeye Bayburt Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un yanı sıra rektör 

yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Akbulut, Mühendislik Fakültesi 

Dekanı Prof.Dr. Mehmet Gavgalı ve akademisyenler 

katıldı.

Mühendislik Fakültesi akademisyenlerine Bayburt 

Üniversitesi ile ilgili yeni bilgiler aktaran Rektör Coşkun, 

üniversitenin öğretim üyesi sayısının 33'ten 77'ye 

yükseldiğini kısa zamanda öğretim görevlisi, üyesi sayısının 

100'ü aşacağını kaydetti. 

Bayburt Üniversitesinin kendine yetmeye başladığı-

na işaret eden Rektör Coşkun, 2015-2016 eğitim öğretim 

döneminde Mühendislik Fakültesi’nde Malzeme Bilimi ve 

Nano Teknoloji bölümlerinin açılacağını kaydetti. 

Mühendislik Fakültesinden özellikle SCI ve SSCI 

kapsamında taranan dergilerde yayınlanan makaleler 

beklediklerine dikkati çeken Rektör Coşkun, bilimsel 

çalışmaların üniversitenin başarı sırasını yükseğe çıkaraca-

ğının önemi üzerinde durdu. 

Üniversitenin öğrenci profilinden de bahseden 

Rektör Coşkun, "Yabancı uyruklu öğrencilerimizin sayısı 

artmaya başladı. 14 farklı ülkeden 61 yabancı uyruklu 

öğrencimiz var. Uluslararası öğrenciler bizim yetişmemiz 

ve farklı kültürleri tanımamız açısından önemli. Diğer 

yandan kaliteyi artırmak adına başarılı öğrencilerimizi 

üniversitemizde değerlendirmeliyiz. Personelimizden ve 

öğrencilerimizden üniversitemizi azami oranda benimse-

melerini istiyoruz. Akademisyenlerimizden kendilerinin 

Bayburt'a ait hissetmelerini, Bayburt'ta yaşamalarını, 

öğrencilerimizin istedikleri zaman akademisyenlerimize 

ulaşmalarını istiyoruz." dedi.

Rektör Coşkun, "Bundan sonra Bayburt Üniversitesi 

tamamıyla rektörlükten yürütülen bir üniversite olmaya-

cak. Akademisyenlerin katılım ücretleri ve bazı küçük 

bakım ve onarım işlerini fakültelerimize devrettik. Biz 

hızdan yanayız. Bürokratik engeller noktasında dile 

getirilen her türlü hususu aşmak için gayret sarf etmeye her 

zaman hazırız. Yenilikler noktasında Türkiye'de yapılan 

nadir Merkezi Araştırma Laboratuvarımız 2-3 ay sonra hiz-

mete girecek. Önce cihaz aldık ondan sonra bu cihazlara 

göre laboratuvarımızın nasıl bir mekâna ihtiyacı olduğunu 

belirledik. Bu da bir ilk. Türkiye'deki bütün merkez araş-

tırma laboratuvarlarına referans teşkil edecek bir labora-

tuvarımız var. Ülkemizin en modern laboratuvarlarından 

birisi olarak hizmet verecek." diye konuştu. 

Üniversitenin geleceğinin projelere bağlı olduğunu 

vurgulayan Rektör Coşkun KUDAKA, AB, BAP, TÜBİTAK 

gibi projelerin yazımı noktasında 25 Şubat’ta bir günlük 

proje yazma eğitim verileceğini 3 ay sonra ise proje 

hazırlama noktasında kapsamlı bir eğitim sunulacağını 

açıkladı.

Gıda Mühendisliği Bölümü’nün Bayburt için önemli 

bir bölüm olduğunun altını çizen Rektör Coşkun, "Gıda 

Mühendisliği Bölümü biraz daha uygulamaya yönelik 

olarak Bayburt'ta yetişen Bayburt ile ilgili ürünleri 

pazarlama açısından Bayburt esnafına, Bayburtlulara veya 

kendimize rehberlik edebilir. Gıda Mühendisliği’nden bu 

şekilde özel bir talebimiz var. Bölüm akademisyenleri 

olarak Bayburt'a ne yapabileceğinizi düşünün. Bayburt balı 

ile ilgili, un ile ilgili bir şeyler yapabilirsiniz. Veya en son 

yankı uyandıran ekşi hamur gibi projeler yapmanızı 

istiyoruz. Genç akademisyenlerimizin bu tür projelere kafa 

yormasını bekliyoruz. Biz bir şeyler üretip onu pazarlama-

lıyız. Sayımız az diyebilirsiniz ama göç yolda dizilir (düze-

lir). Bir yerden başlamanız lazım. Bizden istekte de bulun-

dular. İTÜ gibi başka üniversitelerle işbirliği yapabilirsiniz. 

İçimize kapanarak bir şeyler yapmak zor. Bu tür yankı 

uyandıracak, insanlığa hizmet edecek projeler yapmasını 

Gıda Mühendisliği’nden bekliyoruz." ifadelerini kullandı.  

Makine, İnşaat ve Gıda Mühendisliği akademisyen-

leriyle ayrı ayrı bir araya gelen Rektör Coşkun, akade-

misyenlerin bilimsel çalışmaları hakkında bilgi aldı ve bu 

tür akademik sohbet buluşmalarının süreceğini ifade etti. 

MESLEK YÜKSEKOKULARI

AKADEMİSYENLERİYLE TOPLANTI

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 

Coşkun, Bayburt Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ile bir araya geldi.

Yüksekokul görüşmelerine Bayburt Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un yanı sıra rektör 

yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Tozlu ve akademisyenler 

katıldı.

Fakülte ziyaretlerinde olduğu gibi yüksekokul 

ziyaretlerinde de Bayburt Üniversitesi ile ilgili bilgileri 

akademisyenlerle paylaşan Rektör Coşkun, uzun vadedeki 

hedeflerinin 2 kampüslü bir üniversite olduğunu kaydetti.

Rektör Coşkun, "Üniversitemiz her geçen gün 

büyüyor. Bayburt Meslek Yüksekokulu’muzda önümüzde-

ki yıl İş Güvenliği, Lojistik, Bankacılık ve Finans bölümlerini 

aktif edeceğiz. Dede Korkut Kampüsü’nü ilerde 

açacağımız bölümler ve fakültelerle ‘Sağlık Kampüsü’ 

olarak değerlendireceğiz. Sağlık hizmetlerini bir an önce 

büyütmek, iş tanımı olan ve doluluk oranı yüksek olacak 

bölümler açmak istiyoruz. Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulundaki akademisyenlerimizin dışarıdaki aka-

demisyenlerle burada çalışması önceliklerimiz arasında. 

Akademisyenlerimizden akademik yayınlara ve projelere 

ağırlık vermelerini istiyoruz. 3 ay sonra açılacak Merkezi 

Araştırma Laboratuvarı’mız ülkemizdeki en son sistemle 

donatılmış laboratuvarlardan biri olacak.  Sizlerden 

üniversitemize kazandırdığımız imkânları en verimli ve en 

etkin bir şekilde kullanarak önemli çalışmalara imza 

atmanızı bekliyoruz." dedi. 

Bayburt Üniversitesini Atatürk Üniversitesi gibi 

çevre üniversitelerle beraber büyütmek için çalıştıklarını 

kaydeden Rektör Coşkun, "Üniversitemizi çeşitlendirmeye 

çalışıyoruz. Her geçen gün yerelleşmeyi aşan bir üniversite 

konseptimizin olması için gayret vermekteyiz. Donanım 

noktasında akademisyenlerimiz için her türlü imkânı 

seferber ediyoruz. Şehrin beklentilerini de dikkate alarak 

büyüyoruz. Öğrencilerimizin sosyal imkânsızlıkların 

yoksunluğu gibi şikayetleri de yeni kampüs alanındaki 

yaşam merkezi ile azalacak." diye konuştu. 
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imkânları üniversite imkânları ile sunmaya çalışıyoruz. 

Çevresinde bowling salonları, buz pisti, yemekhanesi, 

alışveriş yapılabilecek yerleri olan bir yaşam merkezinin 

projesini yaptırıyoruz, yakın zamanda da bunun 

ihalesine çıkacağız. Öğrencilerimiz bu anlamda da 

rahata kavuşmuş olacaklar. Öğrenci yurtlarının inşaatı 

yeni kampüs alanımızın hemen yanında devam ediyor. 

Öğrencilerimiz, kampüse yürüme mesafesi yakın-

lığındaki yurtlarda kalarak eğitimlerini devam ettirecek-

ler. 

Üniversiteniz Türkiye için ne ifade ediyor?

Bayburt Üniversitesi, Türkiye için çok şey ifade 

ediyor. Bayburt milattan önce kurulmuş bir şehirdir. 

Kentleşmede geri olabiliriz ama Bayburt bir şehirdir, bir 

'şehirlilik' kültürüne sahiptir. Bu anlamda bu şehrin 

geleneği vardır. Kültürel kodları vardır. Bizim öğrenci 

profilimiz de çok güzel; Türkiye'nin her tarafından 

öğrencimiz bulunmaktadır. Bu öğrenciler Bayburt'tu, 

Bayburt geleneğini, Bayburt örfünü, âdetini görerek bir 

şekilde kültürlenmiş olacaklar. Bayburt kültürü aynı 

zamanda Anadolu örfü, âdeti, kültürü demektir. 

Bayburt'ta çok fazla örselenmemiş, hala canlılığını 

devam ettiren bir kadim kültür var. Bu da öğrencilerimiz 

için bir şanstır. Bayburt, öğrencilerimizin geçmiş Anadolu 

kültürünü gördükleri ve yaşadıkları bir şehirdir. 

Kentleşme açısından problemlerimiz olabilir ama 

şehircilik açısından birçok kentten iyi durumda 

olduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca Bayburt güvenli bir 

şehir, Bayburt Üniversitesi de huzurlu bir üniversitedir. 

Son zamanlarda üniversitelerde olan olaylar, ailelerin 

tedirginlikleri göz önüne alındığında Bayburt Üniversitesi 

özellikle bu açıdan bulunmaz bir üniversitedir.  Allah'a 

Sayın hocam,  rektör olarak üniversiteyi 

nereden nereye getirdiniz?

Bu soru genelde bir rektörlük döneminin sonunda 

sorulur. Biz daha işin ortasında bulunuyoruz. Bu göreve 

başlayalı iki yıl oldu. İki yıl içerisinde üniversitemizi 

nereden nereye getirdiğimizi söyleyebiliriz ama bu, 

burada duracak anlamına gelmez.  İki yılın sonunda 

gerek insan kaynakları açısından, gerek akademik 

çalışmalar açısından, gerekse altyapı açısından bir takım 

ilerlemeler kaydettik.  İnsan kaynaklarına hem öğrenci 

hem öğretim elamanı açısından baktığımızda şu anda 

300 öğretim elamanımız ve 7 bin civarında da 

öğrencimiz var. Üniversitede göreve başladığımızda 33 

öğretim üyesi vardı şimdi ise 77 öğretim üyesine ulaştık. 

Hızlı bir şekilde 100 rakamını aşmaya çalışıyoruz. Görev 

süremizin sonuna doğru bu hedefimizi gerçekleştirmiş 

olacağız. İnşallah dönemimizin sonunda üniversitemizi 8 

binden fazla öğrenci, (bu 9-10 bin aralığında da olabilir) 

100'ü aşkın öğretim üyesi, yaklaşık 400 öğretim elamanı 

olan bir üniversite haline getirmeyi planlıyoruz.

Altyapı olarak şu anda bazı fakültelerimizin ve bazı 

birimlerimizin inşaat çalışmaları devam ediyor. 

Bunlardan bir kısmı bir yıl içerisinde bir kısmı iki yıl 

içerisinde teslim edilecek. Yine projesi yapılanların 

yanında, ihaleye çıkma aşamasında olan çalışmalarımız 

da var. Yeni kampüsümüzü geliştirmek adına yoğun bir 

inşaat faaliyeti sürdürüyoruz. Kampüsümüzü geliştirirken 

öncelikli olarak eğitim binalarımızın, araştırma merkezi 

binalarımızın, özellikle cihazlarını aldığımız ve iki aya 

kadar teslim alacağımız Merkezi Araştırma Laboratu-

varı’mızın inşaat faaliyetleri hızla devam ediyor. Bir 

yandan da öğrencilerimiz için sosyal alanlar oluşturmaya 

çalışıyoruz. Şehrimizin vermekte zorluk çektiği sosyal 

şükür şimdiye kadar Bayburt Üniversitesinde tek bir olay 

olmamıştır ve hiçbir öğrencimiz incinmemiştir. Hiçbir 

velimiz endişelenmemiştir. Bizim sloganımız da ' 

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi'dir. Dünya teknoloji 

sayesinde küçüldü, internet vasıtasıyla dünyanın öbür 

ucundaki bilgiye insanlar anında ulaşabiliyor. Artık 

okuduğunuz yer, mekân çok önemli değil. Nerede 

olursanız olun, siz bilgiye her halükarda ulaşırsınız; ama 

huzurlu bir ortamda, güvenli bir ortamda olmanız 

gerekir. Bunu da Bayburt Üniversitesi sağlıyor. 

Türkiye'nin bunu anlaması gerekir. Bu anlamda 

şehrimizin bu durumu bir övünç kaynağıdır. 

Sizce üniversitelerin temel, acil sorunları ve 

çözüm yolları neler olabilir? 

Bana göre üniversitelerin en acil problemi 

yerinden yönetim meselesidir. Merkezî yönetim zaman 

zaman üniversiteler için sıkıntı yaratabiliyor.  Öğrenci 

sayısı açıdan, öğretim üyesi sayısı açısından çok gelişmiş 

olan üniversiteler için geçerli olan kriterlerin, daha yeni 

kurulmuş üniversiteler için geçerli olması bizim için bir 

engel teşkil ediyor. Özellikle yeni kurulmakta olan, 

kurulumunu devam ettiren üniversitelerin biraz daha 

özgürlükçü, biraz daha yerinden yönetime açık bir 

tarzda olması gerekiyor. Yeni üniversiteler kaynaklarını 

daha rahat kullanabilmeli. Üniversitenin gelecekteki 

vizyonu da dikkate alınarak bir an önce gelişmelerini 

sağlayabilmek adına biraz daha rahat hareket 

edebilmelidirler diye düşünüyorum. Üniversitelerin en 

önemli problemlerinden bir diğeri üniversitelerin sadece 

öğretim yuvaları değil aynı zamanda eğitim merkezleri 

de olması gerektiğidir. Bir nesil yetiştiriyoruz, bu nesil 

bizden sonraki nesli de yetiştirecek bir nesildir. Yetişen 

“Bayburt Üniversitesi, Güvenli Şehrin 
Huzurlu Üniversitesidir.”

Prof. Dr. Selçuk COŞKUN:
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Röportaj

TAKDİM

Türkiye gazetesinde yayınlanan "Rektörler Konuşuyor" yazı 

dizisiyle üniversiteleri tanıtan Doç. Dr. Süleyman Doğan, Rektörümüz 

Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaret etti.

Üniversitelerin sorunları, sosyal ve kültürel gelişimleri hakkında 

Rektörümüz Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a sorular yönelten Doç. Dr. 

Süleyman Doğan, Bayburt Üniversitesinin tarihi geçmişi, camisi, 

şelalesi, turistik mağaraları ve insan yapısıyla meşhur şirin bir yer olan 

Bayburt’a ayrı bir güzellik kattığını söylerken Rektörümüz Selçuk 

Coşkun’u ise genç, dinamik, enerjik ve iletişim becerisi kuvvetli olarak 

tanımladı. Rektörümüz röportajında Bayburt kültürünün aynı 

zamanda örselenmemiş Anadolu örfü, âdeti, kültürü olduğunu, 

üniversitelerin en acil probleminin yerinden yönetim meselesi 

olduğunu belirtti. Rektörümüz ayrıca 21. Yüzyılı şekillendirecek 

öğrenci yetiştirmenin zorunluluğu ve bu öğrencilerin kültürel kodlarla 

irtibatlı, tarihi ile barışık olması gerektiği, üniversitelerin dünya 

üniversiteleri ile rekabet edebilmesi için öncelikle dil probleminin 

ilkokul sıralarında çözülmesine dikkat çekerek üniversitelerin kendi 

sınavlarını kendilerinin yaparak kendi öğrencilerini yine kendisinin 

seçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bayburt Üniversitesinin bazı alanlarda uzmanlaşarak uluslararası 

alanda öne çıkması ise rektörümüzün hedefleri arasında yer alıyor. İyi 

okumalar…



bu neslin kendi kültürel kodlarına sahip bir nesil olması 

gerekir. Ülkemizin bekası ve geleceği için bunu son 

derece önemsiyorum. 

Üniversitenizin yakın ve uzak hedef olarak Türk 

bilimindeki vizyonunu ve yerini nerede görmek 

istiyorsunuz bu alandaki çalışmalarınızdan bahseder 

misiniz?

Her üniversite bulunduğu şehirle bir şekilde 

özdeşleşebilir. Üniversite şehrin özelliği ile beraber ön 

plana çıkabilir.  Örneğin Batman petrolde, KTÜ 

denizcilikte ileriye çıkabilir. Her ilin öncelediği bir 

durum veya problem vardır. Onunla beraber üniversite 

oraya destek verebilir, onu geliştirebilir. Bayburt için 

düşündüğümüzde özellikle kültür, tarih ve organik tarım 

alanında Bayburt Üniversitesi öne çıkabilir. Daha öncede 

belirttiğim gibi Bayburt kadim geleneği olan bir şehirdir. 

Bu gelenekle ilintili çalışmaların yapılması noktasında 

Bayburt Üniversitesi ön ayak olabilir. Bayburt Tarihi ve 

Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'mizi de 

(BAKÜTAM) bu amaçla kurduk. İkinci bir husus da 

oldukça bakir topraklara sahip olan Bayburt, kültürel 

anlamda bir dejenerasyona uğramadığı gibi coğrafi 

anlamda da bakirdir. Bayburt toprakları çağın, 

teknolojinin tahribatına çok fazla maruz kalmamıştır. 

Bayburt Üniversitesi organik tarım ve organik beslenme 

ile ilgili çalışmalarla da şehre destek olabilir. Biz de bu 

anlamda özellikle Gıda Mühendisliği’ni, İlahiyat 

Fakültesi’ni ve Eğitim Fakültesi’ni önemsiyoruz. 

Yükseköğret im kurumlar ında görmek 

istediğiniz öğrenci profili sizce nasıl olmalı?

Herkes şunu idrak etti ki çok başarılı öğrenciler 

yetiştirmek, bilgili öğrenciler yetiştirmek zorundayız. 21. 

yüzyılı şekillendirecek öğrenciler yetiştirmek zorundayız, 

ama bir kırılma noktası var. O da şu: Çok bilgili, çok 

başarılı, çok çalışkan, çok zeki öğrencilerimizin kültürel 

kodlarımızla da irtibatlı olması gerekir. O anlamda 

üniversitelerimizde görmek istediğimiz öğrenci profili, 

gücünü tarihinden alan, ama geleceği şekillendirmede 

de iddialı bir öğrenci profilidir. Böyle bir nesil yetişsin 

istiyoruz. Tarihten kopuk olmayan, kökleri tarihe 

dayanan; ama tar ihte de kalmamış, tar ihin 

karanlıklarında kalmamış, geleceği de çok iyi okuyan ve 

geleceği şekillendirme konusunda da çok iddialı olan, 

ülkemizi gelecek dönemlere, yarınlara taşıyacak, çağdaş 

medeniyetler seviyesi düzeyine çıkaracak bilinçli bir 

nesil, bir öğrenci profili görmek istiyoruz. Biz kendi 

ayaklarımız üzerinde durmalıyız. Anadolu'da yaşayan 

insanların, kimsenin etkisi altında kalmadan, kimsenin 

yönlendirmesi altında kalmadan coğrafyayı kendilerinin 

yönetmesi ve etrafa da kendilerinin hükmetmesi 

gerekiyor. Bunun için de bilinçli, bilgili bir nesil; ama 

gücünü, kuvvetini de tarihten alan bir nesil, üniversite 

gençliği görmek istiyoruz.

Türkiye'deki üniversitelerin bilim, teknik ve 

üretime katkı bakımından dünya üniversiteleri ile 

rekabet edebilecek düzeye gelmeleri için neler 

yapılmalıdır? Bu alandaki bilimsel çalışmaları nasıl 

değerlendiriyorsunuz?

Bu alanda çok farklı çalışmalar bulunuyor. Türkiye 

üniversiteleri her geçen gün daha da kabuklarını 

kırmakta, uluslararasılaşma konusunda önemli adımlar 

atmaktadır. Erken yola çıkan üniversiteler bu aşamada 

daha ileride yer alıyor. Yeni kurulanlar arkadan devam 

edip gidiyor. Bu anlamda dil problemi önemli bir engel 

olarak karşımızda durmaktadır. Dil probleminin 

üniversitelerde değil, öğretim elamanı olduktan sonra 

değil, daha ilkokul sıralarında çözülmesi gerekiyor. 

Neticede uluslararası arenaya ürettiğinizi taşıyabilmeniz 

için o dilde sunum yapmanız önem arz ediyor. Ben dil 

derken sadece İngilizceyi kastetmiyorum, bütün diller 

önemlidir. Rusça bilen de önemlidir, Çince bilen de 

önemlidir. Eğer Türkiye uluslararası arenada söz sahibi 

olmak istiyorsa her alanda çalışmalar yapabilecek, her 

coğrafya ile ilgili çalışmalar yapabilecek, her dili bilen 

akademik personele ihtiyacı olacaktır.  

Üniversite rektörü olmak nasıl bir duygu, 

hissiyatınızı paylaşır mısınız?

Yeni kurulan üniversitelerin rektörü olmak gece 

gündüz çalışmak, koşturmak demektir. Çünkü henüz 

kurumsallaşmamış bir kurumun başına geliyorsunuz.  

Her şeyi sizin belirlemeniz gerekiyor. Yazışmaların 

kurallarından tutun da öğretimin kalitesini yükseltmeye 

kadar, her konuyla bizzat rektörün ilgilenmesi gerekiyor. 

Bu arada şehirle de çok uyumlu bir şekilde çalışmanız 

gerekiyor.  Küçük şehirlerdeki üniversiteler büyük 

şehirlerdeki üniversitelere benzemiyor. Herkesle uyum 

içerisinde olmanız gerekiyor. Valilikle, belediyeyle, 

ticaret odasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla uyum 

içerisinde olmanız gerekiyor. Üniversiteyi onlara rağmen 

büyütemezsiniz. Bunun da bir takım zorlukları var. Sizi 

bütün sivil toplum kuruluşlarının anlaması gerekir. Sizin 

kendinizi iyi anlatmanız onların da sizi desteklemesi 

gerekir. Bu işin dışarı ayağı yanında bir de içeri ayağı var. 

Öğretim üyesi, öğretim elamanı, öğrenci çekme 

konusunda zorluklarınız var. Üniversitenizi cazip hale 

getirmek için bir takım atraksiyonlarda bulunmanız 

gerekiyor. Her yönüyle bir ekip halinde çalışmanız 

gerekiyor. Dolayısıyla yeni kurulan bir üniversitede 

rektör olmak; koşturmak, çabalamak, çalışmak demektir. 

Üniversitenizi rakamlarla tanıtır mısınız? 

2013 yılında personel sayımız 382 iken 2014 

yılında yüzde 30'luk artışla 497'ye; 2013'te 

akademisyen sayımız 193 iken 2014'te yüzde 45'lik 

artışla 280'e; 2013'te öğretim üyesi sayımız 33 iken 

yüzde 133 artarak 77'ye; 2013'te öğretim elamanı 

sayımız 160 iken 2014'te yüzde 29'luk artışla 206'ya 

yükseldi. 2013'te 189 olan sınıflara göre idari personel 

sayımızı 2014'te yüzde 16'lık artışla 219'a; Türk uyruklu 

öğrenci sayımız 2013 yılında 3 bin 899 lisans, bin 273 ön 

lisans 47 yüksek lisans olmak üzere 5 bin 219 iken; 

2014'te 5 bin 213 lisans, bin 383 ön lisans ve 227 yüksek 

lisans olmak üzere yüzde 29'luk artışla 6 bin 733'e; 

ayrıca 500 pedagojik-formasyon eğitimi alan 

öğrencilerimizi de saydığımızda yüzde 39'luk artışla 7 

bin 233'e; yabancı uyruklu öğrenci sayımız 2013 yılında 

16 iken bu oranı 2014'te yüzde 287 artışla 62'ye 

yükselttik. Üniversitemiz genç bir üniversite olmasına 

karşın her geçen yıl üniversite sıralamasında üst sıralara 

doğru çıkmaktadır. 

Öğ r e n c i l e r i n  ü n i v e r s i t e  t e r c i h  v e 

yerleştirilmesinde sizce üniversitenin yeri ve rolü ne 

olmalıdır? Öğrenci üniversiteyi mi seçmeli yoksa 

üniversite öğrenciyi mi seçmeli?

Şu andaki mevcut duruma göre 

üniversitenin öğrenciyi seçme gibi 

bi r lüksü yok. Özel vakı f 
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edebileceklerini düşünüyorum. Bizim üniversitemizde 

böyle bir heyecan var. 

Üniversite rektörleri inşaat ve parasal 

durumdan azade tutulmalı mı, yani üniversite 

yönetimine mi sadece katılmalı, bu konuda ne 

dersiniz? 

Rektör, gerçekten üniversite ile ilgili işleri 

planlamalıdır. Teknik konular ise tamamen bir başka 

birim tarafından, bir başka sistem tarafından işletilmeli 

diye düşünüyorum. Üniversite rektörleri görevlerinin 

daha çok eğitim, öğretim tarafında olması gerekir. Yapı 

işleri, inşaat, mali durumlar konusunda da farklı bir 

birimin oluşturulması daha sağlıklı olur diye 

düşünüyorum. Burada mevcut durumda bütün yük 

üniversite rektörünün sırtında bulunuyor. Üniversite 

rektörünün her şeyi alıp taşıması gerekiyor.  Bu ileriki 

aşamalarda belki biraz daha rahatlayabilir. 

Üniversitenizin tercih edilecek yabancı öğrenci 

profili nedir, hangi bölge ve ülkelerden öğrencileriniz 

var?

Bayburt Üniversitesi daha çok Bayburt'a yakın 

ülkelerle irtibat kurmaya çalışıyor; ama uzak ülkelerden 

de öğrencimiz var. Brundi'den, Yemen'den, Rusya'dan, 

Almanya'dan öğrencilerimiz var. Şu anda Bayburt 

Üniversitesi’nde 17 farklı ülkeden öğrenci var. 

Öğrencilerimizin çoğunluğu Orta Asya ülkelerinden. Biz 

uluslararası öğrencileri de daha çok komşu devletlerden 

tercih ediyoruz. Uluslararası İlişkiler Ofisi'miz bu 

anlamda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Fuarlara katılarak 

üniversitemizi tanıtıyoruz. Çok az sayıda olan öğrenci 

sayımız bu gün itibariyle önemli bir seviyeye ulaşmış 

bulunuyor. Bundan sonra da yabancı uyruklu 

öğrencilerimizi arttıracağız. 

üniversitelerinin bazı bölümlerini çıkarsanız tamamıyla 

öğrenci üniversiteyi seçiyor. Esasında öğrenci daha çok 

üniversiteyi seçerken, üniversitenin bulunduğu şehri 

seçiyor. Şehrin tanınırlığı, bilinirliliği ne kadar yüksekse o 

şehirdeki üniversiteyi seçme oranı da o kadar yüksek 

oluyor. 

Yakın zamanda YÖK'ün yeni bir uygulaması 

olacak. Bölümlerin öğretim elamanı sayılarını rakamlarla 

da tercih kılavuzunda gösterecekler. Dolayısıyla öğrenci 

o bölümü tercih ederken öğretim elamanı profilini de 

görüp tercih edecek. En azından öğrenci tabloyu bilerek 

gelmiş olur. Bizim öyle bölümlerimiz var ki gerçekten 

güçlü ama şehir tanınır olmadığı için öğrenci o bölümü 

de önemsiz bir bölüm gibi görüyor; ama bu bilgiler orada 

verilirse güçlü olduğumuz da orada görülebilecek. 

Üniversite yerleştirme sistemi ilerde nasıl olur 

bilmiyorum; ama bana sorarsanız en eski dönemlerde 

olduğu gibi olmalıdır. Üniversiteler kendi sınavlarını 

kendileri yapmalı, kendi öğrencilerini kendileri seçmeli 

diye düşünüyorum. 

Öğrenciler neden Bayburt'u,  Bayburt 

Üniversitesini tercih etsin, diğer üniversitelerden 

farkınız nedir?

Küreselleşme ile dünya küçüldü. Üniversitelerin 

programları, öğretim seviyeleri gerçekten birbirlerine çok 

yakın duruma geldi. Bayburt Üniversitesi’ni neden tercih 

etmeliler? İki şey söyleyebilirim. Birincisi öğrenciler, 

gerçekten güvenli bir şehir ve huzurlu bir üniversite 

olduğumuz için bizi tercih etmeliler. İkincisi genç ve 

dinamik bir kadromuz var. Heyecanlı, öğrenciler ile 

rahat rahat iletişim kuran bir kadro var. Heyecanlı ve 

genç oldukları için bildikleri her şeyi öğrencilere aktarma 

çabası içerisinde olan öğretim elamanlarımız var. 

Öğrencilerin bundan çok iyi bir şekilde istifade 

Akademisyenlerin performansa dayalı ücret 

almasını doğru buluyor musunuz, özel üniversite ile 

devlet üniversitesi arasındaki ücret dengesizliğini 

nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Dünya performansa dayalı ücrete doğru gidiyor. 

İnsanlar performansı karşılığında ücret alıyorlar. 

Üniversiteler açısından devlet yapısının da bu doğrultuda 

hareket etmesi gerekir. Titri alıp üretime çok fazla 

katkıda bulunmayan bir öğretim elamanı ile durmadan 

çalışan, uluslararası yayın yapan bir öğretim elamanının 

aynı ücreti alması aslında adaletsizliktir. Adalet, eşitlik 

demek değildir. Adalet, hak edene hak ettiğini vermek 

demektir. Bu anlamda performansı yüksek olanların 

yüksek ücret alması düşük olanların da düşük ücret 

alması adaleti gerçekleştirmek açısından önemlidir. 

Bunun akademik gelişmeye de katkısı olur. Bu durumda 

akademisyenler üretmek için daha hevesli olabilirler. 

Siz üniversitenizi nasıl konumlandırıyorsunuz, 

nasıl bir üniversite olmasını istiyorsunuz?

Kalkınma Bakanlığının üniversiteler için 

düşündüğü bir çerçeve var. Üniversitemiz 15 bin, 20 bin 

civarında öğrencisi olan bir şehir üniversitesi olarak 

planlanmıştır. Bu bizce de makul bir hedeftir. Çok yoğun 

öğrencinin yaşadığı bir üniversite değil de makul 

seviyede öğrenci, kaliteli öğretim elamanıyla uluslararası 

alanda kendinden söz ettiren bir üniversite olmasını,  en 

azından bazı alanlarda söz sahibi, bazı alanlarda 

uzmanlaşmış bir üniversite olmasını hedef ediyoruz. Tabi 

bu tür gelişmeler birdenbire olmuyor. Belli bir süreçten 

sonra bir patlama yaşanıyor. Şu anda biz mutfak 

çalışmalarını yapıyoruz. Öğretim elamanlarımız yeni yeni 

uygun laboratuvarlarda çalışma imkânı bulmaya 

başladılar.  Uluslararası yayında ivme yukarıya çıkmaya 

başladı. Yakın gelecekte inşallah bazı alanlarda Bayburt 

Üniversitesi sesini duyuracak diye düşünüyorum. 
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Üniversitemiz tarafından  düzenlenen "Türkiye'nin 
Hukuki, Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Değişimi" konulu  
panelde konuşan Başbakanlık Başdanışmanı ve Gazi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin, "Türkiye 
küresel sürecin güç merkezlerinden birisi haline geliyor. 
Bölgesel merkezlerinden birisi haline geliyor. Bu aynı 
zamanda Türkiye'nin bölgesel bakımdan, ekonomik 
bakımdan kalkınan, demokratikleşen ve aynı zamanda 
Müslüman bir ülke olarak da bölgenin model ülkesi 
anlamına geliyor. Türkiye'nin yaşadığı bu değişim bir 
anlamda devrim niteliğinde bir değişimdir." dedi.

Bayburt Üniversitesi'nin yeni yerleşkesinde bulunan 
'Bayburt Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 
panele Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Belediye Başkanı 
Mete Memiş, Bayburt Başsavcısı Hasan Uğurlu, Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel 
Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı İbrahim Yumak, bazı kurum amirleri ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenler, öğrenciler 
ve vatandaşlar katıldı.

Moderatörlüğünü Başbakanlık Başdanışmanı ve 
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'in 
yaptığı panelde; Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Aydın Başbuğ, 'Türkiye'de Hukuki Değişim'; Doç. Dr. 
Erdinç Yazıcı, 'Türkiye'deki Toplumsal Değişim'; Doç. Dr. 
Fethullah Akın, ise 'Türkiye'deki Ekonomik Değişim' ile 
ilgili düşüncelerini paylaştı. 

Panelde, "Türkiye'deki Siyasi Değişim" konusunu 
anlatan Başbakanlık Başdanışmanı ve Gazi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin, Türkiye'nin 
demokratikleşmesinin önünde engel oluşturan unsurların 
devlet vesayetinde büyümüş kapitalist sınıfın baskısı, 
militarizmi yaygınlaştırmak isteyen resmi aydınlar ve 

batılılaşma ideolojisi olduğunu söyleyerek, 2010 
referandumuyla 27 Mayıs rejiminin tasfiye edildiğini ve 
militarizmden sivil rejime geçiş sürecinin başladığını 
söyledi.

 2010 referandumunu 27 Mayıs rejiminin tasfiye 
edilme süreci olarak gördüğünü söyleyen Bilgin, "2010 
referandumu bahsettiğim antidemokratik koalisyonun 
merkezini dağıtmıştır. Türkiye 2010'daki referandumla 
sadece 2000'li yılardaki Türkiye'nin yaşadığı Ak Parti de 
dahil olmak üzere dönüşümlerle sınırlı kalmamış 2010 
referandumu doğrudan doğruya 27 Mayıs rejiminin 
meşruiyetini oradan kaldırmıştır. Bu demokratikleşme 
tarihimizde bir sıçrama noktasıdır. Militarizmden sivil 
rejime geçiş süreci olarak değerlendiriyorum. Bu bakım-
dan çok önemli buluyorum." dedi.

 Uluslararası sistemde de Türkiye'nin konumunun 
değiştiğini söyleyen Bilgin, şunları söyledi: "Türkiye 
bölgesel bir güç haline geliyor. Bu bölgesel güç aynı 
zamanda ekonomik bakımdan bölgeyle entegre olmakta. 
Bugün Türk girişimcilerinin dünya pazarlarında, Avrupa 
pazarlarında Türk ürünlerinin dolaşıma girdiğini Türk 
emeğinin, mühendisliğinin ve Türk bilgisinin dolaşıma 
girdiğini görüyoruz. Türkiye, küresel sürecin merkez güç 
merkezlerinden birisi haline geliyor.  Bölgesel 
merkezlerinden birisi haline geliyor. Bu aynı zamanda 
Türkiye'nin bölgesel bakımdan, ekonomik bakımdan 
kalkınan, demokratikleşen ve aynı zamanda Müslüman bir 
ülke olarak da bölgenin model ülkesi anlamına geliyor. 
Türkiye'nin yaşadığı bu değişim bir anlamda devrim 
niteliğinde bir değişimdir. Bahsettiğim antidemokratik 
unsurların adeta 'tarihi değiştiremezsiniz, tarih burada 
bizim yaptığımız şeylerle dolmuştur, bu şekilde devam 
edecektir' şeklindeki anlayışını 2010'dan sonra yıkarak, 

söylem üstünlüğünün demokratik güçlere geçmesini 
sağlayan bir rejimin de başlangıcını gerçekleştirmiştir."

 Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin önünde bir 
takım engeller olduğunu ve  terör sorunun da Türkiye'nin 
çözüm süreciyle aşmaya çalıştığı bir sorun olduğunu 
söyleyen Prof. Bilgin, konuşmasını şöyle tamamladı:

 "Bölgede yaşanan büyük dönüşümün yarattığı 
krizler vardır. Bu krizler kalıcı krizler değildir. PKK ve terör 
sorunu da Türkiye'nin çözüm süreciyle aşmaya çalıştığı bir 
sorundur. Ama güç Türkiye'nin merkezindedir. Bölgedeki 
sorunlar Türkiye'nin katılmasıyla aşılacaktır. Dünya bugün 
Türkiye olmadan hiçbir sorunu çözecek özellikle krizleri 
çözecek halde değildir. 

Türkiye'de yaşanan yakın günlerdeki diplomasi 
trafiğinin de anlamı budur. Dünya Türkiye'nin yaşadığı 
bölgede Türkiye olmadan hiçbir şeyi kendi başına 
düzenleyemez. Amerika Birleşik Devletleri bugün 
Ortadoğu'da buna çabalıyor ama çabaladıkça hiçbirşey 
yapamayacağını da daha fazla hissediyor. Ben Türkiye'nin 
siyasal dönüşümünün büyük bir ivme kazandığını ve her 
bir dönüşümün büyük sorunlarla birlikte gelmesini anla-
mak gerektiğini, önemli olan bu sorunların yaşanması değil 
Türkiye'nin kendi değişim çizgisini üretme gücünü 
kaybetmemesi, iradesini kaybetmemesi olduğunu düşü-
nüyorum. 

Batı vesayetinden çıkan Türkiye'nin, Batı’nın 
diploması vesayetinden çıkan Türkiye'nin kendi kültür 
coğrafyasında kurduğu ilişkilerle ve yeni vizyonla 
demokratikleşmesini başardıkça ekonomisinde ve 
uluslararası ilişkilerde de daha ileriye adımlar atabileceği 
potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum."

Katılımcıların sorularına da cevap verilen panelin 
ardından panelistlere hediyeler takdim edildi.

‘TÜRKİYE KÜRESEL GÜÇ MERKEZİ OLUYOR’

"Türkiye'nin Hukuki, Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Değişimi" konulu panelde konuşan 
Başbakanlık Başdanışmanı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin:

‘ ‘

Üniversitemiz tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Hukuki, Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Değişimi" konulu 
panele Başbakanlık Başdanışmanı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'in, Gazi Üniversitesi 

Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Aydın Başbuğ, Doç. Dr. Erdinç Yazıcı ve Doç. Dr. Fethullah Akın konuşmacı olarak katıldı. 
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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GAZETESİ

Bayburt Üniversitesi İİBF Prof. Dr. Gökhan Budak 

Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Bayburt Vali 

Yardımcısı Abdülhamit Karaca, Bayburt Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Çalışma ve İş 

Kurumu Müdürü Ömer Akdeniz, Bayburt Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 

Dr. Turgut Bayramoğlu, bazı öğretim üyeleri ve öğrenciler 

katıldı.

Etkinlikte konuşan Bayburt Çalışma ve İş Kurumu 

Müdürü Ömer Akdeniz, İŞKUR ile ilgili katılımcılara bilgi 

verdi.

Köklü bir geçmişe sahip olan İŞKUR'un 2003 yılından 

bu yana yeniden yapılanma çalışmaları ile bilimsel, sosyal, 

ekonomik gelişmeleri yakalayan sosyal tarafların 

yönetime katılımına imkân tanıyan kamu istihdam 

kurumu olma yolunda hızlı ve kararlı adımlar attığını 

belirten Akdeniz, “İŞKUR'un 2015 yılında dünya 

kongresine ev sahipliği yapacağı Dünya Kamu İstihdam 

Kurumları Birliği’ndeki etkin rolü de bunları kanıtlar 

niteliktedir. Değişim ve yeniliklere uyum sağlayarak, 

hizmet kalitesi ve çeşitliliği ile işsizlikle mücadelede etkin 

rol oynayan ve işsizlikle mücadelenin omurgası olan 

kurumumuz İşgücü Yetiştirme Hizmetleri, İşbaşı Eğitim 

Programı, Girişimcilik Programları, İşsizlik Sigortası 

Hizmetleri, İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri, 

İstihdam ve İşe Yerleştirme Hizmetleri, İşgücü Piyasası 

İzleme Hizmetleri, Çalışma İlişkileri Hizmetleri olmak 

üzere çeşitli hizmetler vermektedir. İşgücü yetiştirme hiz-

metleri kapsamında kurumumuz tarafından istihdamın 

artırılması, işgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyaçlarının 

karşılanması amacıyla, katılımcıların cep harçlığı ve Genel 

Sağlık Sigortası, İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigortaları 

kurumumuz tarafından finanse edilen Aktif İşgücü 

Programları çerçevesinde; istihdam garantili işgücü 

yetiştirme kursları, engellilere yönelik mesleki eğitim 

kursları, meslek geliştirme kursları, UMEM Beceri10 

kursları, işbaşı eğitim programları ve Girişimcilik kursları 

düzenlenmektedir.” dedi.

Etkinlikte konuşan Vali Vekili Karaca, dünyada nitelikli 

iş gücüne ihtiyacın sanayi devriminin ardından ortaya 

çıktığını belirterek, daha önceleri bir insan birçok işi 

yaparken fabrikalaşmaya doğru gidildikçe insanların bir 

alanda uzmanlaşması gerektiğini söyledi.

Günümüzde gelinen noktada artık adama göre iş 

aranmadığını söyleyen Karaca, "İşimiz belli, uzmanlaşmış, 

alanında az ya da çok ihtisas sağlamış insanlarla çalışmak 

zorundayız. Bunu yapamadığımız zaman istediğimiz 

hedeflere ne ülke olarak ne de şahıs olarak ulaşabiliriz." 

dedi.

Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Turgut Bayramoğlu da istihdamı düşünmeden geçiri-

lebilecek bir zaman olmadığını ifade ederek,  Türkiye’nin 

işsizlik konusunda büyük mücadeleler verdiğini kaydetti.

Bu konuda İŞKUR'un çalışmalarını takdir ettiklerini an-

latan Bayramoğlu, "Türkiye'de şu anda ortalama işsizlik 

oranı yüzde 10,5. Bu oran Avrupa ülkelerinin birçoğun-

dan fazla. Avrupa'da bilindiği gibi kriz var, henüz bitmedi. 

Bundan dolayı Türkiye'den daha fazla işsizliği olan yerler 

de var ama biz OECD ülkeleri arasında işsizliğini en az 

halletmiş ülkelerden bir tanesiyiz." diye konuştu.

Bayburt Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü 

tarafından “Mesleki Bilgilendirme ve KPSS” adlı panel 

düzenlendi. Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi, Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans 

Salonu’ndaki  panel Arş. Gör. Ömer Faruk Gültekin'in 

moderatörlüğünde gerçekleşti.  Panele, konuşmacı 

olarak Bayburt Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca ve 

Bayburt Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Mehmet 

Kapusızoğlu katıldı.

Paneli Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Sezgin Akbulut, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Bener Güngör, akademisyenler ve 

çok sayıda öğrenci takip etti.

İlk olarak söz alan Öğr. Gör. Mehmet Kapusızoğlu 

KPSS, A grubu kadrolar, kariyer meslekler hakkında 

bilgi verdi. Öğrencilerin öncelikle hedeflerini iyi 

belirlemelerini hatırlatan Kapusızoğlu, “Hocalar size 

sadece belirli noktaları gösterir gerisi tamamen sizin 

çabanızdır. Hedef belirleyip ona göre bir çalışma 

stratejisi geliştirmeniz gerekmektedir.” diye konuştu.  

İkinci olarak söz alan Vali Yardımcısı Karaca; 

Kaymakamlık mesleğinden bahsetti. Zorlu bir süreç 

olduğunu ifade eden Karaca, mesleğin gerektirdiği 

şartlara değindi. Karaca sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Toplumun her alanını kapsayan, yönlendiren bir 

meslek. İnsanlar size kolayca ulaşabiliyor. Hayatta en 

önemli şeylerden biri bakış açısıdır. Neye ne şekilde 

baktığınız çok önemli. Bakış açınız sağlıklı olmalı.“

Son olarak konuşan Arş. Gör. Ömer Faruk Gültekin 

ise, akademisyenlik mesleğinden söz etti. Öğrencilere 

akademisyen olmanın şartlarını anlatan Gültekin, bu 

mesleği düşünenler için tavsiyelerde bulundu.

Panel, katılımcılara teşekkür plaketinin verilme-

sinin ardından son buldu. 

ÜNİVERSİTEMİZDE 
3. KARİYER GÜNÜ DÜZENLENDİ

‘ ‘ Üniversitemizde
‘Mesleki Bilgilendirme 

ve KPSS’  
Konulu Panel

Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
tarafından 3. Kariyer Günü düzenlendi. Öğrenciler, İŞKUR hizmetleri, iş arama 

becerileri ve işbaşı eğitimi staj programları hakkında bilgilendirildi.
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunan Prof. Dr. 
Gökhan Budak Konferans Salonu’nda düzenlenen 
konferansa Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, İlahiyat Fakültesi 
akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.

İlahiyat Fakültesi öğrencisi Emre Bektaş'ın Kur'an-ı 
Kerim tilavetinden sonra Fikir ve Aksiyon Kulübü 
danışman hocası Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Nevzat Aydın konferans öncesi bir konuşma 
yaptı.

Yaşanan çağda en önemli problemin değerler problemi 
olduğunu belirten Aydın, "Değerlerimize yabancılaşma-
mız günümüzün en önemli sorunudur. Anadolu'nun 
manevi mimarlarından Mevlana, Anadolu'ya sevgiyi, 
saygıyı, hoşgörüyü getiren ve yaşatan, ahlakın güzelleşmesi 
ve bilginin, iyiliklerin tamamlanması konusunda irfan 
geleneğinin önemli temsilcilerinden bir kişidir. İslam 
tefekküründe çok önemli bir yeri vardır, ama ne yazık ki 
çağımızın insanı Mevlana'yı yeteri kadar tanıyamıyor, 
anlayamıyor, mesajlarına vakıf değil.” dedi.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam 
Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı  Prof. Dr 
İsa Çelik, Mevlana'nın Allah'ın sevdiği ve kâinata sevdirdiği 
bir şahsiyet olduğuna dikkat çekerek "Hz. Mevlana'nın 
derdi, davası insandır. Bedenen, sureten insan yaratılır-
mışız, sireten, ahlaken de insan olalım. Mevlana'nın bütün 
eserlerinin bel kemiği, temel felsefesi insandır. O yüzden 
insanın iki düşmanına dikkat çeker. Maneviyatımızın iki 
mikrobu nefis ve şeytandır. Kur'an-ı Kerim'de nefis 298 
yerde geçer. İki sayfada bir nefse vurgu yapılmıştır. Kur-an-ı 
Kerim'de nefsin 8-10 kadar farklı anlamı vardır. Sufilerin 
nefs-i emmare dedikleri insanı kötülüğe sevk eden nefistir. 

Bir peygamber bile nefsini temize çıkaramıyor. Birçok 
ayet-i kerime var. Hz. Mevlana'da nefse Mesnevi'nin çeşitli 
yerlerinde çokça yer verir. Daha çok nefs-i emmareden 
bahseder. Hadis-i şeriflere çokça yer verir." dedi. 

Hz. Mevlana'nın insanla ilgili temel felsefesine de 
değinen Çelik, "Hz. Mevlana'nın insanla ilgili temel 
felsefesi 'insan-ı kamil' felsefedir. Şöyle der: “Kainat 
alemlerin Efendisi (a.s.) hürmetine yaratılmıştır. Birçok 
Kur-an-ı Kerim ayeti bunu desteklemektedir. İnsanın 
yeryüzünde bir halife olarak yaratıldığını ve mükerrem 
kılındığını ve Peygamberimizin yüksek bir ahlak üzere 
olduğu anlatılmaktadır. Ayet-i kerimeler ve hadis-i 
şeriflerle Hz. Mevlana ve onun gibi Allah dostları kâinatın 
yaratılışında aleyhisselatü vesselam Efendimizin, Hz. 
Âdem babamızdan önce yaratıldığını ifade ederler. Hz. 
Mevlana'nın değeri Allah'a verdiği değer, Peygamberimize 
verdiği değer ve din-i mübini İslam'a verdiği değerle eş 
orantılıdır. Mesnevi'de Peygamberimizin insan-ı kâmil 
olduğu her dönemde, her asırda birisinin mutlaka 
Peygamberimizi temsil ettiği kanaatini öne çıkarır. İnsan 
Hz. Mevlana'da 4 kategoriye ayrılır. Bir Peygamberimiz, 
kâmil insan. İki Peygamberimizin her asırda tek olan varisi 
insan-ı kamiller. Üçüncüsü insanları terbiye eden mürşid-i 
kamiller. Dördüncüsü de fenâfillah makamını yakalayan 
insan-ı kamiller. Bizlere tavsiyesi şudur: “Bir insan Allah 
Teala'nın sevdiği bir kul, O'nun habibinin sevdiği bir 
ümmet olmaya çalışmalı, nefis mertebelerini bir bir 
geçmeleridir.” diye konuştu.  

Konferans sonunda, Bayburt Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu tara-
fından Çelik'e çini işlemeli tabak hediye edildi.

Atatürk Üniversitesi Atateknoloji transfer ofisi 

yöneticileri tarafından “Girişimci Destekleme Progra-

mı ve Projeleri” konulu seminere Mühendislik Fakül-

tesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bener Güngör, 

Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Engin Şahin, Yrd. 

Doç. Dr. Uğur Çakır,  akademisyenler ve öğrenciler 

katıldı.

Programın açılış konuşmasını Ata Teknokent 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Atatürk Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 

öğretim üyelerinden Prof. Dr. Recep Sadeler yaptı.

Teknokentin ve Teknoloji Transfer ofisinin tanıtımı, 

işlevi ve girişimcilik konusu hakkında iş geliştirme 

uzmanı Nursel Keskin, Ata Teknokentin yürütmüş 

olduğu girişimcilik programı “Tekno GP” hakkında İş 

Geliştirme Uzmanı Ülkü Pelin Güçlü, “Destek 

Programları” hakkında ise İş Geliştirme Uzmanı Ela 

Birinci bilgi verdi.

Programın son bölümünde Ata Teknokentin Genel 

Müdür Yardımcısı Yasin Kazım Özbey katılımcılardan 

gelen soruları yanıtladı.

Program katılımcılara teşekkür plaketi takdimi ile 

sona erdi.

ÜNİVERSİTEMİZDE ‘MEVLÂNA VE İNSAN’ 
KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

‘ ‘ Üniversitemizde
‘Girişimci Destekleme 
Programı ve Projeleri’ 

Konulu Seminer 
Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Gökhan Budak 
Konferans Salonu’nda Atatürk Üniversitesi 

Atateknoloji transfer ofisi yöneticileri 
tarafından “Girişimci Destekleme Programı 
ve Projeleri” konulu seminer düzenlendi.

Bayburt Üniversitesi Fikir ve Aksiyon Öğrenci Kulübü tarafından 
Mevlâna'nın 741. Vuslat yıldönümünü anma etkinlikleri kapsamında 

‘Mevlana ve İnsan' konulu konferans düzenlendi.
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Bayburt Üniversitesi  ve Türk Felsefe Derneği 
işbirliğiyle 27.02.2015 tarihinde 

Üniversitemiz Prof. Dr. Gökhan Budak 
Konferans Salonunda 'Ortak Yaşama Kültürü 

ve Felsefesi Semineri düzenlendi. 
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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GAZETESİ

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 
Bayburt Valisi Yusuf Odabaş ve Bayburt Belediye Başkanı 
Mete Memiş, Çay TV Kanalı’nın canlı yayın konuğu oldu.

Programda Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun Bayburt Üniversitesinin kuruluşu ve 
birimleri hakkında bilgiler verdi. Coşkun “Bayburt Üniver-
sitenin öğrenci profili gerçekten çok iyi bir öğrenci profili, 
yani Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden hemen hemen eşit 
sayıda öğrencimiz var. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün 
renkleri bütün çeşitlilikleri Bayburt Üniversitesinde aynı 
anda bir yerde olduğundan kültürel etkileşim var.  Bu 
anlamda Bayburt için de, üniversitemiz için de çok olumlu 
bir durum söz konusudur. Bu sene 17 farklı ülkeden 

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Bayburt İl Afet 
ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (İL AFAD) ortaklığıyla 
Bayburt Üniversitesi personeli için yangın tatbikatı 
gerçekleştirildi

Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Kampüsü’nde 
gerçekleştirilen tatbikattan önce  İl AFAD tarafından İl 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde bulunan Prof. Dr. 
Gökhan Budak Konferans Salonu'nda yangın dolabının 
kullanılmasıyla ilgili seminer verildi.  Daha sonra sıvı gaz 
yangınlarına, A sınıfı olarak tabir edilen katı yangınlara, 
evde kullanılan mutfak tüplerinden kaynaklanan yangın-
lara karşı nasıl müdahale edilebileceği gerçeğini aratma-
yacak bir şekilde gösterildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Bayburt İtfaiye Müdürü Haluk 
Akkoyunlu, "Bugün üniversitemiz personeli için yangın 
tatbikatı yaptık. Katı madde yangınları olan odun, kömür 
gibi maddelerden kaynaklanan yangınların soğut-ma ve 
yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülebile-ceğini 
gösterdik. Evde kullanılan mutfak tüplerinde yangın 
olduğunda bunun basit yöntemlerle nasıl söndürüleceğini 
gösterdik. Faydalı bir tatbikat olduğunu düşünüyoruz. 
Bayburt İtfaiye Müdürlüğü olarak yangınsız günler 
diliyoruz. " dedi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 

yaklaşık 61 yabancı uyruklu öğrencimiz var ve bundan 
sonra da artmaya devam edecek.” dedi. Üniversitenin 
şehre kattığı faydalar hakkında da izleyicilere bilgiler 
veren Rektör Coşkun, üniversitelerin şehre hem bilimsel 
hem kültürel katkısı olduğunu ve kaçınılmaz olarak da 
ekonomik bir katkısı olduğunu ifade etti.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin de birkaç ay 
içerisinde açılacağı müjdesini veren Coşkun, üniversite 
olarak Sağlık Bilimleri ve  Diş Hekimliği Fakülteleri için de 
başvurunun yapıldığını ve sonuç beklendiğini söyledi. 
Rektör Coşkun, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik olarak 
düşünülen Veterinerlik Fakültesi için çalışmalar 
yapılacağını söyledi.

Coşkun'un yanı sıra  Bayburt Belediye Başkanı Mete 
Memiş'in de katıldığı tatbikatta Bayburt Üniversitesi 
personeli de yangın söndürme tatbikatına iştirak ederek 
yangına karşı alınacak önlemler, yangın esnasında 
yapılacak davranış şekilleri ve basit ilk yardım usulleri 
hakkında bilgi edinmiş oldu.

Seminere Bayburt Üniversitesi Rektör Danışmanı 
Prof. Dr. Necmettin Tozlu, akademisyenler ve çok 
sayıda öğrenci katıldı. Oturum Başkanlığını Prof. Dr. 
Necmettin Tozlu'nun yaptığı seminerde, Türk Felsefe 
Derneği'nden Prof. Dr. Veli Urhan, Prof. Dr. Murtaza 
Korlaelçi, Prof. Dr. İsmail Köz ile Prof. Dr. Celal Türer 
konuşmacı olarak yer aldı. 

Tarihin her döneminde insanlığın ilgisini çeken bir 
konu olan yaşama kültürü,  felsefi açıdan ele alındı. 
Felsefenin gerçek hayat ile ilişkilendirilerek 
değerlendirilmesi gerektiğinin belirtildiği seminerde, 
günümüz sorunları konuşularak çözüm arayışları 
arandı. Farklılıklara saygı, başkalarının fikirlerini ifade 
etmelerine fırsat tanıma, farklı bakış açılarının 
birbirlerini ötekileştirmeden bir arada yaşaması gibi 
konulara da yer verilen seminerde, üniversite 
gençliğinde birlikte yaşama felsefesi ve kültürünün 
oluşmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. 
Seminerde dünyanın küresel bir köy olduğu ve 
dünyanın bir ucundaki sorunun bütün insanları 
ilgilendirdiği anlatıldı. 

Dinleyicilerin sorularını cevaplayan konuşmacı-
lara Prof. Dr. Necmettin Tozlu tarafından teşekkür 
plaketi ve çeşitli hediyeler verildi.

ÇAY TV’DEN 
ÜNİVERSİTEMİZDE CANLI YAYIN

Üniversitemizde Yangın Tatbikatı

‘ ‘ Üniversitemizde ‘Ortak 
Yaşama Kültürü ve 
Felsefesi’ Semineri

Prof. Dr. Vedat Bilgin'in Yönettiği "Türkiye'nin Hukuki, Toplumsal, 
Ekonomik ve Siyasal Değişimi" konulu panel için şehrimize gelen Çay TV 

üniversitemiz yeni konferans salonundan canlı yayın yaptı. 
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Kısa adı EMITT olan ve 22-25 Ocak 2015 tarihleri 
arasında İstanbul TÜYAP'ta 19'uncusu düzenlenen Doğu 
Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Bayburt 
Üniversitesi tanıtıldı. Bayburt'un kültür ve turizm 
değerlerinin yer aldığı fuarda üniversitemiz Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı da stand açtı. “Güvenli Şehrin 
Huzurlu Üniversitesi” tanıtım sözüyle öne çıkan Bayburt 
Üniversitesi bütün yönleriyle katılımcılara tanıtıldı.

Üniversitemizi, Rektörümüz Prof. Dr. Selçuk Coş-
kun'un temsil ettiği fuara Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Tunceli Valisi Osman Kaymak, 
Osmaniye Valisi Kerem Al, Bayburt Belediye Başkanı Mete 
Memiş ve çok sayıda Bayburtlu katıldı.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 
standlarında üniversitemizi tanıtıcı broşürler ve üniversite-
miz tarafından yayımlanan kitaplar ziyaretçilere hediye 
edildi.  

Standda ayrıca Bayburt yöresine ait bal, polen, yöresel 
yemekler, bakırdan yapılmış araç gereçler, Bayburt Kalesi 
ve Saat Kulesi maketleri yer aldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Selçuk Coşkun ziyaretçilerle 
sohbet ederek üniversitemiz ile ilgili soruları yanıtladı. 
Coşkun, EMİTT gibi turizm ve seyahat fuarlarının 
üniversitelerin bulundukları yörenin tarihi, turistik ve 
coğrafi yapısını, özelliklerini, güzelliklerini tanıtmak adına 
önem arz ettiğini belirtti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası'nı 
yaptırarak Bayburt Üniversitesinin hizmetine sunan 
hayırsever işadamı merhum Kazım Erdem, Bayburt'ta 
anıldı.

Hayırsever işadamı Kazım Erdem'i anma 
etkinlikleri kapsamında cuma namazından sonra 
Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Binası'nın fuayesinde öğrencilere mevlid şekeri ve 
yiyecek ikram edildi.

Daha sonra ikindi namazını müteakip Yeni 
Camii'de Erdem için mevlid-i şerif okutuldu. Mevlid-i 
şerife Bayburt Valisi Yusuf Odabaş ve Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Selçuk Coşkun iştirak 
ederek hayırsever işadamının oğlu Erdal Erdem ile 
camii odasında bir süre görüştü. Vali Odabaş, oğul 
Erdem'e "Allah babanızın ecirlerini artırsın” dileklerini 
iletirken Rektör Coşkun ise  “Babanız hayırsever bir 
adamdı. Doğduğu topraklara âşıktı. Ruhu şad olsun” 
ifadelerini kullandı.

Erdem'in eşi Cezminur (Peruze) Erdem, hayırsever 
eşi Kazım Erdem'i hiçbir zaman unutamayacaklarını 
belirterek, "Biz kendisini hiçbir zaman unutmaya-
cağız, çocuklarımızla, dostlarımızla, akrabalarımızla 
her zaman kendisini anacağız. O'nun gönlümüzdeki 
yeri hiçbir zaman kaybolmaz. Allah O'nu unuttur-
masın. O, Bayburt'u çok seviyordu. O, “Bayburt 
benim çocuğum” diyordu. Bayburt için elimden gelen 
her şeyi yapacağım, diyordu. Biz de onu çok sevdiği 
Bayburt'ta anmak istedik." dedi.

Erdem'in oğlu Erdal Erdem ise babasının Bayburt'u 
çok sevdiğini hatırlatarak, "Babam Bayburt'u, bu 
toprakları çok seviyordu. Bayburt Üniversitesindeki 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası'nı da memle-
ketine hayırlı bir eser bırakmak için yaptı. Biz de 
babamın vefatının ilk yıldönümünü burada anmak 
istedik." diye konuştu.

Bayburt'taki anma etkinliklerine hayırsever iş-
adamının eşi Cezminur (Peruze) Erdem, oğlu Erdal 
Erdem yanısıra akrabaları Necati Özoğul, Cevdet Tur-
gut, Nuriye Turgut, Aziz Taştan ve Barış Taştan katı-
lırken  İstanbul'daki anma etkinlikleri kapsamında ise 
Kartal'daki yaşlı bakımevinde ve Aziz Mahmut Hüdai 
Vakfı Aşevi’nde yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

ÜNİVERSİTEMİZ 
ULUSLARARASI EMITT FUARI’NA KATILDI

‘ ‘ Hayırsever İşadamı 
Kazım Erdem Vefatının 
1. Yıldönümünde Anıldı
Hayırsever işadamı Kazım Erdem'i anma 

etkinlikleri kapsamında cuma namazından 
sonra Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Binası’nın fuayesinde 
öğrencilere mevlid şekeri ve yiyecek 

ikram edildi.

Kısa adı EMITT olan ve 22-25 Ocak 2015 tarihleri arasında İstanbul 
TÜYAP'ta 19'uncusu düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm 

ve Seyahat Fuarı'nda Bayburt Üniversitesi tanıtıldı. 

Toplum Destekli Polisler Üniversitemizi Ziyaret Etti

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube 
Müdürlüğü personeli Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 
Selçuk Coşkun'u ziyaret etti

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Toplum 
Destekli Polislik (TDP) faaliyetleri hakkında bilgi veren TDP 
heyeti Rektör Coşkun ile bir süre görüşerek kendilerine 
çalışmalarında başarılar diledi. 

Rektör Coşkun ise TDP heyetine teşekkürlerini ileterek 
üniversiteyi kazanarak Bayburt'a gelen öğrencilerin şehirde 
eğitime ve öğretime daha iyi adaptasyon sağlamalarını 
kolaylaştırmak noktasında yardımlarını sürdürmelerini 
istedi. Rektör Coşkun,yeni öğrencilerin sıcak bir şekilde 
karşılanması noktasında da TDP'den desteğini arttırmasını 
beklediklerini belirtti.
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Kitabı hazırlayan Nazire Erbay ise kitabın 

önsözünde şunları kaydediyor: "Küreselleşmenin uzak 

mesafeleri yakın etmesinin yanında toplumlararası 

paylaşımları da arttırdığı muhakkaktır. Modern anlatı, bu 

etkileşimden nasibini almış olarak kendi çizgisi içinde 

birtakım evrilmelere uğramış hâlihazırda değişim ve 

gelişim belli oranlarda devam ederken değerlendirmeler 

de özel ve genel anlamda devam etmektedir. 

Modernizmi kendi içinde farklı şekillerde yaşayan Türk 

şiiri şüphesiz yoktan var olmamış Türk milletinin 

yeryüzündeki mevcudiyetinden beri yüzyıllardır varlığını 

değiştirip geliştirerek sürdürmüştür.  Bu bakışla Türk 

şiirinin tarihi macerası incelenirken bu hususlar göz 

önünde bulundurulup, eskiye daha doğrusu klasiğe 

dönerek kültürel varlığın temellerini araştırmak, kendini 

geliştirmek adına önemlidir.

Klasik olanın önceden olmuş olmak adına, her 

zaman gelecek olana öncülük ettiği şüphesizdir. Aynı 

zamanda klasik olanın içinde var olan zenginlik ve 

birikim, eskinin üzerinde yüzyıllarca inceleme yapmayı, 

düşünmeyi ve yorumlar yapmayı zorunlu kılar.

Bayburtlu Zihni, 19. Yüzyılda Osmanlı devletinin 

sosyal, siyasal ve kültürel anlamda büyük bir değişimin 

yaşandığı bir dönemde eser vermiş sanatkârlardandır. Bu 

değişim ve dönüşüm, şairi yenileştirirken yapmamızı 

sağlayacak zengin edebi ve kültürel birikimini, dil ve 

söyleyiş zenginliğini mürettep divanında yansıtmasına 

vesile olmuştur.

Bu çalışmada, Bayburtlu Zihnî Divanı'nın beş 

Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve 

Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(BAKÜTAM), Bayburt'un hafıza merkezini 

oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bayburtlu Zihni Divanı, hacimli bir 

incelemeyle raflardaki yerini aldı. Zihni Divanı 

Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAKÜTAM)'ın 

üçüncü, Bayburt Üniversitesi Yayınları'nın ise 

yedinci yayını olarak kültür hayatına kazandırıldı.

Daha önce Bayburt Üniversitesi Öğretim 

Görevlisi olan Yrd. Doç. Dr. Nazire Erbay 

tarafından 'inceleme-metin' türünde hazırlanan 

kitap Osmanlıca tıpkı basım kısmı da sayıldığında 

581 sayfadan oluşuyor.

Bin adet basılan kitabın takdim yazısında 

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 

Coşkun şunları ifade ediyor: "Üniversiteler, 

mahiyeti itibariyle çok yönlü kuruluşlardır. İsmiyle 

de müsemma olduğu üzere uluslararası kimliği 

üniversitenin en belirgin yönüdür. Bu yönü ile 

üniversite, daha soyut bir görünüm arz eder. 

Kuşatıcıdır ve aynı zamanda dünyanın herhangi bir 

yerindeki başka bir üniversite ile aynı normlarda, 

aynı paydada buluşabilir. Bunun mekânsal bir sınırı 

yoktur. Diğer taraftan üniversitenin somut bir yönü 

de vardır ki burada öne çıkan öğeler mekânsal ve 

coğrafi nitelik taşır. Konumlandığı yer, üniversite 

için önem kazanır. Bu da ona ikinci bir kimlik 

kazandırır. Zira, mevcut üniversitelerin birçoğu bu 

kimliği taşıdıkları adlarla ortaya koyar.

Bayburt Üniversitesine bu düşünceler 

çerçevesinde bakıldığında üniversite olarak 

şümullü ve soyut, Bayburt'ta kurulmuş olmasıyla da 

mekânsal aidiyeti olan iki yönlü bir kimliği olduğunu 

görmek gerekiyor. Bu aidiyet üniversitemize bazı 

sorumluluklar yüklüyor. Bu kapsamda üniversitemiz 

Bayburt ile ilgili, özellikle tarihî, sosyo-kültürel, 

ekonomik kısaca bütün alanlarda yaptığı çalışmalar ile 

mahalli düzeyde akademik zenginlik oluşturur.

Daha önce yayımladığımız kitaplar, tertip ettiğimiz 

ulusal-uluslararası sempozyum ve konferanslar bu 

zenginliği oluşturabilmek için her biri kendi alanında ilk 

adımları teşkil etmişti. Bu kez adı Bayburt ile özdeşleşmiş 

olan Şair Zihnî'nin Divânı'nı yayımlamakla bir başka ilki 

gerçekleştirmiş oluyoruz. Zihnî, Bayburt denilince ilk 

akla gelen isimlerden birisidir. Kendi tercihi üzere 

yaşadığı dönemden itibaren hep Bayburtlu olarak anılan 

Zihnî, esasen XIX. yüzyılda kâtiplik ve kaza müdürlüğü 

yapmış bir devlet memurudur. Ancak daha çok şair 

kişiliği ile tanınır. Nitekim 1828-1829 Osmanlı-Rus 

Harbi'nde işgale uğradığını duyduğu memleketine 

döndüğünde yazdığı 'Vardım ki yurdumdan' diye 

başlayan ünlü koşması bütün edebiyat çevrelerinde 

bilinir. Koşmalarını, gazellerini ve şiirlerini topladığı Zihnî 

Divânı, Bayburt için olduğu kadar Klasik Türk Edebiyatı 

için de çok önemli bir eserdir.

Günümüz Türkçesine transkripsiyonu ile ilîm 

dünyasına kazandırdığımız bu eseri hazırlayan Dr.Nazire 

Erbay'ı tebrik ediyorum. Aynı zamanda BAKÜTAM'a ve 

üniversitemizin personeline de teşekkürlerimi sunu-

yorum."

nüshası üzerinde edisyon kritik yapılmıştır. Sağlam 

bir metin oluşturma çabası ile eserin dil, ses ve 

anlatım özellikleri dikkate alınmıştır. Ayrıca 

beyitlerde anlam kargaşasına yol açmamak adına 

metin, transkripsiyon harflerine uygun bir şekilde 

yazılmıştır.

Klasik şiirimizin dikkate değer örneklerinin 

verildiği bu divan üzerine yapılan çalışmada; 

Atatürk Üniversitesi Seyfeddin Özelge Bağış 

Kütüphanesi 25780 (k 2933) nolu, Süleymaniye 

Kütüphanesi Uşşâkî Tekkesi 118 nolu (bu nüsha 

İstanbul Galata Mevlevihânesi nüshası ile aynıdır), 

Edirne Süleymaniye Kütüphanesinden temin 

ettiğimiz University of Toronto Library PL 248 

Z45A17-1876 ve TBMM Kütüphanesinde 

73003884 no'lar ile kayıtlı nüshalar göz önünde 

bulundurulmuştur.

Temin edebildiğimiz bu nüshalardan 

Süleymaniye ve Galata Mevlevihanesi nüshaların-

daki sayfa numaraları birbiri ile uyuşmaktadır. 

Divan'daki sayfalarda yer alan satır sayıları giriş 

sayfaları dâhil olmak üzere 9-16 ile 24-29 arasında 

değişmektedir. Zihni Divanı'nda dikkat çekici 

ölçüde ayet ve hadis yer almaktadır.

Divanın tamamında geçen ayet ve hadisler, 

çalışmada italik yazı ile gösterilmiştir.

Son olarak bu çalışmayı yapmak için esere 

dikkatleri çeken Doç. Dr. Gülhan Atnur'a, eserin 

basımı hususunda desteklerini esirgemeyen 

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Selçuk 

Coşkun'a ve Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve 

Araştırma Merkezi'ne basımdan önce çalışmanın 

son tetkikini yapan Yrd. Doç. Dr. Sadık Armutlu'ya 

ve nihayet çalışma esnasında, eksiklerin giderilmesinde 

sonsuz ilgisini ve bilgisini esirgemeyen Prof. Dr. Erdoğan 

Erbay'a teşekkür sunmak bir görevdir.”

Kitaptan bir naat:

Der-Na't-ı Resûl Aleyhisselâm

Cemâlin gülşeninde bir hezârım yâ Resûllallah

Lebin vasfında şâh-ı kandehârım yâ Resûllallah

Kapatdı kâfı hâmem sâye-i şahbâz-ı vasfında

Visâlinle bu gün ankâ-şikârım yâ Resûllallah

Çemen bülbüllerinden gül-ruhın vasfın haberdârım

Sehî kaddin sabâdan gûş-güzârım yâ Resûllallah

Sekiz cennet tarâvet kesbini bâğ-ı cemâlinden

Nesîm-i kutsiden peygâmdârım yâ Resûllallah

 Hayâl-i hâl-i ruhsârınla sînem dâğlar yakmış

Der-i lütfunda dil-haste nizârım yâ Resûllallah

Açıl ey gönce-i men-zâre kabr-i bülbül-i zâra

Ki müstehzâ'-i hâr-ı gül-izârım yâ Resûllallah

Ayırma hâk-i ravzandan beni avf olmadın zîrâ

Bugün rüsvâ-ger-i şehr ü diyârım yâ Resûllallah

Anılsa nâm-ı Zihnî bahr u ber ikrâh eder benden

Bu denlü cürmle şöhret-şi'ârım yâ Resûllallah
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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GAZETESİ

BAYBURTLU ZİHNÎ DÎVÂNI
BAKÜTAM'IN ÜÇÜNCÜ KİTABI 
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Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. 
Gökhan Budak Konferans Salo-
nu’nda Kariyer ve Toplumsal Bi-
linç Kulübü tarafından organize 
edilen "KPSS ve İİBF Mezunla-
rının Kariyer Süreci" adlı konfe-
ransa Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanl ığ ı  Türkiye Bi l imler 
Akademisi'nden Saim Atik ko-
nuşmacı olarak katıldı.

Atik konferansta İİBF öğrenci-
lerine Türkiye'de KPSS’nin tarih-
çesi hakkında bilgi vererek 657 
sayılı Devlet Memurlar Kanu-
nu’nu anlattı.

Konferansın sonunda Kariyer 
ve Toplumsal Bilinç Kulübü tara-
fından Saim Atik'e teşekkür 
plaketi takdim edildi ve öğrenci-
lerle beraber hatıra fotoğrafı 
çekilmesiyle konferans sona erdi.

Üniversitemizde ‘Kpss ve İİBF Mezunlarının 
Kariyer Süreci’ Konulu Konferans

Bayburt'un florasında yetişen 
meyve ve sebzelerden elde edilen 
çeşitli ürünleri doğallığını kaybetme-
den ambalajlayarak Bayburt'ta bir ilke 
imza atan iş adamı Alaettin Ertuğrul, 
kendilerine her zaman destekte 
bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında 
ziyaret ederek kendisi ile bir süre 
görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Rektör Coşkun, "Tamamen 
doğal ve katkı maddesi içermeyen bu 
ürünlerin Türkiye'de bir marka haline 
gelmesi yönündeki işadamımız 
Alaettin Ertuğrul'un çabalarını Bayburt 
Üniversitesi olarak önemsiyoruz. 
Bayburt'un markalaşması için yapılan 
her türlü teşebbüsü üniversite olarak 
destekliyoruz.  Kendileri üniversitemiz bünyesindeki Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'miz 
(GITAHAM) ile de sürekli irtibat halinde bulunuyor.   Gıda 
Mühendisliği bölümümüz ile de sık sık görüşüyorlar. Biz 
kendisinin Bayburt adına doğru, faydalı ve ufuk açıcı bir 
girişimde bulunduğuna inanıyoruz." dedi.

İşyeri ve ürünler hakkında bilgi veren işyeri sahibi 
Alaattin Ertuğrul ise "Bayburt ülkemizin havası, suyu ender 
yerlerinden biri. Bayburt'ta çok doğal ürün var. Ben bunları 
ortaya çıkarmaya çalışıyorum. İnşallah memleketimiz için 
bir öncülük yaparız. Amacımız, ilimizde yetişen doğal 
meyve ve sebzelerden elde ettiğimiz ve unutulmaya yüz 
tutmuş Bayburt'a özgü ürünlerimizi gün ışığına çıkararak 
halkımızın ve turizmin hizmetine sunmaktır. Aynı 
zamanda ilimize ekonomik katkı sağlamaya çalışıyoruz." 
diye konuştu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rektör 
Coşkun'un Bayburt için önemli bir değer olduğunu 
kaydeden Ertuğrul, "Rektörümüz bu işe teşebbüs ettiğimiz 
günden bu güne bizlere çok destek verdi. Yaptığımız işin 

çok önemli bir iş olduğunu söyledi. Rektörümüz, Bayburt 
ile ilgili meselelere çok önem veriyor. Gerek kültürel 
açıdan gerekse ist ihdam açıs ından Bayburt 'un 
eksikliklerini çok iyi biliyor. Bu konuda girişimde 
bulunanlara destek veriyor. Bizim ürünlerimizi 
üniversitemizde yapılan uluslararası bir sempozyumda 
katılımcılara hediye etti. Kendisine müteşekkiriz. İnşallah 
biz de ondan aldığımız güçle daha güzel şeyler yapmaya 
çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bayburt Doğal Tarım Ürünleri ve Dağ Meyveleri 
İşletmeciliği'nde üretilen ürünlerin arasında yer alan ve 
hiçbir katkı maddesi içermeyen ürünler arasında; ekşi 
elma turşusu, ahlat turşusu (dağ armutu), tel helvası, 
sebzeli ve sade erişte, armut unu, pancar reçeli, kuşburnu 
kök reçeli, kızamık reçeli, karambuk reçeli, ısırgan otu 
reçeli, kavurga, pancar lokumu, pancar kömesi, pancar 
pestili, evelik salamurası, bal sirkesi, ısırgan kökünden 
yapılan un, öğütülmüş papatya, darğun otu, ambalajlı aş 
otu, sebzeli erişte, kurutulmuş ve öğütülmüş evelik ile 
elma ve armut çayları ve daha birçok ürün yer alıyor.

Bayburt'a Özgü Doğal Ürünler Üreticisinden  
Üniversitemize Ziyaret 

‘ ‘

Bayburt'a özgü doğal ürünleri katkı maddesi içermeden ambalajlayarak 
satışa sunan Bayburt Doğal Tarım Ürünleri ve Dağ Meyveleri İşletmeciliği 

Yönetim Kurulu Başkanı Alaettin Ertuğrul, üniversitemizi ziyaret etti.

Üniversite 
Personelimize 

EBYS Eğitimi Verildi

Bayburt Üniversitesi personeline Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi (EBYS) Eğitimi verildi.

Bayburt Üniversitesi Genel Sekreterlik Binası’nda 

verilen eğitime katılan personellere Elektronik Belge 

Yönetimi Sistemi’ni nasıl kullanacakları ve kullanırken 

nelere dikkat edecekleri anlatıldı. Genel eğitimden 

sonra sistemi yönetecek ve kontrol edecek perso-

nellere ise sistem yöneticiliği eğitimi verildi.

EBYS eğitim uzmanı Gökay Görkem eğitimle 

kurum bünyesindeki birimler arası yazışmaların veya 

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmaların 

elektronik (bilgisayar) ortamda yapılmasını sağlamayı 

amaçladıklarını belirtti.

Görkem, "EBYS ile evrak standartlarını belirlemek, 

evrak sevk, paraf ve onay sürelerini kısaltmak, 

harcanan emek, zaman ve kırtasiye giderlerinden 

tasarruf etmek, evrakları güvenli bir şekilde 

arşivlemek, evraklara hızlı bir şekilde erişebilmek gibi 

temel konuların sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca 

EBYS ile tanımlı iş akış yollarını kullanarak evrakları 

zamanında kurum içi ve kurum dışı ilgililere en kısa 

yoldan ulaştırılabilmektedir. 

Evrakların birden fazla noktaya (örneğin tüm 

birimlere) aynı anda tek tuşla dağıtımı yapılabilir. 

İşlem gören evrakların durumları takip edilebilir. 

Evrakların dağıtımı için paraflama süreci ve sırası 

tanımlanabilir. Evraklar arşivlenebilir ve evraklara hızlı 

bir biçimde erişilebilir. İzin ya da farklı bir durumda, 

yerinize işlerinizi yürütecek kişiye vekâlet verilebilir. 

Evraklar kontrol edilerek personelin performansı 

değerlendirilebilir. " açıklamasını yaptı. 
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Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Enes 
Dertli, "Yılda yaklaşık 500 bin tona yakın ekmek maalesef 
çöpe gidiyor. Bu milli bir değer. Biz üniversitemizdeki 
çalışmalarımızla bunu önlemek istiyoruz." dedi.  

Ekşi hamur ekmeğinin, normal ekmeğe göre raf 
ömrünün daha uzun ve besleyici olduğunu kaydeden 
Dertli, "Bilindiği üzere, Doğu Karadeniz Bölgesi ekşi 
hamurla üretilen ekmekle meşhur. Ekşi hamur ekmeği belli 
laktik asit bakterilerinin ve belli mayaların fermantasyonu 
neticesinde elde edilen bir ekmek. Ekşi hamurdaki etken 
floranın laktik asit bakterileri düzeyindeki durumunu 
araştırıyoruz. Biz üniversitemizdeki çalışmalarımızla bu 
yöredeki ekşi hamurdan yeni türler elde etmeye 
çalışıyoruz. Ekşi hamur ekmeğinin faydaları neler? Bir kere 
glisemik indeksi daha düşük. Yani kandaki glikoz seviyesini 
daha yavaş arttırıyor. Böylece insüline olan direnci 
azaltarak şeker hastalığı gibi hastalıkların önüne 
geçebiliyoruz. Aynı zamanda obezite ile ilgili sıkıntılar 
yaşayan insanlar rahatlıkla ekşi hamurdan üretilen ekmeği 
normal ekmeğe göre tüketebiliyorlar. Aynı zamanda 
bildiğiniz üzere ülkemizde ekmek israfı ile ilgili çalışmalar 

var.  Yılda yaklaşık 500 bin tona yakın ekmek maalesef 
çöpe gidiyor. Bu milli bir değer. Biz çalışmalarımızla bunu 
önlemek istiyoruz." diye konuştu.   

Ekmeğin hızlı bayatlanmasının ve küflenmesinin ekmek 
israfını etkilediğini belirten Dertli, "Bulduğumuz yeni 
türlerle normal koşullarda ekmek üretmeye çalışacağız. 
Böylece normal ekmeğin besleyicilik değerini aynı 
zamanda da raf ömrünü uzatmaya çalışacağız. Zira ekşi 
hamur ekmeğinin normal ekmeklere göre diğer bir farkı da 
raf ömrünün daha uzun olması. Burada fermantasyon 
bakteriler veya mayaların etkisiyle meydana gelmektedir.  
Dolayısıyla bizler bu çalışmalar neticesinde şimdiye kadar 
ülkemizdeki ekşi hamurlardan izole edilmemiş birkaç tür 
bulduk. Biz bu türlerle standart şartlarda hem ekşi hamur 
hem de normal ekmek üretip hem bu ekmeklerin 
besleyicilik niteliğine hem de raf ömrüne, ekmek kalitesine 
olan etkisine bakacağız." ifadelerini kullandı.

Dertli,  "Ekşi Hamur Florasından Yararlı Bakterilerin 
İzolasyonu" adlı TÜBİTAK destekli projenin araştırma 
görevlisi Emin Mercan ile yüksek lisans öğrencileri 
Fatmanur Demirbaş ve Hümeyra İspirli'nin ortak 
çalışmalarıyla verimli bir şekilde devam ettiğini ifade etti. 

Katar Üniversitesi Matematik-İstatistik Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Safeer Hussain Khan, Bayburt 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Video Konferans 
Salonu'nda bir seminer verdi.

Bayburt Üniversitesinin davetlisi olarak Bayburt'a 
gelen Prof. Safeer Hussain Khan, "Üç Adımlı ve Üç 
Dönüşümlü İterasyon Yönteminin Contractive Like 
Operatörlerin Ortak Sabit Noktalarına Yakınsaması" 
başlıklı seminerde ilk olarak sabit nokta kavramı, bazı 
dönüşüm tanımları ve temel iterasyon metotlarını 
anlattı.

Seminerde sabit nokta teorisinin öneminden ve 
kullanım alanlarından da bahseden Prof. Khan, yeni 
tanımlanan bir iterasyon yöntemi için elde edilen 
sabit nokta teoremleri ve ispatlarını katılımcılarla 
paylaştı.

Prof.  Khan, sabit  nokta teoris inin f iz ik, 
mühendislik, ekonomi ve oyun teorisinde geniş 
uygulama alanlarına sahip olduğunu, uygulamalı 
matematikte verilen bir denklemin çözümünün olup 
olmadığının sabit  nokta teoris i  yardımıyla 
bulanabileceğini, denklemde kullanılan dönüşümün 
(fonksiyonun) sabit noktası varsa o denklemin 
çözümünün var olduğunu söyledi.

Khan, sabit nokta teorisi ile ilgili yapmış olduğu bir 
çalışmayı ise Bayburt Üniversitesi akademisyenleri ile 
paylaştı. Prof. Khan'ın Bayburt Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Akbulut ile de ortak 
çalışması bulunuyor.

Seminere Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Sezgin Akbulut’un yanı sıra Atatürk Üniver-
sitesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat 
Özdemir, Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Aydın, Atatürk Üniversitesi 
Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah 
Kopuzlu, akademisyenler ve matematik öğretmenleri 
katıldı. 

Seminer sonunda ise Bayburt Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Akbulut tarafından Prof. 
Safeer Hussain Khan'a Bayburt Üniversitesi logolu çini 
tabak hediye edildi.

ÜNİVERSİTEMİZDEN OBEZİTE ve 
DİYABETE EKŞİ HAMURLU ÇÖZÜM

Prof. Dr. Safeer Hussain 
Khan Üniversitemizde 

Seminer Verdi‘ ‘

Üniversitesimiz Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından 
TÜBİTAK desteğinde,  "Ekşi Hamur Florasından Yararlı 

Bakterilerin İzolasyonu" projesi geliştirildi.
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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GAZETESİ

Üniversitemizde 
Mesleki Tanıtımın Önemi Anlatıldı

Bayburt Üniversitesi’nde Bayburt Anadolu İmam-
Hatip Lisesi Rehberlik Servisi tarafından Anadolu İmam 
Hatip Lisesi erkek öğrencileri için 'Mesleki Tanıtım Paneli' 
düzenlendi.

Rehber öğretmenlerden Hüseyin Saka'nın modere-
törlük yaptığı panel İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. 
Gökhan Budak Konferans Salonu'nda gerçekleşen panele 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 

Panel moderatörü Hüseyin Saka yaptığı açıklamada 
öğrencilerin zihinlerinde az çok şekillenmiş yapacakları 
mesleklerle ilgili soruların açıklığa kavuşması açısından 
'Mesleki Tanıtım Paneli'nin önemli olduğunu kaydetti.

Saka, "Sevgili öğrencilerimizin meslek seçimini 
kolaylaştırma adına meslek adamlarıyla birebir sohbet 
edebilme imkânı buluyoruz. Gelişen ve değişen dünyada 
birçok mesleğe ihtiyaç duyulmaktadır. Önemli olan 

öğrencilerimizin yeteneklerinin farkına vararak uygun 
mesleği seçmeleridir. Öğrencilerin yaşam koşullarına 
uygun mesleği seçmesi çok önem arz etmektedir. Bireyin 
meslek seçiminde isabetli olabilmesi kişilik özelliklerini 
çok iyi tanıyıp, bu özellikleri gerektiren mesleklere 
yönelmesine bağlıdır. Mesleklerle ilgili açıklamalar 
öğrencilerin gelecek ile ilgili seçimlerinde yardımcı 
olacaktır. Rehber öğretmenler olarak bu panelin amacına 
hizmet edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Öğrencilerin mesleklerle ilgili konulardaki sorularının 
yanıtlandığı panelde avukatlık ile ilgili mesleki bilgileri Ferit 
Türk; doktorluk mesleği ile ilgili bilgileri Ahmet Demirtaş; 
Kimya Mühendisliği ile ilgili bilgileri Yaver Saka; 
Gazetecilik ile ilgili bilgileri Peyami Sefa Karabacak; 
Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji ile ilgili bilgileri ise 
Gizem Kuşdemir anlattı.

Bayburt Üniversitesinin davetlisi olarak 
Bayburt'a gelen Prof. Safeer Hussain Khan, 

"Üç Adımlı ve Üç Dönüşümlü İterasyon 
Yönteminin Contractive Like Operatörlerin 

Ortak Sabit Noktalarına Yakınsaması" 
başlıklı seminer verdi 
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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GENÇ TEMA KULÜBÜ ÜYELERİ 
75. YIL ANAOKULU MİNİKLERİYLE MEŞE PALAMUDU EKTİ

Üniversitemiz Personeline
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 

Bayburt Üniversitesi Genç TEMA gönüllüleri, TEMA 
Vakfı Bayburt İl Temsilciliği ve 75. Yıl Anaokulu işbirliği 
kapsamında doğa bilincini artırmak amacıyla 75. Yıl 
Anaokulu’nda meşe palamudu tohumu ekme etkinliği 
yapıldı. 75. Yıl Anaokulu Mucize Renkler ve Şirinler 
sınıfında yapılan etkinliğe TEMA Vakfı Bayburt İl Temsilcisi 
Mehmet Çınar, 75. Yıl Anaokulu Müdürü Senem Daştan 
ve okul öğretmenleri, Bayburt Üniversitesi Genç TEMA 
Vakfı üyeleri, Bayburt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2. 
sınıf öğrencileri Sibel Sedef Yılmaz, Hayrettin Geçeci, 
Cemal Uçan ve İşletme 2. sınıf öğrencisi Suna Kaymak 
katıldı.

'Minik Meşe Atölyesi' adı altında yapılan etkinlikte 
çocuklar öğretmenleri ve Bayburt Genç TEMA üyelerinin 
yardımıyla saksılara meşe palamudu ekmenin mutluluğu-
nu yaşadı.TEMA Vakfı Bayburt İl Temsilcisi Mehmet Çınar 
miniklere, ağaçların öneminden bahsederek ağaç 
dikmenin erozyonu engellediğini ve havayı temizlediğini 
etkinlik sırasında anlattı. 'Minik Meşe Atölyesi' etkinliği adı 
altında meşe palamudu tohumu ekme etkinliği yaptıklarını 
ifade eden Çınar, "Genç TEMA Kulübünün üyeleri öğrenci 
arkadaşlarımız da bize yardımcı oldu. Geçtiğimiz hafta 
erozyonla mücadele haftasıydı. Biz anaokulu sınıfında 
çocuklar daha küçükken bu çocuklara doğa bilincini, 
çevre bilincini aşılamak istiyoruz. Ağaç dikmenin erozyona 
olan faydalarını ve ağacın diğer faydalarını bir şekilde 

Bayburt Üniversitesi personeline 'İş Sağlığı ve Güvenliği' 
konulu eğitim verilmeye başlandı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 17. 
maddesi gereğince, ikincisi düzenlenen İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimi, Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Prof.Dr. Gökhan Budak Konferans 
Salonu’nda gerçekleşti.

Çarşamba günü sona erecek eğitimlere akademik 
personel ve idari personel katıldı.

Bayburt Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve 
Güvenlik Bölümü Öğretim Görevlisi Yaver Saka tarafından 
verilen eğitimlerde katılımcılara genel iş sağlığı ve güvenliği 
kuralları, iş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve 
işyerindeki riskler, kaza, yaralanma ve hastalıktan 
korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin 
uygulanması, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, 
çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, yasal mevzuat ile 
ilgili bilgiler, işyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, 
kişisel koruyucu alet kullanımı, ekranlı ekipmanlarla 
çalışma, uyarı işaretleri, kimyasal, fiziksel ve biyolojik 
maddelerle ortaya çıkan riskler, temizlik ve düzen, yangın 
olayı ve yangından korunma, termal konfor şartları, 
ergonomi, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri gibi 
konular anlatılarak katılımcılardan gelen sorular 
yanıtlandı.

İş hayatındaki en basit tedbirsizliklerin bile büyük 
sıkıntılara yol açabileceğini ifade eden Bayburt Meslek 
Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 
Öğretim Görevlisi Yaver Saka, "Hiç kimse iş kazasına 

anlatmak istiyoruz. Bu etkinlikle de bunu perçinlemek 
istedik. TEMA Vakfı olarak biz herkese doğa bilincini 
aşılamak istiyoruz. Bunun için de özellikle eğitime 
yönelmiş bir vakfız. Genç yaşta bu çocuklara doğa bilincini 
verirsek insandan kaynaklanan doğa problemlerinin de 
önüne geçmiş oluruz. Bunu ilkokul, ortaokul, lise 
seviyesinde de devam ettireceğiz "dedi. 

Bayburt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2. sınıf 
öğrencisi Sibel Sedef Yılmaz ise miniklerle meşe palamudu 
tohumlarını saksılara diktiklerini ve eğlenceli bir iş 
yaptıklarını belirterek, "Çocuklar çok mutlu oldu. 
Sorumluluk sahibi olmayı öğrendiler. Çok eğlenceli vakit 
geçirdiler. Biz onları çok sevdik. Daha sonraki etkinliklerde 
bu tür çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Türkiye çöl 
olmasın, ağaçsız kalmasın diye elimizden gelen her şeyi 
yapmak istiyoruz. Her yer yeşil olsun istiyoruz. Temiz hava 
temiz bir ortam yaşatmak istiyoruz çevreye." diye konuştu.

Bayburt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2. sınıf 
öğrencisi ve Genç Tema Kulübü kurucusu Nurettin Geçeci 
ise yaptıkları etkinliğin önemli bir etkinlik olduğuna dikkat 
çekerek, "Minik elleriyle çocuklar tohumları saksılara 
ektiler. Onları yüreklerindeki sevgileriyle büyütüp inşallah 
onları toprakla buluşturacaklar. Biz de bu güzel etkinliğe 
vesile olduğumuz için mutluyuz " dedi. 

Minikler ise yapılan bu etkinlikten çok mutlu oldukları-
nı ve eğlendiklerini söylediler.

uğramayı beklemez ve istemez. Çalışanların işlerini büyük 
bir dikkatle yapmalarını bütün eğitimlerimizde dile 
getiriyoruz.  Yöneticilerimiz, gerekli tedbirleri alıyor biz de 
26.12.2012 tarihinde yasal dünyamıza giren diğerlerinden 
en önemli özelliği proaktif bir yaklaşımla kazaların önüne 
geçmeye başlayan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
kanunu gereğince ülkemizin en genç üniversitelerinden 
olan Bayburt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği birimi 
olarak eğitimlerimizi sürdüreceğiz.  İş sağlığı ve güvenliği 
hususunda tüm üniversite personelimiz önemlidir. 
İşyerinde karşılaşılan olası tehlikeler üniversitemiz İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kurulu ile paylaşılmalıdır. "dedi.

Eğitim sonunda sınava katılan katılımcılara İş Güvenliği 
Sertifikası verildi. 

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi  Prof.Dr.Gökhan Budak Konferans 
Salonu'ndaki programa Bayburt Belediye Başkanı 
Mete Memiş, Bayburt Eski Belediye Başkanı Hacı Ali 
Polat, Ak Parti İl Başkanı Hakan Kobal, Ensar Vakfı 
Bayburt Şube Başkanı Mehmet Battal, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar 
katıldı.

Açılış konuşmasını Ensar Vakfı Bayburt Şube 
Başkanı Mehmet Battal'ın yaptığı seminerde Battal, 
Ensar Vakfı ile ilgili bilgiler aktardı. Battal, "Elimizden 
geldiği kadar öğrencilerimize ve insanlığa faydalı 
sosyal aktiviteler düzenliyoruz. Önümüzdeki yıl 80 
kişilik yurdumuz tamamlanacak. Onu faaliyete 
geçirip hizmet vermeye çalışacağız. İmam-hatip 
öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız var. İlerleyen 
günlerde bu tür programlar yapmaya devam 
edeceğiz. Programa katılanlara teşekkürlerimi 
iletiyorum." diye konuştu.

Sosyal ve siyasi yaşamda kadınlara kılavuzluk eden 
eserleriyle tanınan ve "Kur'an-Hayat Ekseninde 
Mümin Kadın" adlı eseriyle dikkat çeken sosyolog-
yazar Hülya Şekerci ' Modern Dünyada Müslüman 
Kadının Yeri' konulu seminerde kadının İslam'ı yaşama 
ve yaşatmadaki tartışılmaz önemini, tarihten ve 
güncel hayattan örnekler vererek anlattı.

Şekerci, " Müslüman kadın modern dünyada bir 
kuşatma altında. Kadın modern dünyada tüketim 
kültürünün, reklamların baskısı altında. Bu baskıyı 
aşabilmek kolay değil, her yönüyle kadın kuşatılmış 
durumda. Bu kuşatılmışlığı aşmada Müslüman 
kadının rolü nedir? Burada iki uç boyut var. Bir tanesi 
gelenek. Kadının üzerine geleneklerin baskısı var. 
Gelenek olarak bize kadar doğru, sahih bir gelenek 
var. Bir de İslam dışı olup İslam'a girmiş birtakım yanlış 
görüşler var. Bunları ayıklamamız lazım. Bir yandan da 
modern eğilimler var. Mesela Müslüman feminist 
kadınlar tanımlaması var. Bu da modern bir sapma. Bir 
taraftan erkek üstündür diyen geleneksel sapma var. 
Her halükarda erkek kadından üstündür diyen 
geleneksel sapma var ki bu İslami değil; çünkü İslam'a 
göre üstünlük takvadadır. Müslüman kadın ve erkek 
birbiriyle yarışmaz, çatışmaz. Aynı hedef için birlikte 
yürürler. Peygamber efendimizden sonra kadını fitne 
unsuru olarak gören yaklaşımlar hatalıdır. Kadınlar 
gerek İslam'ın yayılmasında, gerekse de İslam 
ahlakının yaşanmasında üzerlerine düşeni en iyi 
şekilde icra etmiştir. İslam'ı ilk kabul eden ve İslam için 
ilk şehit olan kadındır. Kadın- erkek, zenci- beyaz, 
Türk- Kürt gibi Allah nazarında hiçbir üstünlük 
ayrıcalığı olmayan düşüncelerle uğraşacağımıza, 
dinimize ve topluma nasıl yararlı 
olabiliriz, bunları konuşmalıyız 
"dedi.

Üniversitemizde 
Modern Dünyada 

Müslüman Kadının Yeri 
Konuşuldu 

Sosyolog-Yazar Hülya Şekerci Ensar Vakfı 
Bayburt Şubesi’nin düzenlediği programda ' 
Modern Dünyada Müslüman Kadının Yeri' 

adlı bir seminer verdi.
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleşen 
konferansa Bayburt Üniversitesi Rektör Başdanışmanı 
Prof.Dr. Necmettin Tozlu'nun yanı sıra rektör yardımcıları, 
dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitimcilerin yoğun katılım gösterdiği konferans, Doç. 
Dr. Süleyman Doğan'ın Mevlana'nın çok iyi bir pedagog, 
Mesnevi'nin ise bir ahlak ve pedagoji kitabı olduğunu 
vurgulaması i le başladı.  Doğan, konuşmasında 
Mesnevi'deki kıssalarda eğitim ve hoşgörü ile ilgili 
telkinlerin günümüzde de geçerliliğini koruduğunu belirtti. 
Hz. Mevlana'nın mesnevisinin inceliklerini anlattığı 
konferansta Doğan, günümüz meselelerinin çözüm 
noktaları, öğrenme metotlarına uygunluğuna değindi.

Mesnevi ve Mevlana hakkında bilgi veren Doğan, 
Mevlana'nın eğitim metodunun hikaye anlatımı, metaforik 
anlatım, menkıbe ve kıssa anlatımı, ayet ve hadisler ve 
bunların işârî yorumları ve şiir olduğunu kaydetti.

Mesnevi’deki 26 hikâyeyi pedagoji açısından 
incelediğine dikkati çeken Doğan, Mevlana'nın bir 
metaforla birçok şey anlattığını bunun başka örneğinin 
olmadığını, kendisinin ırak görüşlü vizyoner bir insan 
olduğunu örneklerle katılımcılara aktardı.

Aynı zamanda Türkiye Gazetesi yazarı olan Doğan, 
Mevlana'nın etkili bir anlatımı olduğunu kaydederek  
"Mevlana'nın kaynağı ilahidir. Kendisi 'insanlık ailem, bütün 
gök kubbe de evim' demiştir. Goethe bu sözü ile Mevlana'yı 
bir dünya vatandaşı olarak nitelemiştir. Bütün batılı 
filozoflar Mevlana'dan büyük bir zat olarak bahseder. 
Mevlana 3A olarak formüle ettiğim Allah, Âlem ve Âdem 
kavramlarını çok iyi anlamış ve çok iyi analiz etmiş, buna 
göre bir toplum inşa etmek için varını yoğunu sarf etmiştir. 
Aslında dünyanın meselesi insanlık meselesidir. İnsanlık 
meselesi hallolursa bütün meseleler halledilecektir.  Çünkü 
insanlık, bütün insanlık âleminin meselesidir. İnsan ise 
olmuş bitmiş bir varlık değil bir olgunlaşma meselesi olan 
varlıktır. Mevlana, bütün insanlığa bir proje olduğu için 
batılılar peşine koşuyorlar. Niye Mevlana'ya, Yunus'a 
koşuyorlar. Kaynakları ilahi kaynaktan bir parça olduğu için 
koşuyorlar. Mevlana, “İnsanın en uzun yolculuğu içine 
yaptığı yolculuktur.” diyor.  Yaşadığı Anadolu topraklarında 
yeni bir kimlik ve kişilik oluşturuyor. Bu kimlik ve kişilik 
şefkatin, merhametin, hoşgörünün kişiliği ve kimliğidir. Bir 
Anadolu kimliğidir. Kuşatıcı bir kimliktir, dinden neşet eden 
yeni bir medeniyettir.  "dedi.

Mesnevi’deki pedagojik metodunu örneklerle anlatan 
Doğan, Mevlana'nın en büyük metodunun gözlem metodu 
olduğunu belirterek, " Mevlana diyor ki görmez misiniz kar 
taneleri düşer de yere, hiçbiri birbirinin ayağına basmaz. 
Hepsi bir sükûnette yere rahatlıkla düşer. Ne oluyor 
insanoğluna ki neyi paylaşamıyor. Gözlem metodunu 
insanı anlatmak için öne çıkarıyor. Kendini gözleme, 
kendini anlama, kendini tanıma, kendine yön verme ve 
nefis mücadelesi. Gözlem metodu bugün bütün bilimlerde 
esastır. Önce doğru gözlem, doğru ölçüm, doğru 
değerlendirme. Doğru gözleyemezseniz doğru ölçemez-
siniz. Doğru ölçmezseniz doğru değerlendiremezsiniz. Bu 
birçok bilimde böyledir. Diğer yandan Mevlana, 16. 
yüzyılda yaşamış Descartes'in metodik şüpheciliğini çok 
önceden anlatmıştır. Mevlana'da davranışın kaynağı 
düşüncedir. İnsanların davranışını incelerseniz düşüncesini 
görürsünüz, der. Mevlana öğrenmenin başlangıcı şüphe ve 
ilgidir, der. Mevlana, hakikate ulaşmak için gerçek 
olmayandan şüphe etmeyi doğru görmektedir. Descartes'in 
ifadesiyle buna “metodik şüphe” diyoruz. Mevlana bunu 
asırlarca önce fark etmiş, bazen şüphenin insanı gerçeğe 
ulaştıracak yollardan biri olacağını savunmuştur. Eğitimde 
ilk ceza ve mükâfatı öneren Mevlana'dır. Batılı pedagog 
Jean-Jacques Rousseau, 'Émile ou de l'éducation' adlı 
eserinde ceza ve mükâfattan bahseder. Eser güzel bir 
pedagojik romandır. Fakat Mevlana'dan çalıntılar vardır.  
Descartes de vardır. Zaten 19. yüzyıla gelinceye kadar atıf 
yoktur, alıp alıp yazılmıştır. "şeklinde konuştu.

Türkiye'de asıl sorunun eğitim fakülteleri olduğunu 
anlatan Doğan, "Cumhuriyet döneminde yaşayan Emrullah 
Efendi 'nin Tuba Ağacı Formülü vardır. Eğitimin 
örgütlenmesi yukarıdan aşağıya doğru olmalı diyor. Yukarı 
dediği eğitim fakültelerinden aşağı doğru. Üniversite, orta 
öğretim, ilköğretim, anaokulu şeklinde. Problem yukarıdan 
aşağı bir yapılanmanın tekrardan inşa edilmesidir. Bazıları 
da ilkten başlanarak yukarı doğru çıkmalı diyor. Aslında 
bizim kültür yapımıza yukarıdan aşağı daha uygun gibi 
görünüyor. Kitapların dili batılı mı doğulu mu nedir, ne 
vermek istiyor, tamamen kafa karıştırıcı. Oradan çıkan 
öğrenci gidip bir şey veremiyor. Asıl problem eğitim 
fakültelerindedir. Çünkü yetiştiren orasıdır. Eğitim 

Bir saat süren konferans sonunda Bayburt 
Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. 

Necmettin Tozlu, Doç. Dr. Süleyman Doğan'a 
Bayburt Üniversitesi logolu çini tabak takdim etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
İnsan ve Toplum Bilimleri Öğretim Üyesi 

Doç.Dr. Süleyman Doğan, konferansa katılanlarla 
sohbet etti ve kitaplarını imzaladı.

ÜNİVERSİTEMİZDE 
MESNEVİ'NİN PEDAGOJİK 

BOYUTU ELE ALINDI

‘ ‘

Bayburt Üniversitesinin davetlisi olarak Bayburt'a gelen Yıldız Teknik Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Öğretim Üyesi Doç.Dr. Süleyman 

Doğan ‘Mesnevi’den Pedagojik Telkinler’ konulu bir konferans verdi.

fakülteleri akademileri olabilir. Buradaki öğretmenler 
sadece bilgi donanıp formasyon alarak mezun olmamalı." 
ifadelerini kullandı.

Bayburt'ta manevi bir hava sezdiğini, şehirde yaşanmış 
bir maneviyat bir ruhaniyet olduğunu anlatan Doğan, şöyle 
devam etti: "Mevlana pedagojisi Bayburt'ta da gördüğüm 
gibi hep iyi, güzel ve sevgi üzerine bakar. Batıdaki 
polyannacılık Mevlana'dan çalmadır. Mevlana pedagojisi 
tamamen güzellikle bakar ve der ki “Disiplin dıştan verilen 
bir zorlama değil içte oluşan bir yapıdır. Bu yapı da 
göstererek ailede başlar, okulda devam eder.” Mevlana'nın 
eğitim anlayışı itidale dayanır. Bunun için kerpiç örneğini 
verir. “Kerpice çok su verirseniz kerpiç olmaz, ayarında su 
vereceksiniz” der. İşte bunun için öğrenciye ayarında ve 
kararında bireysel, zihinsel ve fiziksel gelişimini ele alarak 
eğitim verilmelidir. Senin görevin çocuk eğitimi ise onun 
diliyle, onu anlayarak konuş, asıl sorun oradadır. Asıl olan 
öğrenendir. Mevlana pedagojisinde öğrenci baldır, 
öğretmen ise süttür. Bal süte karıştığında sütleşir. Ahlaki 
manada öyle bir münasebet olmalı ki, öyle bir numune-i 
timsal olmalı ki öğretmen, öğrenci de ona uysun. O, bir 
model olsun. Yine Mevlana'da istidat, kabiliyet kapasiteyi 
önceler "dedi.

Doç. Dr. Süleyman Doğan
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Bayburt Üniversitesinde Bayburt Anadolu İmam-
Hatip Lisesi Rehberlik Servisi tarafından Anadolu İmam 
Hatip Lisesi kız öğrencileri için 'Mesleki Tanıtım Paneli' 
düzenlendi.

Rehber öğretmenlerden Hüseyin Saka 'nın 
moderatörlük yaptığı panel İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
Prof.Dr.Gökhan Budak Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Panele Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Selçuk 
Coşkun, Bayburt Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürü 
Murat Öksüzer, müdür başyardımcısı Davut Çakır, müdür 
yardımcısı Öcal Mehmet Varınca, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı.  

Panelin açı l ış  konuşmasını yapan Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Selçuk Coşkun, üniversite 
tercihi yapma sürecinde öğretmenlerin biraz daha idealist 
davranmasını beklediklerini ifade ederek öğretmenlerin bu 
konuda duyarlı olmalarının çok önemli olduğunu vurguladı.

Rektör Coşkun, “İmam-hatipli olmak bir ayrıcalıktır 
ve ayrıca imam-hatipli olmanın bir bedeli vardır. Bu bedeli 
ödemek durumunda olduğumuz dönemlerde de 
istikametimizden asla şaşmamamız gerekir, diye 
düşünüyorum. Bayburt Üniversitesini tanımak için buraya 
geldiniz. Şunu belirteyim ki okuduğunuz imam-hatipten 
mezun olan bir insan bu üniversiteyi yönetiyor. Gayret 
edince, şartlar da olgunlaşınca aşamayacağımız hiçbir engel 
yok. Bu meslekte yetişmek için sadece imam-hatipteki 
müfredatla yetinmemek gerekir. Ben sizleri üniversitemizde 

görmek istiyorum. Bu mesleği kabul etmenin riskleri de var 
ve şimdiden bunları kabul etmemiz lazım. Bize çarpacak 
dalgalara rağmen ayakta durmayı başarmamız lazım. Sizleri 
Bayburt Üniversitesinde görmekten çok memnun oldum. 
İmam-hatip mezunu bir rektör olarak yapılacak etkinliklere 
kapımız her zaman açık.” dedi.

Panelde avukatlık ile ilgili mesleki bilgileri Serkan 
Pekmezci, doktorluk mesleği ile ilgili bilgileri Ahmet 
Demirtaş; Kimya Mühendisliği ile ilgili bilgileri Yaver Saka, 
Gazetecilik ile ilgili bilgileri Peyami Sefa Karabacak, 
Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji ile ilgili bilgileri ise 
Gizem Kuşdemir anlattı.

Öğrenciler panelde sordukları sorgulayıcı sorularla 
panelistleri terletirken Bayburt Anadolu İmam-Hatip Lisesi 
müdürü Murat Öksüzer, panelistlere katılımlarından ve 
verdikleri bilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti. 
Toplumda ilgi ve alaka gören meslekleri tanıtmaya çalışarak 
öğrencilerin mesleki seçimlerini kolaylaştırmayı 
amaçladıklarını kaydeden Öksüzer, bu tür panellerin 
toplumda öne çıkan diğer meslekler için de süreceğini 
kaydetti. Panel sonunda Öksüzer tarafından panelistlere 
teşekkür plaketi takdim edilirken öğrencilere ise Bayburt 
Üniversitesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.  

Bayburt Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürü Murat 
Öksüzer ve müdür yardımcıları, panel sonrası Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Selçuk Coşkun'u makamında 
ziyaret ederek teşekkür plaketi takdim etti. 

MESLEKİ TANITIM PANELİ 
Üniversitemizde İmam Hatip Öğrencileri için 

‘ ‘

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, üniversite tercihi 
yapma sürecinde öğretmenlerin biraz daha idealist davranmasını beklediklerini ifade 
ederek öğretmenlerin bu konuda duyarlı olmalarının çok önemli olduğunu vurguladı.

Bayburt Üniversitesi İlim, Kültür ve Sanat Kulübü 
tarafından 'Çanakkale Şiir Dinletisi' gerçekleştirildi.

 Şair Zihni Kültür Merkezi'ndeki programa Bayburt 
Üniversitesi öğretim üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler 
katıldı.

Saygı duruşundan ve İstiklal Marşı'nın okunmasın-
dan sonra Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını Bayburt Üniversitesi 
İlim, Kültür ve Sanat Kulübü danışman hocası Yrd. 
Doç. Dr. Yusuf Şen yaptı.

Çanakkale ruhunun her zaman canlı ve taze 
tutulması gerektiğine vurgu yapan Şen “İnsanın gayesi 
Allah için şehit olmak, canını malını Allah'a vermek 
olmalı. İnsan, bu şuurda bir hayat yaşamalıdır.” dedi.

Çanakkale ile ilgili sinevizyon gösterisinin 
ardından öğrenciler Çanakkale destanını anlatan 
şiirler seslendirdi.

Öğrencilerin Çanakkale ile ilgili türküleri 
okumasıyla program sona erdi.

İlim, Kültür ve Sanat 
Kulübü'nden 'Çanakkale 

Şiir Dinletisi'
Şair Zihni Kültür Merkezi'ndeki programa 

Bayburt Üniversitesi öğretim üyeleri, 
vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Çanakkale 

ile ilgili sinevizyon gösterisinin ardından 
öğrenciler Çanakkale destanını anlatan şiirler 

seslendirdi.
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Bayburtlu hayırsever işadamı merhum Kazım Erdem'in eşi 
Peruze Erdem ve oğlu Erdal Erdem Bayburt Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u ziyaret etti.

Bayburt Üniversitesi Turizm ve Gezi Kulübü tarafından 

organize edilen bu anlamlı geziye Rektör Coşkun'un eşi 

Rüveyda Coşkun da katıldı.  Huzurevi sakinlerine çiçek ve 

çeşitli hediyeler veren Rektör Coşkun ve öğrenciler onlarla 

sıcak ve samimi iletişimler kurmanın mutluluğunu yaşadı.  

Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesi Turizm ve Gezi 

Kulübü öğrencilerinin gerçekleştirdikleri ziyaretin 

toplumsal duyarlılık adına tarifsiz bir mutluluk yaşattığını 

kaydetti. Yeni yıla birçok öğrencinin eğlence ile girdiği bir 

zaman diliminde öğrencilerin hassasiyet göstermesinin 

mutluluk verici olduğunu belirten Rektör Coşkun, "2015 

yılının ilk gününde öğrencilerimizin bu anlamlı ziyaretinde 

rektörlük olarak onların yanında olmak istedik ve bu 

ziyareti birlikte gerçekleştirdik. Huzurevinde yaşamlarını 

sürdüren bakıma muhtaç yaşlı vatandaşları hatırlayan 

öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 

Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin bugüne kadar 

olduğu gibi her zaman anlam dolu faaliyetlerini 

destekleyeceğiz. Öğrencilerimizin duyarlılık taşıyan, 

toplumun kökleri yaşlıları düşünmeleri bizleri sevindiriyor. 

Bu sevinci ve mutluluğu huzurevinde kalan vatandaşları-

mızla yaşamak ise bizlerden ziyade onların yaşamı 

yeniden anlamlandırmalarına vesile oluyor.  Onlara 

dokunan bir gülümse onları anılarından,  hissettiğimiz ana 

ve mutluluk dolu günler yaşama noktasına çekiyor. 

Bundandır ki bu tür ziyaretlerin sürekliliğinin toplumsal 

dokumuz adına önemli olduğunu düşünüyorum." 

ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerinden ve hediyelerinden dolayı huzurevi 

sakinleri de Rektör Coşkun'a ve öğrencilere teşekkür etti

Bayburtlu hayırsever işadamı merhum 
Kazım Erdem'in eşi Peruze Erdem ve oğlu 
Erdal Erdem Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u ziyaret etti. 
Ziyaretçilerini rektörlük makamında kabul 
eden Rektör Coşkun, Erdem ailesi ile bir 
süre sohbet etti. Erdem ailesi ise geçen yıl 6 
Mart'ta vefat eden Kazım Erdem'in vefat yıl 
dönümü münasebetiyle yapacakları etkin-
likleri Rektör Coşkun ile paylaştı.

KAZIM ERDEM
Bayburt Üniversitesine İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi'ni kazandıran Kazım 
Erdem, Türkiyenin ilk hemşeri derneği olan 
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'nin de 
1987-1989 yılları arasında 10. genel 
başkanlığını yapmıştı. Erdem, çeşitli kurum-
lar için yaptığı hayırlarla Bayburtlunun 
gönlünde yer eden bir şahsiyet olarak 
anılıyor. 

ÖĞRENCİLERİMİZLE 
HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİK

Hayırsever 
Erdem Ailesinden 

Üniversitemize Ziyaret

‘

‘

Rektörümüz Prof. Dr. Selçuk Coşkun üniversitemiz öğrencileri ile birlikte Memnune Evsen 
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti. 



Bayburt Üniversitesinde Uluslararası Bayburt 
Sanatçılar Derneği’nin Bayburt'un il oluşunun 25. yılı 
etkinlikleri kapsamında 25 eserden oluşan tezhip ve 
minyatür sergisi açıldı.

Mühendislik Fakültesi fuayesinde açılan sergiye İl 
Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, Bayburt Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Sezgin Akbulut, Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mehmet Gavgalı, sanatseverler 
ve  öğrenciler katıldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi öğretim görevlisi Sadrettin Er'in eserlerinden 
oluşan tezhip ve minyatür sergisi hakkında bilgi veren 
Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği Başkanı Ülkü 
Koçan, dernek olarak kültüre ve sanata her zaman önem 
verdiklerini kaydetti. Koçan, Sadrettin Er'in kendine özgü 
bir tarzı olduğunu belirterek serginin Bayburt kültürüne ve 
sanatına bir katkı sunacağını ifade etti.

Minyatür ve tezhip sanatçısı Sadrettin Er ise 
geçmişten günümüze kadar devam eden geleneksel Türk 

Üniversitemiz Tezhip ve Minyatür Sergisine Ev Sahipliği Yaptı 
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Tezhip ve minyatür eğitmeni Hanefi Sansu, 
Bayburt Üniversitesinde sergi açtı.

Mühendislik Fakültesi fuayesindeki serginin açılışı 
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından 
gerçekleştirildi.  Açılışa Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Mehmet Gavgalı, Bayburt Üniversitesi Sağlık 
Spor ve Kültür Daire Başkanı Nazmi Karabulut, 
akademisyenler ve sanatseverler katıldı.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Bayburt Belediye 
Başkanı Mete Memiş, " Ümit ediyorum ki Bayburtlu 
tezhip ve minyatür eğitmeni Hanefi Sansu bu eserleri 
Bayburt'ta tanıtır.  Bayburt'un dışında Türkiye'ye sonra ise 
dünyaya tanıtır. Geleneksel el sanatlarımızdan olan bu 
minyatür ve tezhip sergisinin hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum "dedi.

Tezhip ve minyatür eğitmeni Hanefi Sansu ise 
tezyinî sanatlardan tezhip eserleri yanı sıra 15. yüzyıl 
sonları ile 16. yüzyıl başlarında büyük gelişim ve 
dönüşüm gösteren Osmanlı minyatür sanatını açtığı 
sergilerle yaşatmaya çalıştığını belirtti. Sansu, 
üniversitelerin de katkısıyla tezhip ve minyatür sanatının 
yaşatıldığına değinerek serginin düzenlenmesinde katkısı 
olan Bayburt Üniversitesi Sağlık Spor ve Kültür Daire 
Başkanlığına teşekkürlerini iletti.

sanatlarının bugün hâlâ kitap sanatlarında, hat sanatında, 
tezhip sanatında ve belgesel olarak da minyatür sanatında 
sanatçıların üstün çalışma ve gayretleriyle akademik 
anlamda da devam ettiğini bu durumun ise Türk sanatı 
adına kıvanç verici olduğunu vurguladı.

Kendi sanatı ile ilgili de bilgi veren Sadrettin Er, " 
Yıllardan beri tezhip sanatı ile uğraşmaktayım. Tezhip 

sanatının yanı sıra Türk sanatında görülen restorasyon, iç 
mimari kalem işi müzeyyen (iç pencere) ile de 
uğraşıyorum. Bu sanat dalları içerisinde klasik tezhip 
geleneğini özünü bozmadan dünün anlayışını da bugünle 
kaynaştırarak güncel konuları ve yaşananları geleceğe 
aktararak belgesel bir yol olarak yorumladım ve kendi 
tarzımı oluşturdum "dedi.

Çalışmaları hakkında da bilgiler aktaran Er, " 
Geleneksel Türk sanatları içerisinde bulunan tezhip ve 
minyatür sanatının bir birleşimi olarak ele aldığım 
çalışmalarımda günümüz hayatında yaşanan çeşitli 
konuları kendi yorumumla belgesel nitelikte ortaya 
koymaya çalıştım. Bu üslup 'Sadrettin ER Tarzı' adıyla 
başladı ve öylece devam ediyor. Dünü bugüne, bugünü 
geleceğe taşımak amacıyla yaptığımız çalışmalarımda 
güncel ve çağdaş bir sanat anlayışı ortaya koymakla birlikte 
geleneksel sanatlarımızın özünü ve geleceğini bozmadan 
genç kuşaklara aktarmak asıl amacım olmuştur "şeklinde 
konuştu.

ÜNİVERSİTEMİZDE 
TEZHİP VE MİNYATÜR SERGİSİ
‘ ‘

Bayburt Üniversitesi’nde Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği'nin Bayburt'un il oluşunun 
25. yılı etkinlikleri kapsamında, Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
öğretim görevlisi Sadrettin Er'e ait 25 eserden oluşan tezhip ve minyatür sergisi açıldı.
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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GAZETESİ

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun,  İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya 

ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Necmettin Tozlu ile Demirözü'nde 

ziyaretlerde bulundu.

Daha sonra Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Hikmet Koçak'ı da ziyaret eden Rektör Coşkun, Koçak ile 
bir süre görüşerek çalışmalarında başarılar diledi. Rektör 
Koçak ise Rektör Coşkun'un ziyaretinden dolayı kendisine 
teşekkür etti. Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen'i ziyaret 

ederek bir süre görüşen Rektörümüz Coşkun, Başkan 

Ersen'e Demirözü Belediyesindeki ikinci döneminde 

başarılar diledi. Coşkun, Bayburt için eğitim 

anlamında önemli çalışmalar içinde olduklarını ifade 

ederek verecekleri katkılardan ve desteklerden ötürü 

Belediye Başkanı Ersen'e teşekkür etti.

Başkan Ersen ise ziyaretten dolayı çok memnun 

olduğunu kaydederek belediye olarak her türlü katkı 

ve desteği sağlayacaklarını söyledi. Ersen, " 

Bayburt'umuzda eğitim öğretim alan her genç Türkiye 

için yeni bir kazanım olacaktır" dedi. Başkan Ersen 

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 'Yılın Fikir Adamı' 

seçilen Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Necmettin Tozlu'nun ödül almasının ise çok 

onur verici olduğunu kaydetti.

Daha sonra son kaymakamlar kararnamesi ile 

Demirözü Kaymakamı olarak atanan Zihni 

Yıldızhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan 

Rektörümüz Coşkun, Yıldızhan'a yeni görevinde ve 

ilçedeki çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakam Yıldızhan ise ziyaretten dolayı çok 

büyük mutluluk duyduğunu belirterek rektörümüze 

teşekkür etti. Yıldızhan, Türkiye Yazarlar Birliği 

tarafından 'Yılın Fikir Adamı' seçilen Bayburt 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Necmettin Tozlu'nun ödül almasının ise fikir dünyası 

adına ve Bayburt adına 'mutluluk verici' olduğunu 

ifade etti.

 ERZURUM'DA 
ÜNİVERSİTELERİ ZİYARET ETTİK

Rektör Coşkun, Erzurum Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sekmen'i ziyaret etti

Üniversitemizden Hayırlı Olsun Ziyaretleri

Rektör Coşkun 
Demirözü’nde 

ziyaretlerde bulundu‘ ‘

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Erzurum 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı'yı ve Atatürk 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak'ı ziyaret etti.

İlk ziyareti Erzurum Teknik Üniversitesine yapan Rektör 
Coşkun, Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı'ya rektörlük 
görevine 2. defa atanması sebebiyle tebriklerini sunarak 
çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Yaylalı ise Rektör 
Coşkun'un ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu 
kaydetti.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e 
nezaket ziyaretinde bulundu. 

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette 
Rektör Coşkun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Sekmen'e çalışmalarında başarılar diledi. 

Başkan Sekmen ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu 
dile getirerek genç üniversitelerden biri olan Bayburt 
Üniversitesinin çalışmalarını heyecanla takip ettiğini 
söyledi. Başkan Sekmen, Rektör Coşkun'a ziyaretten 
dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Sekmen'in makamında gerçekleşen görüşmeye 
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, Erzurum 
Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül,  

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun,  Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin 
Tozlu ile Aydıntepe ve Arpalı'da ziyaretlerde 
bulundu.

Öncelikle son kaymakamlar kararnamesi ile 
Aydıntepe Kaymakamı olarak atanan Yeliz Yıldızhan'a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Rektör Coşkun, 
Yıldızhan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Yıldızhan ise ziyaretten dolayı çok 
büyük mutluluk duyduğunu belirterek Rektör 
Coşkun'a teşekkür etti. Yıldızhan, Türkiye Yazarlar 
Birliği tarafından 'Yılın Fikir Adamı' seçilen Bayburt 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Necmettin Tozlu'nun ödül almasının ise çok 'gurur 
verici' olduğunu ifade etti.

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk'ü de 
ziyaret ederek bir süre görüşen Rektör Coşkun, 
Başkan Şentürk'e yeni görevinde başarılar diledi. 
Başkan Şentürk ise ziyaretten dolayı çok memnun 
olduğunu kaydetti.

Daha sonra Arpalı beldesine geçen Rektör 
Coşkun, Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi ile bir süre 
görüşerek yeni görevinden dolayı kendisine hayırlı 
olsun dileklerini iletti ve yeni görevinde başarılar 
diledi. Başkan Terzi ise her geçen gün başarılarına 
yenisini ekleyen Bayburt Üniversitesinin bu 
başarılarının gurur verici olduğunu belirterek Rektör 
Coşkun'a ziyaretinden dolayı şükranlarını iletti.

Bayburtlu olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Ünsal Kıraç da katıldı. 
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itibariyle öğrenci değişim hareketliliği, Mevlana Değişim 
Programı ve Farabi Değişim programı kapsamında 
anlaşma yapılan üniversiteler ve tüm programlar 
kapsamındaki akademisyen ve öğrenci hareketliliği, 
Bayburt Üniversitesinin katıldığı uluslararası fuarlar 
hakkında bilgi verdi.

Kaynak, Bayburt Üniversitesinde 15 Azerbaycan, 8 
Türkmenistan, 8 Burundi, 4 Kırgızistan, 2 Afganistan, 2 
Suriye, 2 Yemen, 1'er kişide Bahreyn, Filistin, Gürcistan, 
Irak, Moğolistan, Moritanya, Rusya uyruklu öğrencinin 
eğitim gördüğünü belirtti.

Programda öğrenciler de görüşlerini paylaştı. Burundili 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
öğrencisi Cıza Baraka, Bayburt Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Ofisi'ne teşekkür ederek Bayburt'ta kendisini çok 
iyi hissettiğini belirtti. İstekleri konusunda yardım talep 
eden Baraka bunun için yabancı uyruklu öğrenciler 
arasında bir temsilci seçilmesinin gerektiğini vurguladı.

Azerbaycanlı öğrenci Ahıska Türkü Bayburt Meslek 
Yüksekokulu Elektrik Bölümü öğrencisi Halit Halidov ise 
Bayburt'a geldiklerinde küçük bir şehirle karşılaştıklarını 
ama buna karşın sakinliği ile Bayburt'un öğrencilerin en 
güzel bir şekilde okuyabileceği bir ortama sahip olduğunu 
söyledi. Halidov, Azerbaycan lehçesiyle Bayburt 
lehçesinin çok benzemesi sebebiyle fazla sıkıntı 
yaşamadıklarını vurgulayarak yemek organizasyonundan 
dolayı üniversite yönetimine teşekkür etti.

Programın sonunda ise üniversite personeli yabancı 
uyruklu öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERLE 
BİRARAYA GELDİK

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Selçuk 
Coşkun, haftasonu Bayburt'taki apart otelleri ziyaret 
ederek, Bayburt Üniversitesinden beklentileri ve 
sorunları konusunda bilgi aldı. 2014-2015 bahar 
yarıyılının başlayacak olması ve 2014-2015 Eğitim 
Öğretim yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon 
Sertifika Programı kapsamında YÖK tarafından 
Bayburt Üniversitesine 300 kontenjan tahsis edilmesi 
üzerine apart sahipleri ile istişare eden Rektör 
Coşkun, pedagoj ik formasyona başlayacak 
öğrencilerin barınma olanaklarını yerinde inceledi.

Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Kampüsü’nde 
yabancı öğrenciler ve Bayburt Belediyesi için iki irtibat 
bürosu açacaklarını apart sahiplerine ileten Rektör 
Coşkun, apart sahiplerinden de bu bürolarda broşür, 
tanıtım ve irtibat noktasında öğrenciler için materyal 
bulundurmaları talebini iletti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini ileten apart 
sahipleri ise Bayburt Üniversitesinin Bayburt için 
büyük bir şans olduğunu, Bayburt'un geleceğini 
üniversitenin şekillendireceğini dile getirdiler. 

Üniversitemizden 
Bayburt'taki apart otel 

sahiplerine ziyaret‘ ‘

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Üniversitesi’nde 
okuyan yabancı uyruklu öğrencilerle yemekte buluştu. Yemek 

Bayburt Üniversitesi Konukevinde gerçekleştirildi. 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 
üniversitede okuyan yabancı uyruklu öğrencilerle 
yemekte buluştu. Konukevinde verilen yemeğe Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un yanı sıra 
Rektör yardımcıları Prof. Dr. Necmettin Tozlu ve Prof. Dr. 
Sezgin Akbulut, Bayburt Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. 
Doç. Dr. Fatih Yalçın, Bayburt Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. İhsan Çubukçu, 
Bayburt Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. 
Selahattin Kaynak ve yabancı uyruklu öğrenciler katıldı.

Yemek öncesi bir konuşma yapan Bayburt Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, yabancı öğrencilerin 
'misafir öğrenci' konumundan çıkarak artık Bayburt 
Üniversitesinin öğrencileri olduğunu söyledi.

Öğrencileri tanımak istediklerini kaydeden Rektör 
Coşkun, " Öğrencileri yakından tanıyarak ünsiyet 
sağ laya l ım i s tedik  ve böy le  b i r  organizasyon 
gerçekleştirdik" dedi. Rektör Coşkun daha sonra yabancı 
öğrencilerle tek tek tanışarak bir süre görüştü.

Bayburt Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Doç.Dr. 
Selahattin Kaynak ise Bayburt Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Ofisi'nin faaliyet raporları hakkında bilgi verdi.

Kaynak, yabancı öğrencilerin fakülte ve meslek 
yüksekokuluna göre dağılımı, yabancı öğrencilerin 
ülkelere göre dağılımı, Erasmus + programı, Erasmus + 
programında yer alan ülkeler, 2014-2020 döneminde 
Bayburt Üniversitesinin anlaşmalı olduğu üniversiteler, 
yıllar itibariyle akademik personel hareketliliği, yıllar 
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Üniversitemize ziyaretlerine devam eden Bayburt 
Valisi Yusuf Odabaş, 03.12.2014 tarihinde Eğitim Fakültesi 
ve İlahiyat Fakültesini ziyaret etti. Rektörümüz Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun ile beraber Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. 
Necmettin Tozlu'nun makamına gelen Vali Odabaş; 
Dekan Necmettin Tozlu ile uzun süre sohbet etti. Bu 
ziyaretin ardından İlahiyat Fakültesine gelen Vali Odabaş, 
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu'nu 
makamında ziyaret etti. 

Dekanlardan fakülteler ve eğitim çalışmaları hakkında 
bilgi alan Odabaş, Bayburt Üniversitesinin çalışmalarından 
duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretlerinden 
dolayı Vali Odabaş'a teşekkürlerini ileten Eğitim Fakültesi 
Dekanı Tozlu ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Hacımüftüoğlu 
bu ziyaretlerinden dolayı duyduklarını memnuniyeti dile 
getirdiler.

 Ziyaretlerin ardından Vali Odabaş üniversitemizden 
ayrıldı. 

BAYBURT VALİSİ ODABAŞ’TAN 
ÜNİVERSİTEMİZE ZİYARET

Tunceli Valisi Kaymak’tan 
Üniversitemize Ziyaret

Eğitim-Bir-Sen'den Rektör Coşkun'a ziyaret

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 

Coşkun, Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına 

atanan İsmail Deniz'i ziyaret etti.

En son HSYK kararnamesi ile Akyazı Hâkimi iken 

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan 

ağır ceza mahkemesi hakimi İsmail Deniz'i ziyaret 

ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Rektör Coşkun, 

Deniz'e yeni görevinde başarılar diledi.

Hayırlı olsun ziyaretine Bayburt Valisi Yusuf 

Odabaş, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Hasan 

Uğurlu, Bayburt Üniversitesi Rektör Danışmanı 

Prof.Dr. Necmettin Tozlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı 

Prof.Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu da katıldı.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail 

Deniz ise ziyaretçilere ziyaretlerinden dolayı 

teşekkürlerini ileterek ziyaretten büyük memnuniyet 

duyduğunu belirtti.

Rektör Coşkun’dan
 Ağır Ceza Mahkemesi 

Başkanına Hayırlı 
Olsun Ziyareti‘ ‘

Üniversitemize ziyaretlerine devam eden Bayburt Valisi Yusuf Odabaş Rektörümüz 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile beraber Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Necmettin 

Tozlu ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ile görüştü.

Tunceli Valisi Osman Kaymak, Rektörümüz Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun'u ziyaret etti. Rektörlük makamında 
gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Rektör Coşkun, "Sayın valimiz, önceki görevlerinde olduğu 
gibi Tunceli Valiliği görevinde de başarılı ve güzel 
çalışmalar gerçekleştiriyor" dedi.

Vali Kaymak ise, Bayburt Üniversitesinin kuruluşundan 
itibaren her geçen gün gelişmesinden ve yakaladığı 
başarılardan bir Bayburtlu olarak memnuniyet duyduğunu 
belirtti. Ziyarete İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nasrullah Hacımüftüoğlu, Emniyet Müdürü İsa Kaya ve 
Ensar Vakfı Bayburt Şube Başkanı Mehmet Battal eşlik etti. 

Memur-Sen'e bağlı Bayburt Eğitim-Bir-Sen yeni 
yönetimi Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Ziyarete Memur-Sen Bayburt İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-
Sen Bayburt Şube Başkanı Fikret Özbey, Eğitim-Bir-Sen 
Başkanvekili Ekrem Akbaş, Eğitim-Bir-Sen Şube başkanları 
Adem Durulmuş, Bülent Koçyiğit, Adil Kacır, Kenan Turan 
katıldı. Ziyarette Yrd. Doç. Dr. Nevzat Aydın, Memur-Sen 
üniversite temsilcileri Adnan Tosun, Hacı Dursun 
Sarıdoğan, Cuma Aytemur, Mehmet Çakmak da hazır 
bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör 
Coşkun, “Üniversitemizde gözle görünür eserler görmek 
istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının eğitim adına yapacak 
etkinliklerini destekliyoruz. Kitleler nezdinde etkili, 
yönlendirici, bilgilendirici ve bilinçlendirici etkinliklere her 
zaman açığız. Konferans, panel, forum gibi öğrencilerin 
ilgisini çeken onların gelişmesine katkıda bulunan 
etkinliklerin artmasını istiyoruz. Üniversitemizdeki 30'dan 
fazla öğrenci kulübü ile etkili ilişkiler kurularak, onlarla 
d iya log  i çe r i s inde  o lunmas ı  b iz le r i  memnun 
edecektir.”dedi.  

Memur-Sen Bayburt İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 
Bayburt Şube Başkanı Fikret Özbey ise eğitim sistemi olan 
her yerde Eğitim-Bir-Sen'in her zaman desteğinin olacağını 
belirtti. Özbey, “Eğitim-Bir-Sen ve Bayburt Üniversitesi 
arasında köprü vazifesi olacağız. Üniversite ile irtibat 
içerisinde eğitimdeki başarı seviyesinin çıtasını yükseltmek 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bayburt Eğitim-Bir-Sen heyeti daha sonra ‘Yılın Fikir 
Adamı’ seçilen Türkiyenin önde gelen eğitimcilerinden 
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Necmettin Tozlu'yu ziyaret etti. Eğitim-Bir-Sen heyeti 
Tozlu'ya başarılarının devamını dileyerek, alınan ödülün 
eğitim camiası, Bayburt ve Tozlu adına mutluluk verici 
olduğunu kaydetti.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Üniversitemizi 

ziyaret etti. 

Ziyarete; Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı 

Ahmet Özer, Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Mustafa 

Kır, Eğitim Bir-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu 

Üyesi Murat Bilgin, Eğitim Bir-Sen Genel Merkez Mali 

Sekreteri Esat Tektaş ve Eğitim Bir-Sen Ordu Şube 

Başkanı İsmail Çelenk katıldı. 

Yeni kongre süreci dolayısıyla Bayburt'u ve Bayburt 

Üniversitesini ziyaret eden Memur-Sen ve Eğitim Bir-

Sen yetkilileri Rektör Coşkun ile uzun süre sohbet etti. 

Çalışmaları hakkında Rektör Coşkun'a bilgi veren 

yetkililer ileriye dönük plan ve projelerini paylaştılar. 

Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren 

Rektör Coşkun, Memur-Sen ve Eğitim Bir- Sen'i 

çalışmalarından dolayı tebrik ederek, başarılarının 

devamını diledi. 

Memur-Sen 
Üniversitemizdeydi
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Ona göre, gönül derdinin ilacı, iki dünya 

saadetinin sırrı Mevla'ya duyulan aşktır. İlahi muhabbet 

vahdetin nuru, gerçekleri kavrama gücüdür. O, yüce 

Mevla'dan gönlüne yoldaş, arkadaş olacak kendi 

sevgisini talep etmektedir.

“Derûnum derdine dermân muhabbet

Dü-âlem afvime fermân muhabbet.

Muhabbet-i İlâhî nûr-i vahdet

Bırakır dillere irfân muhabbet

Muhammed Lutfi'ye lutf ede Allah

Derûnuna ola mihmân muhabbet”

Tasavvufta Allah aşkını herkesin anlayacağı 

tarzda anlatabilmek için bir takım benzetmeler yapılmış 

ve duyular âleminden misaller verilmiştir. Bunlardan en 

önemlileri kadın, pervane-mum-ateş, gül-bülbül ve 

bâde misalleridir. Gerçek anlamda insanı kendinden 

geçiren aklı baştan alan özelliğiyle şarap da (bâde, mey) 

derûni anlamda insanı kendinden geçiren aşkın yerine 

kullanılır.

Efe Hazretleri'ne göre aşkın şarabı şeriat bâde ise 

hidayettir. Hikmet, evliyanın kalbini güçlendiren 

Allah'ın ordusudur, hikmeti isteyen âşıklar aşk şarabını 

arzu ederler.

“Şerâb-ı şeri'atdir bâde-i hidâyetir

Âşıklara şâyândır kim ister ise hikmet.”

Ona göre, İlâhi aşk şarabından her kim içerse, 

Onun aşkı dışında kalan her şeyden vazgeçer, aşkın 

göklerine yükselerek kanat açar, böyle bir sonucu elde 

edebilmek için aşk şarabını tatmak lazımdır. Bu gerçeği 

şöyle ifade etmektedir.

“Ol bâdeden her kim içer

Kayd-i sivâlardan geçer

Eflâk-ı ışka per açar

Ey sâki doldur bir kadeh”

Mutasavvıflara göre bülbül âşık, gül mâşuktur. 

Güldeki diken aşkın ıstırabı, bülbülün yanık nağmeleri 

aşkın feryat ve figanıdır. Âşık aşk ateşinde yanar ve 

böylece ateşte fâni olur. Âşık elinde bulunan bütün 

varlığını sevdiğine bağışlar ve onda onun sevgisinden 

başka hiçbir şey kalmaz, yani iradesini, azmini, vaktini, 

işlerini, nefsini, bütün malını sevgilinin mülkü yapar, 

onun rızasını arzu eder. Efe Hazretleri de yüreğinde 

Mevla'sına duyduğu aşkın ateşinin vücudunda meydana 

Evrendeki en sıcak duygu ve düşünce olan aşk ve 

muhabbet, günümüz insanına sunulması ve yüreklerde 

taze tutulması gereken en değerli hazinedir. Aşk ve 

muhabbet katılaşmış ve donuklaşmış gönüllere canlılık 

verecek, neşe ve mutluluk kazandıracak çok önemli 

duygulardır. Gönlünü Mevla'sına vermiş Hakk 

âşıklarının da bizlere miras bıraktığı en büyük 

hazinedir.

Mutasavvıflar baştan beri sadece akılla Allah'a 

varılamayacağını, O'na ermenin ancak sevgiyle 

olacağını savunmuşlardır. Miraç’ta söz konusu edilen 

Cebrail aklı, Refref aşkı temsil eder. Cebrail Hz. 

Peygamberi bir noktaya kadar götürebilmiş, daha ileri 

götürmesi için onu Refref'e teslim etmişti. Nitekim 

Fuzuli bu gerçeği şöyle ifade etmektedir.

“Aşk imiş her ne var âlemde

İlim bir kîl u kal imiş ancak.”

Aşk kelimesinin aslı “Işk”tır. Işk, sarmaşık demek 

olan “aşeka” kelimesinden gelmektedir. Sarmaşık nasıl 

sardığı her yeri istila ederse, aşk da girdiği kalbi ve 

vücudu öylece istila ettiğinden, şiddetli sevgiye aşk 

denmiştir.

Sûfilere göre aşk başlangıçta Hak'tan zuhur etmiş 

ve bütün âlemin icadına sebep olmuştur. Mevlana'ya 

göre aşk cihan ülkesinin sultanıdır. Aşk, sevginin en 

mükemmel şeklidir. Aşkın en mükemmel şekli ise hakiki 

aşk, yani ilahi aşktır.

Tasavvufta aşkın temeli muhabbettir. Muhabbet, 

içinde su bulunan kap demek olan “hubb” kökünden 

gelir. Kap içine konulan şeyi tutar ve başka bir şey almaz. 

Kalp muhabbetle dolunca içine sevgiliden başkası 

sığmaz. Muhabbet sevgilinin cemalini görme heyecanı 

ve susuzluğu içinde bulunan bir kimsenin kalbinin 

galeyan etmesi ve coşmasıdır.

Muhabbet insan gönlünün zevk aldığı şeye 

meyletmesi demektir. İnsanın ilk sevdiği şey kendi 

zatıdır. İlahi asıldan gelmiş bir nefha olarak asıl 

kaynağına ilgi ve sevgi duyar.

Allah sevgisini kalbe yerleştirmenin iki yolu 

vardır. Birincisi, nefsin başka şeylere meyil ve arzularını 

azaltarak gönülden mâsiva sevgisini çıkarmak, diğeri, 

İbadet ve tâatla marifeti artırmaktır. Marifetin insan 

kalbini her yönüyle tamamen kaplaması muhabbetİ 

doğurur.

Yakın dönem Hak âş ık lar ından Alvar l ı 

Muhammet Lütfi Efendi, aşk ve muhabbeti gönlünde 

yaşatmış ve şiirleri vasıtasıyla bizlere ulaştırmıştır Efe 

Hazretleri şiirlerinde ilahi aşkı anlatmak için genelde 

aşk, muhabbet ve dert kavramlarını kullanır.

Lütfi Efendi, Yüce Mevla'dan gönlündeki basîret 

nuru ile kulluğunu gerçekleştirmesi için sevgisini talep 

eder, zerre kadar irfanım var ise onu bu muhabbetin 

gerçekleşmesi için aydınlatıcı bir güneş kıl şeklinde 

niyaz ederek şöyle der;

“Muhabbetin et dildeki ihsânımı ya Rab

Hurşîd ederek zerre-i irfânımı ya Rab.”

Muhabbette iştiyak vardır ki insan sevdiğine vasıl 

olunca iştiyakı daha da artar, müşahedesine doyamaz, 

inceledikçe güzellikleri artar. Bu noktada insan bütün 

nehirleri içine alan fakat bir türlü doymayan denize 

benzer, susuzluğunu gideremez.

“Deryalara daldırsan da gönül yine âb ister

Meyhaneye girse gül rengi şarab ister”.

getirdiği tesirden bahsederek, bu aşk vesilesi ile yâr ile 

bütünleştiğini, bir olduğunu, ayrılıkların ortadan 

kalktığını ifade eder.

“Aşkın odu yaktı cân u bedenim

Te'sîr-i derd LUTFİ mahvetti tenim

Yâr diyor ki men seninem sen menim

Sen yine derdi hezâr ettin gönül”

Allah sevgisinin yerleştiği gönülde başka 

sevgilere yer yoktur, Yüce Mevla kendi sevgisini 

yerleştirdiği kalbe dünya sevgisini vermez, kendi 

yüceliğine âşık eder, böylece Hak yolunu arama hissinin 

nûru o kimseyi masivadan temizler.

“Muhabbet-i Mevlâ budur kuluna

Dünya muhabbetin vermez diline

Âşık eder hikmetinin gülüne

Nûr-i hidâyetle mutahher eyler”

Bir gönülde yetişebilecek en güzel meyve Allah 

sevgisidir ve bu sevgi kulun sığınabileceği tek yerdir.

“Gönül bağçesinin bârı muhabbet-i ilâhidir

Muhabbet-i ilâhiyse kulun püşt-i penâhidir”.

Efe Hazretleri'ne göre Allah aşkında karşılık 

beklenmez, ancak hakkıyla Mevla'sını seven, onun 

rızasını gözeten, bu aşk için canını vermeye razı 

kullarına mutlaka sevgilerinin karşılığını verir.

“Sen Mevlâ'yı sevende Mevlâ seni sevmez mi?

Rızasına ivende rızasını vermez mi?

Sen Hakk'ın kapusunda canlar fedâ eylesen

Emrince hizmet kılsan Allah ecrin vermez mi?”

Ne kadar dert var ise hepsinin dermanı 

mevcuttur, aşk derdinin dermanı da maşuk yani 

sevgilidir. Bu dert öyle bir derttir ki bu derde tutulanlar 

mutlu olur, dertli olan sona ulaşır.

“Her bir derdin elbet dermânı vardır

Dermân ise derde dâima yârdır

Erbâb-ı derd olan bil bahtiyardır

Derd ile kurbiyyet intiha eyler”

Bu derde tutulmuş olanların feryadına Allah'ın 

merhameti ulaşır, âşıkların yardımına Hak dergâhının 

kapısında bulunanlar yetişir, feryatları duyulur,

“Derd ehlinin feryâdını

Merhamet-i Rahmân sever

Üftâdeler imdâdını

Dergâh-ı Hakk derbân sever”

Aşk derdinin dermanı yine kendisidir, derdin ilacı 

yine derttir, bunun dışında bir bağışlanma söz konusu 

değildir, aşk derdine tutulmuş olanlar için dertlerinden 

daha kıymetli bir şey yoktur, bu derde müptela olanları 

Allah'ın çok esirgeyici sıfatı kuşatır.

“Dertden büyük derman mı var

Bir sebeb-i gufrân mı var

Derd gibi bir kıymet mi var

Marizleri Hannân sever”

Bir kutsi hadiste Yüce Mevla “Bana bir karış 

yaklaşana, Ben bir kulaç yaklaşırım. Eğer kulum bana 

yürüyerek gelirse, Ben ona koşarak giderim” 

buyurmuştur. Bu esasın farkında olan Efe Hazretleri gibi 

Hak dostları Mevla'ya yaklaşmak için aşk yolunu tercih 

etmişlerdir. Allah'ı sevmişler, Allah'ın da kendilerini 

sevmeleri için ne gerekiyorsa yapmışlardır. Onlar için 

Allah'tan başka bir şey yoktur. Yüce 

Mevla tüm hak âşıklarından razı 

olsun.

Alvarlı Efe'nin Aşk Telakkisi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZKAN
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

YIL:2 SAYI:6 
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yarışında geç kalan Almanya ile İtalya da pastadan pay 

almak isteyince devletler arasında gruplaşma meydana 

gelmiş ve Avrupa devletleri İtilaf ve İttifak şeklinde iki 

bloka ayrılmıştı.

Osmanlı devletine gelince, Avrupalı devletlerin 

gözünde “Hasta Adam”dan başka bir şey değildi. Uzun 

süren savaşlar Osmanlının belini bükmüştü. Son olarak 

1911 Trablusgarp ve 1912 Balkan savaşlarında büyük 

kayıplar verilmişti. Dünya devletlerinin bloklaşmaya 

gitmesi, Osmanlı idarecilerini endişelendiriyordu. 

Osmanlıyı yönetenler, bu savaşta tarafsız kalınamayaca-

ğının farkındaydı. Çünkü taraflardan hangisi kazanırsa 

kazansın, Osmanlı topraklarının paylaşılması kaçınıl-

mazdı. Bu durumda yapılabilecek en doğru hareket güçlü 

bir blokta yer almaktı. Halk, savaşa girme taraftarı 

değildi. Osmanlı idarecilerinin bir kısmı Almanya'nın 

yanında savaşa girilmesini isterken bir kısmı ise 

İngiltere'nin yanında savaşa girilmesi taraftarıydı. Ancak 

gelin görün ki, İngilizler, bizimle ittifak konusunda pek 

istekli değillerdi. Böylece Almanya ile ittifak yapıldı. 

Osmanlı devleti 2 Ağustos 1914 günü “Silahlı 

tarafsız”lığını ilan etmekle birlikte 3 Ağustos'ta seferber-

lik uygulamasına başladı. İngiltere, Fransa ve Rusya, 

Osmanlı devletinin tarafsız kalmasını, böylelikle toprak 

bütünlüğünün korunacağını garanti etmişlerdi. Ancak 

Osmanlı idarecileri, bu sözlerin tutulmayacağını bildik-

leri için buna pek aldırış etmemişti. Hadise ortadadır. 

İngilizler, Almanya'nın işini bitirdikten sonra Osmanlı'yı 

rahatlıkla paylaşmak istemektedirler…

Devletler arası çıkar çatışmaları devletleri savaş 

noktasına getirmişti. Sadece bir kıvılcıma ihtiyaç vardı. O 

da 28 Haziran 1914'te Avusturya-Macaristan veliahdı 

Ferdinand ' ın  b ir  S ırp mi l l iyetç is i  taraf ından 

öldürülmesiyle ateşlenmiş oldu. Bunun üzerine 

Avusturya Sırbistan'a, Rusya Avusturya'ya, Almanya 

Rusya'ya savaş açtı. İngiltere ve Fransa da Rusya'nın 

yanında yer aldı. Savaşın ilanından sonra İtalya 

tarafsızlığını duyurduysa da bir yıl sonra İngiltere'nin 

yanında yerini aldı. 

10 Ağustos'ta İngiliz donanmasından kaçan Goben 

ve Braslav adlı iki Alman gemisi, 27 Eylül 1914'te Rus 

limanlarını bombaladı. Bu olay üzerine Rusya 1 Kasım 

1914'te Osmanlı'ya savaş açtı. Böylece Osmanlı Devleti 

savaşa girmiş oldu.

İşin garip tarafı bu düşman blokların hemen 

hepsinin Osmanlı Devletinin toprakları üzerinde 

emellerinin olmasıydı. Yani her iki blok için de, sanki tek 

ortak düşman Osmanlıydı. İşte Osmanlıyı bu duruma 

getiren hiç şüphesiz elindeki Boğazlardı. 

Osmanlı Devleti'nin elinde bulunan boğazlar, 

Avrupa için çok büyük bir önem taşıyordu. Osmanlı 

Devletinin savaşa girmesi, İtilaf Devletlerinin Almanya'ya 

karşı birlikte hareket etmelerini engelliyordu. Bu sebeple 

bir an önce etkisiz hâle getirilmeliydi. Osmanlıyı kısa 

sürede etkisiz hale getirmek de, onu kalbinden vurmakla 

olabilirdi. Osmanlının kalbi İstanbul'du ve buraya giden 

en kısa yol da Boğazlar'dan geçiyordu. Üstelik 

Avrupalıların, yüzyıllardır arzuladıkları şey İstanbul'u 

alıp Bizans'ı yeniden diriltmekti. Dünyanın merkezi 

sayılan bu stratejik noktayı almanın zamanı geldiğini 

düşünüyorlardı. Bu nedenle bir an önce Çanakkale 

Boğazı'na yüklenilmeliydi. Bu amaçla İngiltere 28 Ocak 

1915'te Osmanlı'ya karşı savaş kararı aldı ve buna Fransa 

da katıldı.

Bir savaş düşünün ki devletlerin birbirlerine olan 

öfkelerinin büyüklüğü kullanılan silahların şiddetinden 

fazla olsun. Birbirine komşu ülkeler değil, ayrı kıtaların 

devletleri bir savaşa tutuşsun. Ve dünya bu kadar şiddeti 

ve kanı ilk defa görüyor olsun. İşte I. Dünya Savaşı böyle 

bir savaş olarak karşımıza çıkıyor. Bunun içerisinde 

Çanakkale Savaşları da Akif'in deyimiyle “Kimi Hindû, 

kimi yamyam, kimi bilmem ne bela, Hani tâ'ûna da züldür 

bu rezîl istîlâ!” şeklinde yetmiş iki buçuk milletin 

karşımıza dikildiği ayrı bir muharebe olarak karşımızda 

duruyor.

O hâlde Çanakkale'yi bizim için anlamlı kılan 

nedir? Sanırım bunun en güzel cevabı 1984 yılında 

cereyan eden bir olayda gizlidir. Bu tarihlerde ülkenin 

geleceği adına çözüm yolları araştırılmaktadır. Bu 

dönemde başbakanlık makamında rahmetli Turgut Özal 

oturmaktadır. Milli Eğitim Bakanı ise Sayın Vehbi 

Dinçerler'dir. Japon pedagoglara eğitim konusunda bir 

araştırma yaptırılır. Araştırma sonucunda Japonlar: 

“Siz in gençler inizde mil l i  şuur yok!”  derler. 

Yöneticilerimiz aldıkları üzücü cevap karşısında hemen 

sorarlar:

- Peki Japon gençlerine milli şuur verme adına siz 

neler yapıyorsunuz? Biz gençlerimize daha ilkokula 

başlamadan şok testler uygularız. Uçak kadar hızlı giden 

trenlerimize bindirir, bir tur yaptırırız. Çok katlı yollardan 

geçen tren, onları şöyle bir sarsar. Sonra büyük robotlarla 

çalışan fabrikalarımıza götürürüz. Çocuklarımız 

gördükleri karşısında şoke olurlar. Bundan sonra onları, 

Hiroşima'ya, Nagazaki'ye götürürüz. II. Dünya Savaşı'nda 

atom bombasıyla tahrip edilmiş bu bölgeleri aynen 

koruyoruz. Çocuklarımıza bilgi vererek oraları gezdiririz. 

Bırakın canlıyı, bitkilerin bile yaşamasına imkân 

vermeyen atom bombasının günümüze uzanan etkilerini 

seyrederler. Bunların ardından da onlara deriz ki:

- Eğer sizler çalışmaz, sizden öncekileri 

geçmezseniz. Vatanınızı, düşmanlar işte bu hâle getirir. 

Çalışırsanız, bindiğiniz hızlı trenleri bile geçecek yeni 

araçlar yaparsınız, daha gelişmiş fabrikalar kurarsınız. 

Hiçbir düşman size saldırmaya cesaret edemez. Bununla 

ikinci bir şok daha yaşayan çocuklarımız iyi bir Japon 

olma yolunda ilk adımını atmış olurlar.

- Peki biz, Türk gençlerine milli şuur kazandırma 

adına ne yapabiliriz? der, yetkililerimiz.

Sizde daha fazlası var, derler. Mesela, Çanakkale, 

metrekareye 6 bin merminin düştüğü yerdir. Her şeye 

rağmen en gelişmiş teknolojiye ve donanıma meydan 

okuyarak, imanın galip geldiğinin ispatını yaptığınız 

Çanakkale Savaşları'nın geçtiği bölge, gençlerinizin şok 

olması için yeter de artar bile.

Evet, Çanakkale'yi Çanakkale yapan işte bu ruh ve 

şuur olmalıdır. Zira ecdadımızın bundan tam bir asır 

önce, yani 100 yıl önce Çanakkale'de sergilediği ve 

geleceğe bıraktığı eser, Çanakkale Cephesinde cereyan 

eden bu ruhta gizlidir.

Peki, Çanakkale Savaşları'na nasıl gelindi?

Sanayi inkılabıyla Avrupa'daki birçok devlet 

sanayileşirken beraberinde ham madde ihtiyacı ortaya 

çıkmış ve bu devletler,  gözlerini ham madde 

sağlayabilecekleri zayıf ülkelere dikmişlerdi. Bunun 

sonucunda dünyanın birçok yeri güçlü ülkelerin elinde 

sömürge hâline gelmişti. Böylece Avrupa Devletleri 

arasında sömürgecilik yarışı başlamış ve bu yolda başı 

İngiltere çekerken Fransa da onu takip etmişti. Sömürge 

Çanakkale cephesi sıradan bir cephe değildir. 

Boğazlar, konumu ve tarihi önemi itibariyle, İstanbul 

Karadeniz kapısı, Çanakkale de Ege Denizi kapısı 

sayılıyordu. Her iki boğaz, sadece Akdeniz'i Karadeniz'e, 

Avrupa'yı Asya'ya bağlayan su geçitleri ya da köprüler de 

değildi. Akdeniz'in öteki önemli su geçitlerinden 

Cebelitarık ve Süveyş kanalı ile de bütünleşerek, 

dünyanın büyük denizlerini (Atlas ve Hint okyanusu gibi) 

ve büyük kara parçalarını birbirine bağlayan, jeopolitik 

açıdan stratejik bir konuma sahipti. Kısacası, büyük 

devletlerin hepsinin çıkarları, Türk boğazlarında 

düğümlenmekteydi.

İtilaf Kuvvetleri Çanakkale Harekâtı'na 12'si 

İngiliz, 4'ü Fransız olmak üzere 16 muharebe gemisi, altı 

muhrip ve 14 mayın tarama gemisi ayırmışlardı. Ayrıca 4 

hafif kruvazörle 16 muhribin, 5 İngiliz 2 Fransız 

denizatlısının, 6 deniz uçağı taşıyan bir uçak ana 

gemisinin de bu harekâta katılmaları kararlaştırılmıştı.

Kısa sürede İngiltere, Fransa, Rusya, Belçika ve 

Japonya Osmanlıya savaş ilan etti. Fakat Osmanlının en 

büyük rakibi İngiltere idi. İngilizler derhal Çanakkale'yi 

geçip İstanbul'u işgal etmek ve savaşı kısa sürede 

bitirmek istiyorlardı. Avrupa kamuoyunun tam desteğini 

almak için de Çanakkale harekâtını İkinci Truva Savaşı 

olarak adlandırıyorlardı. Bu yüzden Boğaza giren 2. gemi 

Truva Savaşındaki Yunan Kralı Agamemnon'un ismini 

taşıyordu.

İtilaf Devletleri için Çanakkale Boğazı'nı geçmek 

âdeta çocuk oyuncağıydı. Kendilerine “Yenilmez Armada” 

diyen deniz güçleriyle “2 günde İstanbul'u alırız” 

diyorlardı. Bu seviyesiz ve bir o kadar da kibirli 

mesajlardan biri de İngiltere Savaş Bakanı Lord 

Kitchener'e aitti:

“Gelibolu'nun karşısında bir denizaltımız su yüzüne 

fırlayıp, İngiliz sancağını üç kere sallarsa, yarımadadaki 

bütün Türk garnizonu, tabanları yağlayıp soluğu 

Bolayır'da alır.”

Halbuki savaş başladıktan kısa bir süre sonra bir 

İngiliz denizaltısı boğazdan geçip daha periskopu-

nu(dürbün) suyun yüzüne ilk çıkardığı yerde Müstecip 

Onbaşımız tarafından top mermisiyle hem de tam 

periskopundan vurulmuştu. Bir tek mermi tüm mürette-

batıyla Turkuaz Denizaltısının esaretine yetmişti.

I. Dünya Savaşı'na Osmanlının da dâhil olması 

dünya basınını çok fazla ilgilendirmezken, İstanbul 

üzerine sefer hazırlıklarının başlamasıyla bütün 

gazetelerin gözü İstanbul üzerine çevrilmişti. Sunday 

Times gazetesinin yayın müdürü, bakın neler yazmıştı:

“İlk İngiliz savaş gemisi boğazdan geçtiğinde, 

Avrupa'da Türk devletinden iz kalmayacaktır….”

İstanbul'daki azınlıklar da itilaf devletlerinin 

askerleri için hazırlıklara başlamışlar, evlerde boy boy 

İngiliz ve Yunan bayrakları dikilmiş, yabancı komutanları 

ağırlamak için yer tahsisine başlanmıştı. Ayrıca İstiklal 

Caddesi'nin hemen bütün vitrinleri, İstanbul'u işgal 

edecek haçlı birliklerinin geçit törenini rahatça izlemek 

isteyen azınlıklar tarafından kiralanmıştı. Hatta 

İngilizler, Çanakkale Boğazını çok kısa bir sürede geçerek 

İstanbul'u alacaklarına o kadar inanmışlardı ki, burada 

kullanacakları paralarını bile hazırlamışlardı.

Ancak unuttukları bir şey vardı. O da, “Asım'ın nesli 

olan bir hilal uğruna batacak güneşlerdi.” Bu nesilden 

olan Mekteb-i Sultani öğrencisi Celal İbrahim, askerlik 

kendisine mecburi olmadığı hâlde İstanbul'da gönüllü 

Çanakkale Zaferi ve Milli Şuur

Yrd. Doç. Dr. Şemsettin ÇELİK
Bayburt Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi



Atatürk, Çanakkale'de olanları Savaştan üç sene 

sonra Ruşen Eşref'e şöyle anlatmıştı. “Bombasırtı'nda 

karşılıklı siperler arası mesafe 8 metre, yani ölüm 

muhakkak, birinci siperdekilerin hepsi şehit düşüyor, 

ikincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar şayan-ı 

gıpta bir itidal ve tevekkülle, biliyor musunuz? Öleni 

görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor. Hiç ufak bir 

fütur bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler 

ellerinde Kuran-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyorlar. 

Bilmeyenler, kelime-i şâhadet çekerek yürüyorlar. Bu Türk 

askerindeki ruh kuvvetini gösteren şayan-ı hayret ve tebrik 

bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Savaşı'nı 

kazandıran bu yüksek ruhtur.”

İşte bu yüksek ruhla savaşan 57. Alay'ın 

kumandanı Yarbay Hüseyin Avni Paşa şehit düşmüş, 

yerine vekili Ali Hayri Bey geçmiş, o da şehadet şerbetini 

içince kumandayı alay imamı almıştır. 57. Alay 

kumandanları da dahil olmak üzere tamamı şehit 

düşmüştür. Zaferden sonra madalya merasimi yapılmış, 

57. Alay çağrıldığı zaman, sancağını başka bir alaydan bir 

Mehmetçik meydana getirmiş ve 57. Alay'ın madalyası 

sancağına takılmıştır. Ne dersiniz? Peygamber Efendimiz 

dönemindeki Mute Savaşı'nda cereyan eden olaydan 

farkı var mı? İşte bundan dolayıdır ki, Akif, Çanakkale 

şehitlerini Bedrin aslanlarına benzetmiştir.

Kara harekâtında,  Fransızlar  Çanakkale 

tarafındaki Kumkale'ye, Anzaklar dik yamaçların 

bulunduğu Arıburnu'na, İngilizler ise az Türk askerinin 

bulunduğu Seddülbahir'e çıkacaklardı. Amaç sahil 

savunmasını kırarak donanmayı boğazdan geçirmekti. 

En büyük mücadele Arıburnu'nda Anzaklarla 

yaşandı. Bu bölge Gelibolu'nun kuzeyinde sarp bir 

arazide bulunuyordu. İngilizler Anzakları özellikle bu zor 

bölgeye koymuşlardı. Arıburnu Conkbayırı bölgesindeki 

komutanlardan birisi Yarbay Mustafa Kemal’di. 

Anzakların ilk saldırısı etkili oldu. Türk askeri bozgun 

hâlinde geri çekildiği bir sırada Mustafa Kemal “süngü tak 

yere yat” emrini verdi. Bunun üzerine Anzaklar da yere 

yattı. Atatürk'ün deyimiyle “kazandığımız an bu andır.” 

Böylece 25 Nisan'da saldırı durduruldu ve Mustafa 

Kemal'in emriyle Türk askeri karşı saldırıya geçti. Her 

100 metrede yaklaşık 3.000 kişi ölüyordu. İki taraf da 

birbirine üstünlük sağlayamıyordu. Nihayet Anafartalar 

Grubu Komutanı Mustafa Kemal'in “Size savaşmayı değil 

ölmeyi emrediyorum” komutuyla başlayan Türk taarruzu 

başarıyla sonuçlandı. 9 Ocak 1916'da son İngiliz gemisi 

de Boğazdan çekildi.

Zafer kazanılmıştır artık. Çanakkale Zaferi'nin 

haberleri bütün Osmanlı coğrafyasına yayılmıştır. Ancak 

zafer haberini herkesten çok bekleyen ve her gün bu 

asker yazılacağı duyurulunca, ilk sırada gönüllü olarak 

askere yazılmak için bir gün öncesinden askerlik 

şubesinin önünde beklemeye başlamış ve adını İstanbul 2 

numaralı gönüllüler defterine birinci sırada yazdırmıştı. 

Tam da Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, “Kim var” 

denilince sağına soluna bakmadan “Ben!” diyebilen bir 

gençlik.

25 Şubat 1914 günü İngiliz Donanması, 

Seddülbahir ve Kumkale tabyalarını tamamen imha 

etmişti. Düşman donanması artık Boğazın içine girmişti. 

Fakat hiç hesaba katılmayan bir sürpriz hazırlanmıştı. 7 

Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Yüzbaşı Hakkı Bey 

komutasındaki Nusret Mayın Gemisi, Rusların 

Karadeniz'e döktüğü mayınlardan Türk deniz kuvvetleri 

tarafından toplanan 26 tanesini, Karanlık liman 

açıklarına dökmüştü. Ancak bu mayınlar alışılagelmiş 

şekilde Boğaza dik olarak değil paralel olarak 

dökülmüştü. Böylece önündeki mayınları temizleyerek 

ilerleyen itilaf donanması geriye dönüşlerde manevra 

yaparken yan tarafına dökülen mayınları hesaba 

katmayacaktı.

18 Mart 1915 günü saat 10.00'da 18 zırhlı ve 

kruvazör yanlarındaki torpidobot ve mayın tarama 

gemilerinden oluşan İtilaf donanması boğaza girdi. 

Boğazın orta kısmında bulunan Rumeli Tabyası, Ocean 

Gemisi tarafından yok edildi. Tabyada sadece 3 kişi sağ 

kalmıştı. Bunlardan birisi olan topçu eri Koca Seyyid, 

arkadaşlarının intikamını almak için 275 kiloluk mermiyi 

sırtlayarak topa koydu ve Ocean Gemisine ağır darbe 

vurdu. Gemi geri kaçarken Nusret mayın gemisinin 

döşediği mayınlara çarparak battı.

Düşman donanmasının taranmış kabul ettiği 

Karanlık Liman'ın güney kısmına, Nusret Mayın Gemisi 

tarafından dökülen mayınlar, savaşın kaderini belirledi. 

Geriye manevra esnasında, bu mayınlardan birine çarpan 

Bouvet, Anadolu Hamidiye tabyasınca ateş altına alındı 

ve bir buçuk dakikada 650 kadar mürettebatı ile sulara 

gömüldü. Denizin üstü düşman askerlerinin kasketleriyle 

dolmuştu. Queen Elizabeth ve Agamemnon dışındaki 

bütün gemiler ateşi kestiler. Savaş alanından ilk kaçan 

gemi Agamemnon oldu.

Böylelikle Çanakkale Deniz Zaferi kazanılmış oldu. 

Ancak 18 Mart yenilgisinin intikamını almak isteyen 

uzlaşma devletleri, 25 Nisan da Gelibolu'ya birlikleriyle 

çıkartma yaparak sonunu asla göremeyecekleri bir 

maceraya atılmış oldular. Sömürgelerden getirilen 

500.000 kişilik kuvvet kara harekatına başladı.

Bu kuvvetler içerisinde Hintli, Senegalli Müslüman 

askerler de vardı. Düşman kuvvetleri safında 

Müslümanların olduğu anlaşılınca Tayyar Paşa, 50 kadar 

sesi güzel ere hep bir ağızdan ezan okutturur. Karşı 

taraftan taşa sarılı kağıtlar siperlerimize atılır. Kağıtlarda,  

“Biz Hint l i  Müslümanlarız ,  b iraz önce ezan- ı 

muhammediye duyduk, siz kimsiniz.” yazmaktadır. Bizim 

erlerimiz aynı şekilde cevap verir. “Burası payitahtın 

kapısı, bizler ise Asakir-i Osmaniyeyiz.” Böylece İngiliz'in 

oyunu anlaşılır. “Halifenize karşı savaşan Almanlar ile 

savaşmak üzere sizi götürüyoruz.” diyerek Müslüman 

sömürgelerinden topladıkları askerleri getirip 

Osmanlının karşısına çıkarmışlardır.

Türk tarafı ise, 18 Mart'ta kazandığı zaferden 

dolayı kendisine olan güvenini tazelemiş, Çanakkale'nin 

Boğazlar 'dan geç i lemeyeceğini  tüm dünyaya 

göstermiştir. Bu zaferin ardından, Müttefiklerin 

kaçınılmaz kara harekâtına karşı Türk tarafı da son sürat 

hazırlıklara başlamış ve Çanakkale'de 5. Ordu 

oluşturulmuş başına da Mareşal Liman von Sanders 

getirilmişti. Kıyılar, dikenli tellerle çevriliyor, birlikler 

önemli yerlere yerleştiriliyor, müttefiklerin her hareketi 

gözleniyordu. Müttefik çıkarmasını bekleyen bir başka 

kişi ise 19. İhtiyat Tümeni'nin başında bulunan Yarbay 

Mustafa Kemal'di.

haberi sorup duran biri vardır. Necit Çöllerinde, bu kişi M. 

Akif'ten başkası değildir. Gerisini buna şahitlik eden 

Kuşçubaşı Eşref'ten dinleyelim. “Akif, savaş devam 

ederken sürekli Çanakkale'den haber var mı? diye her gün 

sormaktadır. Çanakkale Zaferi'nin haberini alınca ibriği 

alıp abdest aldı. İki rekât namaz kıldı. İkinci rekâtın 

sonunda 20 dk. secdeden kalkmadı. Gidip baktım alnını 

koyduğu yer sırılsıklamdı. 1 saat sonra iki rekât namazı 

bitirince benimle konuşmadan bir tarafa çekildi ve ‘Asım'ın 

nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek işte namusunu 

çiğnetmedi çiğnetmeyecek.’ mısraları ağzından dökülmeye 

başladı." O dönemde cepheye yazarlar heyeti gönderilir. 

Burada olanları görüp yazsınlar ve gelecek nesiller 

haberdar olsun diye. Bu heyet içerisinde Akif yoktur. Ne 

gariptir ki, Çanakkale'yi orada bulunup görenler değil, 

hiç Çanakkale'de bulunmamış olan Akif yazmıştır. Bu 

yüzden, Azerbaycan'ın milli şairi Bahtiyar Vahapzade: 

“Ben inanmirem Akif, Çanakkale'yi ve İstiklal Marşı'nı 

kalemiyle yazsın. Onun kulağına söylendi.” demektedir.

Evet, kulağına söylenip söylenmediğine varın siz 

karar veredurun. Biz birkaç cümleyle de Çanakkale 

Zaferi'nin sonuçlarından bahsedelim.

“Yenilmez Armada” dünyanın en büyük deniz 

gücü, en büyük yenilgisini tatmıştır. 2 yüzyıldır dünyayı 

haraca kesen sömürgeci güçlerin de yenilebileceği 

görülmüştür. Mazlum milletlere özgürlük ve kurtuluş 

ümidi aşılamıştır. Özellikle Hintli ve Senegalli 

Müslümanlar, Osmanlının bu büyük zaferiyle bayram 

yapmışlar, ileride kendi kurtuluşları için bu zaferden güç 

almışlardır. Yahudiler, Çanakkale'de İngilizlere yardım 

etmeleri sayesinde 1917 yılında yayınlanan Balfour 

Bildirisiyle bölgede İsrail devletinin temelleri atılmıştır. 

Mehmetçik ve onunla aynı ruha sahip olanları açık cephe 

savaşlarında yenmenin mümkün olmadığı anlaşılmış, 

bundan sonra yapılacak herhangi bir mücadelede, gizli 

ve sinsi planlar uygulanmaya başlanmıştır. 

Hepsinden önemlisi de bir millet küllerinden 

yeniden doğmuştur. 100. yıl dönümünde Çanakkale 

Zaferi'nin birden çok sonucu sayılabilir. Ancak asıl sonuç 

şudur:

“Girmeden bir millete tefrika düşman giremez.

Toplu vurdukça sineler, onu top sindiremez.”

Misali vermiş olduğu birlik ve beraberlik mesajıdır 

ki, Çanakkale'de Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ı, 

Arnavut'u, Boşnak'ı daha ismini sayamadığımız birçok 

Müslüman milleti birlikte omuz omuza 

savaşmıştır. İşte günümüze bakan 

tarafı da tam bu ruh ve şuurda 

gizlidir.
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SPOR FAALİYETLERİMİZ
FUTBOL

Üniversite futbol takımımız 25-30 Kasım 2014 

tarihleri arasında Ordu ilinde Üniversite Sporları 

Federasyonu’nun düzenlediğ i  2. l ig futbol 

şampiyonasına katıldı.  Takımımız oyun olarak 

dengeli maçlar çıkarmasına rağmen, 6 takımın 

katıldığı ve bir takımın 1. lige yükselme şansını 

yakalayacağı şampiyonayı 4.sırada tamamladı.

VOLEYBOL

Üniversite erkek voleybol takımımız 23-27 Aralık  

2014 tarihleri arasında Antalya ilinde Üniversite 

Sporları Federasyonu’nun düzenlediği 2.lig Voleybol 

şampiyonasına katıldı. Takımımız 4'lü grupta yer almış 

bir takımın 1. lige yükselme şansını yakalayacağı  

şampiyonada  grubunu 3 .sırada tamamladı.

BASKETBOL

Üniversite erkek basketbol takımımız ilk defa yer 

aldığı, Basketbol Federasyonunun organize ettiği 

Üniversiteler Basketbol liginde başarılı maçlar çıkardı. 

2.tur şansını son maça kadar taşıyan takımımız 

deplasmanda oynadığı son maçta Nevşehir Hacı 

Bektaş Veli Üniversitesine yenilerek 2.tur maçlarında 

mücadele etme hakkını kaybetti. 5 takımın mücadele 

ettiği I grubunda 2 takımın bir üst tura yükselme 

hakkını elde edeceği müsabakalarda takımımız 4 

galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı ve grubunu 3. sırada 

tamamladı.

KAYAK

11-15 2015 Mart tarihlerinde Erzurum ilinde  

Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlemiş 

olduğu Kayak Şampiyonasına Üniversitemiz Alp 

Disiplini dalında 4 erkek sporcuyla katıldı. 

Palandöken Kayak tesislerinde büyük slalom ve slalom 

olarak düzenlenen Alp disiplini yarışmalarında milli 

sporcularla yarışan ve başarılı sonuçlar elde eden 

Kayak takımımız birçok üniversiteyi geride bıraktı. 

Ayrıca Kandilli Kayak tesislerinde yapılan Kuzey 

Disiplini Kayaklı Koşu dalında üniversitemiz bir erkek 

bir bayan sporcu tarafından temsil edildi.


