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Bayüni Külliye Haber’in yeni sayısıyla sizlere yeninden merhaba diyoruz. 
Her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam eden üniversitemiz, artan 
öğrencisi, akademik ve idarî personeliyle bilim dünyasına ve şehrimize katkı 
sağlamaya devam etmektedir. 

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, 2015-2016 Akademik Yılı Açış Konuşmamızı yaparak bizleri 
onurlandırmıştır.

2015 yılı içerisinde Üniversitemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na hizmetlerinden dolayı “Fahri 
Doktorluk” unvanı vermiştir.  

Akademik özgürlük, üniversite-şehir-sanayi işbirliği, araştırma faaliyetleri, 
fiziksel altyapıyı tamamlama, tüm paydaşlarla işbirliği, akademik ve idari 
personelimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi, uluslararasılaşma, toplumla 
bütünleşme gibi vizyonlarımız doğrultusunda 2013 yılında göreve başladıktan 
sonra; fakülte sayısını 4’ten 6’ya, lisans program sayısını 18’den 26’ya,  
lisansüstü program sayısını 4’ten 13’e yükselttik. Doktora programı açtık ve 
ilk mezunumuzu verdik. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu (BESYO) açtık, 
2016 yılında öğrenci alacağız.  YÖK tarafından onaylanan “Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu”muzun Bakanlar Kurulu’ndan çıkmasını bekliyoruz. Adalet Meslek 
Yüksekokulu ve Diş Hekimliği Fakültelerimizin de YÖK’te onaylanmasını 
bekliyoruz. Göreve geldiğimizde Araştırma Merkezimiz yoktu. 7 tane araştırma 
merkezi kurduk. Dede Korkut Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruyoruz. Daha 
verimli bir eğitim sunmak ve performansımızı ölçmek için DERSPOT sistemine 
geçtik. Bayburt Üniversitesi olarak 2015 yılında Bayburt Nüfus Defterleri, Dede 
Korkut Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Bayburtlu Bir Âlim, Ekmelüddin 
Bâbertî ve Kelâm İlmindeki Yeri kitapları olmak üzere toplamda 11 bilimsel 
kitap yayımladık. 5 bin olan öğrenci sayımızı 8 bine çıkardık. Yabancı uyruklu 
öğrenci sayısını, 17 farklı ülkeden olmak üzere 100’e yükselttik. 14 bin olan 
kitap sayımızı 26 bin 250’ye, 290 süreli yayınımızı 364’e yükselttik. 6 adet 
veritabınımızı 10’a yükselttik. Böylece 13 bin Türkçe, 150 bin yabancı elektronik 
kitaba ulaşma imkânı sağladık. Öğrenci kulüp sayımızı 24’e yükselttik. Kısmi 
zamanlı çalışan öğrenci sayımızı 40’tan 75’e, yemek bursumuzu 150’den 200’e 
çıkardık. Öğretim üyesi sayısını, yüzde 300’e yakın bir artış ile 33’ten 93’e; 
diğer öğretim elemanı sayısını da 157’den 238’e çıkardık. Bu arada185 olan 
idari personel sayımızı 219’a çıkardık. 2013 yılında 39 milyon olan bütçemizi 
75 milyon 114 bin liraya çıkardık. 11 adet olan çeşitli sınıflardaki araç sayımızı; 
18’e çıkardık.  2013 yılında internet hızımız 30 mega bitken, şu an 10 katı bir 
artış ile 300 mega bite ulaştı. Hazine tarafından verilen 430 dönümlük arazimizi 
975 dönüme çıkardık. 40 bin 759 metrekare olan kapalı alanımızı 78 bin 40 
metrekareye çıkardık. Seneye 114 bin metrekareye,  2017’in sonunda 156 bin 
metrekareye, 2018’in sonunda ise 179 bin metrekareye çıkaracağız.

2014 yılında ihalesi yapılan Bayburt Meslek Yüksekokulu binası 2015 
yılında tamamlanmış, hizmete açılmıştır. BMYO Demirözü ve Aydıntepe 
Hizmet binaları tadilatı yapılmış hizmete açılmıştır. Ayrıca bu iki ilçemizdeki 
öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere yurt imkânı da 
sunmaktayız. Bilim ve teknolojide hızlı adımlar atmak, taklitçilikten uzak 
durmak için Merkezi Araştırma Laboratuvarımızı bitirdik ve hizmete açtık.  
Merkezi araştırma laboratuvarı Doğu Anadolu Bölgesi’nin analiz merkezi olmayı 
hedeflemektedir. Ayrıca laboratuvarın kendi bünyesinde yürüteceği araştırma 
geliştirme faaliyetleri ile adından söz ettiren bir konuma gelmesi temel 
hedefler arasındadır. Yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alana sahip merkezimiz, 
6 adet analiz laboratuvarı ve 5 adet araştırma laboratuvarı, dinlenme salonu 
ve konferans salonu gibi sosyal alanları da bünyesinde barındıran kapsamlı 
bir komplekstir. Merkezimiz bünyesinde bulunan laboratuvarların tamamı 1. 
sınıf endüstriyel laboratuvar tezgâhları, havalandırma sistemleri ve güvenlik 
sistemleri ile donatılmıştır.   Merkez bünyesindeki yapılanma gerek üniversitemiz 
araştırmacılarının gerekse dışardan gelen araştırmacıların hem deneylerini hem 
de analizlerini yapabilmelerine imkân sağlayabilecek niteliktedir. 

Eğitim Fakültesi binasının yapımı devam ediyor. Kapalı Halı Saha, 
Basketbol Sahası, Tenis Kortları inşaatlarında sona yaklaşıldı. İşadamı Mustafa 
Köseoğlu tarafından yaptırılan ve kısmen de Diyanet İşlerinin desteklediği 

üniversite camii hızlı bir şekilde ilerliyor. İlahiyat Fakültesi ve İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültelerinin binalarının temelleri atılmış zemin kat seviyesine 
çıkmıştır. Yeni Külliye alanının altyapı ihalesi yapılmıştır. Kredi Yurtlar tarafından 
yaptırılan 750 kişilik yurda ilaveten, yap-işlet-devret modeliyle 2 bin kişilik yurt 
inşaatımız başlamış olup en kısa zamanda faaliyete geçecektir. Üniversitemizi 
öğretim üyeleri tarafından cazip hale getirmek için lojman inşaatlarımız devam 
etmektedir. Lojman sayımız ilk etapta 34’ten 114’e çıkarılmış, teslim alacağımız 
60 adet lojman ile birlikte toplam 174’e çıkarılacaktır.

Hayat Merkezi’nin ihalesi yapılmış hafriyatı alınmıştır. Kütüphane ve Kapalı 
spor salonunun ihalesi gerçekleştirilmiş yer teslimi yapılmıştır. Üniversitemiz 
Yeni Külliye alanında ilerleyen yıllarda Mühendislik Fakültesi, Kültür ve Kongre 
Merkezi, Rektörlük Binası yapılması düşünülmektedir.

Ayrıca kışla alanının Külliye alanına eklenerek şehirle üniversitenin 
bütünleştirilmesi hedeflenmiş, askeriyenin olumlu yazısı alınmıştır. Yükseliş 
trendini kısaca özetlediğimiz Bayburt Üniversitesi; bir devlet üniversitesi olarak, 
Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlama potansiyeli en 
yükseköğretim kurumlarından biri olma yolunda ilerlemektedir.

Üniversitemiz; farklı kültürleri bağrında yaşatan Bayburt’un, bu farklılığını 
sembolize edecek geleneksel ve modern mimari dokularla tasarladığı 
yerleşkesiyle, kaliteli eğitim öğretim hizmetiyle, Bayburt’un bir üniversite 
şehrine dönüşmesine öncülük etmenin gururunu yaşamaktadır. Bugün kendi 
alanlarında uzman yüzlerce akademik personel, bu şehirde yaşamakta ve 
her gün bu şehrin dokusuna nüfuz etmektedir. Üniversitemizin etkinlikleri ile 
Bayburt’ta, ulusal ve uluslararası arenada sık sık gündeme gelmektedir. Her ay 
en az üç veya dört faaliyet yapmaktayız. Şehir de üniversiteye bu alanda büyük 
kakı sağlamaktadır. Yapılan son bir araştırmaya göre, Bayburt Üniversitesi 193 
üniversite arasından isminden en fazla bahsedilen 19. üniversite olmuştur. 

2015 yılı üniversitemizdeki akademik toplantılar açısından en verimli yıl 
olmuştur. Bu yıl içerisinde birçok konferans, panel,  sempozyum, seminer, 
çalıştay, eğitim, sergi düzenlenmiştir.

Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı münasebetiyle “Bir Hürriyet Türküsü 
Çanakkale Destanı”, Türkiye Yazarlar Birliği Ödül Töreni, TV Programı Genç 
İlahiyat’ın Bayburt Üniversitesi Öğrencileriyle Buluşması, TİM Nisan Ayı İhracat 
Rakamlarını Bayburt Üniversitesinde Açıklanması, 22. Türkiye İlahiyat Fakülteleri 
Dekanları Toplantısı, 1. Uluslararası Öğrenciler Festivali, Geçmişten Günümüze 
Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu,  Düşünce Hayatımızda ve 
Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, IV. Hadisçiler İhtisas 
Toplantısı ve Ülkemizdeki Hadis Çalışmalarının Evrenselleştirilmesi Çalıştayı, 
Mühendislikte Yeni Teknolojiler (MYT 2015) Sempozyumu, Türkiye’de 
Üniversite Gerçeği ve Bayburt Üniversitesi Çalıştayı, Son Yüzyıl Türkiye 
Medyasında Din Karşıtlığı Sempozyumu bunlardan bazılarıdır.

Eğitim Fakültesi Dekanı iken Prof. Dr. Necmettin Tozlu’nun üniversitemiz 
tarafından yayınlanan “Eğitimden Felsefeye” adlı 3 ciltlik eseriyle kazandığı 
Türkiye Yazarlar Birliği “Yılın Fikir Adamı” Ödülü kedisine takdim edilmiş, 
Üniversitemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Ayazoğlu en başarılı bilim insanları 
arasında yer almıştır. 

İnsanların geçmişteki su değirmenlerini yakından görebilmeleri adına 
Kıratlı Köyümüzdeki tarihî değirmenin ayakta kalabilmesi için üniversite olarak 
destek vereceğiz. 

Tüm ekibimizle, önümüze büyük hedefler koyduk ve çalışmaya devam 
ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi bağrına basması, Sayın Başbakanımızın 
bize vermiş olduğu güçlü destek ve tabii ki Maliye Bakanımız Naci AĞBAL’ın ve 
milletvekilimiz Sayın Doç. Dr. Şahap KAVCIOĞLU’nun katkılarıyla üniversitemizi 
bölgenin parlayan yıldızı haline getirmeyi hedeflemekteyiz. Kendilerine 
şükranlarımı arz ediyorum.  

Hızla değişen bir çağda daha iyi bir üniversiteye ulaşabilmek için var 
gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Keyifle okuyacağınız bir sayı 
olması temennisiyle Bayburt Üniversitesi ailesi adına mutlu ve sağlıklı günler 
dilerim. 

Rektör’den

Prof. Dr. Selçuk COŞKUN
Bayburt Üniversitesi Rektörü
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2 bin 287 öğrencinin ÖSYM’nin 2015’te 
yaptığı sınav ve yerleştirme işlemleri 
sonrasında Bayburt Üniversitesine kayıt 
olma hakkı kazandığını belirten Rektör 
Coşkun, “28 Temmuz’da başlayan e-kayıt 
işlemi 5 Ağustos’ta sona ermiştir. Öğ - 
r encilerimizin yüzde 70’i e-devlet üze-           
 r inden kayıt işlemlerini sorunsuz bir 
şekilde tamamlamıştır.  Şahsen başvuru ile 
de 597 öğrencimiz kayıt yaptırmış, kayıtlar 
hızlı ve güvenli olarak bitirilmiştir.” dedi.

Her Bölgeden Eşit Oranda Öğrenci 
Geldi

Her bölgeden eşit oranda öğrenci 
geldiğini kaydeden Rektör Coşkun: “Her yıl 
olduğu gibi bu yıl da gelenek bozulmadı. 
Üniversitemize ülkemizin tüm coğrafi 
böl gelerinden hemen hemen eşit oranda 

(her bölgeden yüzde 10-20 arası) öğrenci 
yerleşmiştir. Karadeniz Bölgesi’ne daha 
yakın olmamız itibarıyla bu bölgemizden 
tercih edilme oranlarımız bölge orta- 
l amalarının bir miktar üstündedir, bu da 
bizim açımızdan sevindirici bir durumdur. 
Daha derinlemesine bir analizle şunu söy-
leyebiliriz: Üniversitemize hemen hem-
en her ilden öğrenci kayıt yaptırmıştır.” 
ifadelerini kullandı.

Kayıt Kontrol Hizmeti

Bayburt Üniversitesinin  üniversiteler 
nazarında bir ilki gerçekleştirdiğine dikkati 
çeken Rektör Coşkun, “Gerek öğrenci işle-
rimiz ve gerekse bilgi işlem altyapımız 
sayesinde kayıt işlemlerinde üniversiteler 
nazarında bir ilki gerçekleştirdik. Şöyle ki 
öğrencilerimize kayıtta rehberlik eden 

YENİ KAYIT sayfamızda kayıt kontrol 
bilgisi verdik. Üniversiteyi yeni ka- 
z anmış öğrencilerimizin heyecanlarını ve 
işlemlerinin yapılıp yapılmadığını anla-
m alarına yönelik gayretlerini anladık ve 
b u hizmeti ürettik. Kimlik numarasını 
gi ren öğrencilerimiz kayıtlarının yapılıp 
yap ı l madığını;  kayıtları yapılmışsa hangi 
fakülteye, bölüme kaydının yapıldığı bil-
gilerini görebiliyor. Bu sayfada ayrıca ye r-
l eştirilmiş fakat kayıt yaptırmamış öğrenci 
bilgileri de veriliyor. ” açıklamasını yaptı.

Doluluk Oranları

Birkaç program hariç Bayburt Üniver-
sitesinin  genelinde yüzde 100’e yakın 
do luluk oranının yakalandığını ifade eden 
Rektör Coşkun, “Kayıtla sonucunda haliyle 
üni versiteyi kazanıp da kayıt yaptırmayan 

Üniversitemizde 
Kayıt Dönemi Değerlendirmesi

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 2015-2016 
eğitim-öğretim yılı kayıt dönemine dair yazılı bir açıklama yaptı.
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öğrencilerimizin olduğu görülmüştür. Bu 
sayı bölüm, fakülte bazında değişmektedir. 
Ama genel hatlarıyla üniversitemizi ka-
z anıp kayıt yaptıran öğrencilerimizin 
s ayısı bir hayli yüksektir, bu da Bayburt 
Üniversitesinin doluluk oranını arttırmıştır. 
Mesela Eğitim Fakültesi’nin doluluk oranı 
yüzde 100 olmuştur. Sadece 6 öğrencimiz 
kayıt yaptırmamıştır. Ek kontenjan tal -  
e p lerimizle beraber,  yapılacak ikinci yer-
l eştirmede bu açık kalan kontenjanların 
dolmasını bekliyoruz. Çünkü genel eğilim 
bu yöndedir. ” dedi.

Öğrencilerimize 250 TL Burs 
Veriyoruz

Demirözü ve Aydıntepe ilçelerindeki 
duruma da değinen Rektör Coşkun, 
“Demirözü ve Aydıntepe ilçelerimizdeki 
programlara yerleşen ve öğrenimine 
devam edecek öğrencilerimizin tümüne 
öğrenim süresi boyunca ayda 250 TL 
burs vereceğiz. Ayrıca Aydıntepe yerl eş- 
 kesinde öğrenim görecek olan kız ve 
erkek öğrencilerimiz için ayrı ayrı yurt 
hizmetimiz bulunmaktadır. Aydıntepe’ 

d eki programlarımıza öğrencilerimizi bek-
l edi ğimizi özellikle belirtmek isterim. Bu 
yerleşkemizde idari bina, spor salonu, kız 
ve erkek öğrenci yurtları, yemekhane, 
lojmanlar, hizmet binalarımız güvenli bir 
kampüs içerisinde yer almaktadır. Ayrıca 
turizm otelcilik programının en kolay iş 
buldukları alanlardan biri olduğunu da 
hatırlatmak isterim. Demirözü yerleşkemiz 
de eğitim öğretime hazır hale getirildi. 
Eksik kalan kontenjanlarımızın ek 
yerleştirmelerle dolacağını ümit ediyoruz.” 
açıklamasında bulundu.

Yabancı Öğrenciler

Uluslararası öğrenci sayısının her 
geçen yıl arttığını dile getiren Rektör 
Coşkun, “Üniversitemize her geçen yıl daha 
fazla sayıda yabancı öğrenci gelmektedir. 
Geçen sezonda 72 yabancı öğrencimiz 
var dı. Bu yıl binin üzerinde başvuru var. İlk 
etapta bu sayının yüzlerle ifade edilecek 
bir orana ulaşacağını düşünüyoruz. Yabancı 
öğrenciler için barınma ve konaklama 
desteklerimiz artarak devam edecektir.” 
dedi.
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Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt 
Garnizon Komutanlığı’na atanan Jandarma Albay İbrahim Ayhan 
Vural’ı makamında ziyaret etti.

Rektör Coşkun, Vural’a Bayburt’a atanmasının hayırlı olması 
temennisinde bulundu. Garnizon Komutanı Vural da Coşkun’un 
ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bayburt Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan 
Vural, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a iade-i 
ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Coşkun, 
Bayburt Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural’a 

görevinde başarılar diledi. Albay Vural ise güzel temennileri için 
Coşkun’a teşekkürlerini iletti.  

Ziyarette Bayburt Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. 
Necmettin Tozlu da yer aldı.

Rektörlüğümüzden
Hayırlı Olsun Ziyareti

Garnizon Komutanı’ndan 
Rektörlüğümüze İade-i Ziyaret
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Yükseköğretim  kurumlarında; eğitim-
öğretim, araştırma faaliyetleri ile idarî 
hizmetlerin  iç ve dış kalite güvencesi, 
akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış 
değerlendirme  kurumlarının yetki le  n-

ilişkin esasların düzenlendiği Yüksek-
öğretim K a l  ite Gü vencesi Yönetmeliği 23 
Temmuz 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe 
girdi.

Yönetmelikle Kalite Kurulunun ku-
r  ul ması öngörülüyor. Yönetmelik kap- 
samında çıktı süreçlerinin kontrolü ve 

bu süreçlerin yönetimi esas alınıyor. Yö-
n   e tmelikle,  YÖK’ün bir birimi, dairesi 
ola rak değil YÖK ile ilişkili ona bağımlı 
ol mayan; ilgili paydaşların üye olarak 
yer alacağı Yükseköğretim Kalite Kurulu 
oluşturulacak. 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi 
Yönetmeliği Yayımlandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Yükseköğretim Kalite 
Güvencesi Yönetmeliği” 23 Temmuz 2015 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. 

d irilmesi süreçlerini ve bu kapsamda ta-  
nı m lanan görev, yetki ve sorumluluklara
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Bayburt Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Açıldı

Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 27 Ağustos 2015 tarihli ve 29458 
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2015/8052 sayılı kararla resmen açıldı.



9
külliye

ba
yu

ni

haber

Konu ile ilgili bir açıklama yapan 
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun, “Bizler; bir taraftan 
üniversitemize yeni fakülteler, bölümler 
kazandırarak, bir taraftan da öğrenci 
sayısını artırarak hem Bayburt Üni- 
v ersitesinin  gelişmesi ve büyümesi hem 
de üniversitenin şehre olan katkısının 
artırılması hususunda çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Üniversitemize İnsan 
ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Aydıntepe 
ve Demirözü Meslek Yüksekokullarından 

sonra şimdi de Sağlık Bilimleri Fakültesini 
kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Üniversitemiz, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
ile şehre olan katkısını artırmasının yanı 
sıra bölgedeki üniversiteler arasındaki 
konumunu güçlendirecektir. Bu fakülte 
bünyesinde, hemşirelik, ebelik, sağlık 
yönetimi, beslenme ve diyetetik, 
fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümleri yer 
alacaktır.” dedi.

 Rektör Coşkun, “Sağlık Bilimleri 
Fakültesinin açılmasında desteklerini 

esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, 
Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’na, 
YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A 
Yekta Saraç’a ve YÖK Yönetim Kurulu 
üyelerine, Bayburt Milletvekilimiz Sayın 
Naci Ağbal’a ve Ankara’daki üst düzey 
Bayburtlu bürokratlarımıza müteşekkirim. 
Sağlık Bilimleri Fakültemiz üniversitemize, 
Bayburt’umuza ve ülkemize hayırlı olsun.” 
ifadelerine yer verdi.



E y l ü l  A y ı
Külliye’de
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Yükseköğretim Genel Kurulunun 2015 
yılı 12. Toplantısında alınan kararla İnsan 
ve Toplum Bilimleri Fakültesine ataması 
yapılan Prof. Çiğdem’e yeni görevinde 
başarılar dileyen Rektör Coşkun,  İnsan ve 
Toplum Bilimleri Fakültesi’nin Bayburt’a 
katma değer kazandırmak ve çok yönlü 
bakış açısının zenginleşmesine katkıda 
bulunmak üzere kurulduğunu ifade etti.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Çiğdem ise ziyaretten 
büyük memnuniyet duyduğunu dile 
getirerek insana yapılan yatırımın en 
önemli yatırım olduğunu kaydetti.

Sosyal bilimlerin merkezinde insan 
olduğuna işaret eden Çiğdem, “Bir ülkenin 
kalkınmışlığını, ilerlemesini, medeniyet 
çizgisindeki yerini tespit edecek olan o 
ülkenin sosyal bilimlerde geldiği noktadır. 
Onun için İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi’nin Bayburt’a ve Türkiye’ye olan 
katkısı gerçekten çok önemli olacaktır. 
Merkeze insan ve Bayburt alınacak, insan 

tanınacak. İnsanla beraber 
oluşan toplum olgusu 
irdelenecek. Bayburt’un tarihi, 
kültürü, sanatı ve gel e nekleri 
gün yüzüne çıka rı lacak. Sosyal 
bilimler insana ve topluma 
katkı sağladıkça anlamlıdır.” 
dedi.

İnsan ve Toplum Bi-              
l i m leri Fakültesi’ni belirli bir 
noktaya getirme çabası için-
de olacaklarını kaydeden 
Çiğ dem, bu konuda Bayburt 
Ün i v ersitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun’un ve Bayburt 
halkının işbirliğine ve fikirlerine 
ihtiyaçları olacağını belirtti.

Çiğdem, kendilerini bu 
göreve layık gören Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun’a teşekkürlerini 
iletti. 

Dekan Çiğdem’e Hayırlı Olsun 
Ziyareti

Atatürk Üniversitesinde  Öğretim Üyesi iken Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Süleyman Çiğdem’i ziyaret eden 
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kendisine hayırlı olsun 
dileklerini iletti.
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Bildiride şu ifadeler yer aldı:    
“Yüzyıllardır vatan edindiğimiz bu 
topraklarda daima eşitlik, huzur, kardeşlik 
ve sadakat duyguları hâkim olmuştur. Bu 
yüce milletin huzurunu bozmak isteyen 
odaklar yıllardır nice vatan evladını, çoluk 
çocuk demeden binlerce kişiyi şehit 
etmiştir. Terör örgütleri özellikle son 
günlerde kalleşçe saldırılarını artırmış 
ve ocaklarımıza, yüreklerimize ateş 
düşürmüştür ve düşürmektedir. Şehit 
kanlarıyla sulanmış, her ferdinin ca n-

ı ndan aziz bildiği bu topraklar terörün 
hiçbir türüne, hiçbir terör örgütüne boyun 
eğmemiştir, eğmeyecektir. Vatanında her- 
  kes huzur içinde yaşasın, vatanına na-
m a hrem eli değmesin diye kendini feda 
eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet,  
ailelerine sabır,  cesur gazilerimize de acil 
şifalar diliyoruz.

Terör, ülkemizin parçalanamaz bü-   
tü nlüğüne asla gölge düşüremeyecektir. 
Milletimiz bu acı sınavdan da birlik içinde 
çıkacak, terör örgütlerine ve terö r den 

beslenen şer odaklarına haddini bil di r e-
c ektir. Sağduyu ve metanet duy g u l a r ıyla 
sabır gösteren milletimizin başı sağ olsun 
diyor, Bayburt Üniversitesi Senatosu olarak 
bu menfur saldırıları nefretle kınıyor, 
lanetliyoruz.”

Bayburt Üniversitesi Senatosu 
Terörü Lanetledi

Terörü Lanetliyoruz

Bayburt Üniversitesi Senatosu, yayınladığı bildiriyle terörü ve terör saldırılarını lanetledi. 
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Bayburtlu Eczacı Ahmet Aker’in 
girişimleri sonucu Bursa’dan kargoyla 
gelen kitaplar, Bayburt Üniversitesi 
Merkez Kütüphanesi’ne bağış olarak 
kabul edildi.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanı Hayrettin Dilek söz konusu bağışı, 
“Bu tür hayırseverlerimizin  sayısının art-
masında eğitim için, öğrencilerimiz için 

fayda görüyoruz. Bu hayırseverimizin 
de yaptığı gibi özellikle Bayburt’la ilgili 
kitapların üniversite kütüphanemize   
ka z a ndırılmasını  bekliyoruz.” sözleriyle 
değe rlendirdi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun ise kitap bağışı ile 
ilgili yaptığı açıklamada hayırsever Nazire 
Özkan’a teşekkür etti.

Rektör Coşkun açıklamasında,  “Bay-
b urt Üniversitesi Merkez Kütüpha nesi’ne 
çok sayıda kitap armağan et me sinden 
ve bu değerli kitaplar ile kütüphane ko-
l e ksiyonunun zengi nle  şmesindeki katkı -        
la r ı ndan dolayı hayırsever Nazire Özkan’a 
çok teşekkür ediyor, hayatında esenlikler 
diliyorum. ” ifadelerine yer verdi.

Bayburtlu Hayırseverden 
Kitap Bağışı Yapıldı

Bayburtlu hayırsever Nazire Özkan tarafından Bayburt Üniversitesi Merkez 
Kütüphanesi’ne kitap bağışı yapıldı. 
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Yeni akademik yıl öncesinde 
gerçekleştirilen toplantıda, üniversitelerle 
ilgili son durum değerlendirmesi yapıldı.

YÖK Başkanı, kurul üyeleri 
ve üniversitelerin rektörlerini 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul 
eden Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, 
son günlerde ülkemizde yaşanan olaylara 
değinerek birlik beraberlik mesajı verdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, 
Dağlıca ve Iğdır’da şehit düşen asker 
ve polislerimize rahmet, yakınlarına 

ve milletimize başsağlığı, yaralılara da 
Allah’tan şifa temennisinde bulunarak, 
“Türkiye bizim ortak hayat alanımızdır. 
Unutmamalıyız ki TBMM hepimizin 
meclisi, hükümet hepimizin hükümetidir. 
Yöntemde, söylemde anlaşamayabiliriz 
ama hedefler konusunda ortak olmalıyız. 
Ülkenin bekası söz konusu olduğunda bir 
araya gelmek şarttır.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Artık üretmenin tek başına yetmediğini; 
araştırma, geliştirme ve tasarlamanın en 

az üretmek kadar önemli hale geldiğini 
ifade eden Cumhurbaşkanımız Sayın 
Erdoğan, Türkiye’nin geçtiğimiz 12 
yılda daha önceki 30 yıla, 50 yıla, 70 
yıla denk hizmetleri hayata geçirdiğinin 
altını çizdi. Kamu kuruluşları, özel sektör 
ve üniversitelerin el ele verip güçlerini 
ve imkânlarını en iyi şekilde kullanarak 
süratle 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi 
gerektiğini belirten Cumhurbaşkanımız 
Sayın Erdoğan, öğrencilere ve öğretim 
elemanlarına yeni öğretim yılında başarılar 
dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Cumhurbaşkanımız Sayın  
Erdoğan Rektörlerle Buluştu

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 
YÖK Üyeleri ve Rektörlerle bir araya geldi. Buluşmaya, Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun da katıldı.
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v 

Kısa bir süre önce başlayan atık 
kâğıtların toplanması kapsamında y ak-
l aşık 6 ton kâğıt toplanarak doğanın ko-
run masına katkıda bulunuldu.

  Bir ton atık kâğıdın yeniden değer-
lendirilmesiyle 17 ağacın yok olmaktan 

kurtarılabilmesi ve buna ek olarak selüloz-
kâğıt ithalatı nedeniyle 700-1000 dolar 
civarında bir meblağın ülke hazinemizde 
ka lacak olması, başlatılan projenin sosyo-
ek onomik açıdan ne kadar önemli ve isa-
betli olduğunu gösteriyor. 

Toplanacak atık kâğıtlar belli döne m-
lerde Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
ortaklaşa olarak kâğıt fabrikalarına gön- 
  derilerek ekonomiye de kazandırılmış 
olacak.

Bayburt Üniversitesi 
Doğamıza Sahip Çıkıyor

Üniversitemizde kullanım ömrü tam amlanmış, arşiv niteliği taşımayan kâğıtlar 
geri dönüşüm kapsamında toplanmaya başlandı. 
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Kurs boyunca Bayburt Üniversitesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Aras Ünsal 
Başkanlığında; Personel Daire Başkanı 
Fatih Akbaş, Öğrenci İşleri Daire Başkanı 
Cabir Kartal, Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanı Nazmi Karabulut, Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanı Hayrettin 
Dilek, Personel Daire Başkanlığı Şube 
Müdürü Mehmet Şerif Topcu, Personel 

Daire Başkanlığı Şube Müdürü Emrah 
Oruç, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
Şube Müdürü Ünal Gümüşhaneli tarafı n-
dan eğitimler verildi.

Kurslarda 18 aday memura; 657 sayılı 
kanun, yazışmalar, milli güvenlik bilgileri, 
tasarruf tedbirleri, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası, Türkçe dil bilgisi kuralları, 

haberleşme, iletişim, insan hakları, gizlilik 
ve gizliğin önemi konularında eğitim 
verildi.

Aday memurlar temel eğitim süresi 
boyunca gördükleri derslerden sınava 
tabi tutulduktan sonra başarılı olan 
adaylar stajlarını görev yerinde, iş başında 
yapacak.

Bayburt Üniversitesi Aday 
Memurları İçin Temel 

Eğitim Semineri Düzenlendi
Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda başlayan aday 
memurlar için temel eğitimler iki hafta sürdü.
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Rektör Coşkun, Vali Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak kendisine Bayburt Üniversitesindeki eğitim programları ve üniversitenin 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Üniversitemizden İstanbul Valisi 
Vasip Şahin’e Ziyaret

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile beraberindeki heyet 
İstanbul Valisi Hemşehrimiz Vasip Şahin’i makamında ziyaret etti.
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Öğrenciler belirtilen ders saatinde 
ders veren öğretim görevlisi ile internet 
ortamındaki sınıflara katılıp dersi canlı 
olarak takip edebilme imkânına kavuştu.  
Güz dönemi ders konularının konu anlatım 
videoları ve ders notları öğrencilerin hiz-

metine sunuldu.  Öğrenciler bayuzem.
bayburt.edu.tr adresinden herhangi bir 
şifre ya da kullanıcı adına gerek duymadan 
uzaktan eğitim derslerine katılabiliyor. 

Öğrenciler, internet veri iletişimi açık 
mobil telefonların yanı sıra üniversite 

külliyesinde ve üniversiteye bağlı bi-        
r i mlerde bu derslere katılabildikleri gibi 
internet altyapısı olan herhangi bir yerden 
de bu derslere erişim sağlayabiliyor.

Bayburt Üniversitesi Uzaktan 
Eğitim Merkezi Faaliyete Geçti

Bayburt Üniversitesindeki tüm böl ümlerde ortak ders olarak okutulan Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İngilizce dersleri ve yine pek çok bölümde ortak 
ders durumunda olan Temel Bilgi Teknolojileri dersi 2015-2016 akademik yılı güz 
döneminden itibaren Bayburt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (BAYUZEM) 
üzerinden yapılmaya başlandı. 

BAYUZEM
B AY B U R T  Ü N İ V E R S İ T E S İ
UZAKTAN EĞiTiM MERKEZi
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Rektör Coşkun mesajında, “Muş’ta görev 
yaparken özel harekât polislerini taşıyan 
zırhlı aracın kamyona arkadan çarpması 
sonucu yaralanan ve şehit olan özel 
harekât polislerimizin olduğu haberini, 
derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. 

Kazada şehit düşen Cüneyt Bankur, Veysel 
Burak Ergül ve hemşehrimiz Serkan 
Saka’ya Allah’tan rahmet; ailelerine, 
yakınlarına, Bayburt’umuza ve milletimize 
başsağlığı diliyorum. Yaralı olan özel 
harekât polisimiz Engin Oral’a ise geçmiş 

olsun diyor, Rabb’imden kendisine acil 
şifalar vermesini diliyorum.” ifadelerine 
yer verdi. 

Şehitlerimiz İçin Taziye Mesajı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun şehitlerimiz için taziye mesajı yayımladı. 
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Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun, üniversitemizin değişen ve 
yenilenen vizyonu kapsamında Ders Takip 
Performans Otomasyonu (DERSPOT) sis-
t emiyle verimliliği ve kaliteyi artırmayı 
amaçladıklarını ifade etti. 

DERSPOT sisteminin bir 
bilgisayar yazılımı olup web 
tabanlı çalıştığını kaydeden 
Rektör Coşkun yaptığı yazılı 
açıklamada, “Bu  sistem, 
öğrenci-öğr e tim üyesi-
yönetim üç g eninde de rslerin 
işle n işini, perfo rmansını t a-
kip etmeyi sa ğ  l a y a n bir süreç 
takip ve performans değ- 
e r l  e n  dirme yazı lımıdır. Bu 
sistemle Bayburt Üni v ersitesi 
Eğitim Kom isyonu Başkanlığı, 
bu yıl ilk defa Bayburt Üni- 
v ersitesinde öğrenim gören 
tüm öğre n cilerin haftalık ders 
prog r a mlarını ve dersler hak-
k ındaki bilgileri onl ine ortama 
taşıyor. 

Öğrenciler ders pr o g-
ramlarını http:// der spot.
bayburt.edu.tr lin kinden 
öğr e nebilecek. Ayrıca bu yıl 
Bayburt Ün i v   e rsitesi öğrencilerinin aldı-
k ları derslerin ders izlenceleri yine aynı 
linkten ders programları sayfası üzerinden 
indir il ebilecek. Ders izlencelerinin, dersi 
veren akademisyen tarafından hazır-                   
l a narak DERSPOT sistemine önceden 
yü k l enmesi ile öğrencilerin planlı ve 
hazırlıklı bir şekilde derse katılımını he-
d e  fliyoruz.  Öğrenciler,  ilerleyen hafta-
la rda bu sistem üzerinden hafta hafta 
anl atılan/anlatılacak dersle alakalı olarak 

ayrıntıları, ödev, okuma vb. etkinlikleri 
izlenceler kısmında bulabilecek. Bu sis-
tem sayesinde öğrenciler dersten önce 
ders veren öğretim elemanının dersle 
ilgili mesajlarını da sistemden alıp takip 
edebilecek.” dedi. 

Tüm derslerin performanslarının 
ölçü   lebilmesi amacıyla geliştirilen “Ders 
Performans Otomasyonu”  yazılımının 
et kin bir şekilde kullanılmasının öne-
mi üz e rinde duran Rektör Coşkun, 
“DERSPOT sistemi sayesinde, derslerin 
perf or mansları takip edilebilecek.  Ders-
le rden sonra dersin performansını ölç-
mek için ise şöyle bir yol izlenecek: 
‘Ders bitiminde sistem, derse kaydını 
yaptıran öğrencilere SMS göndererek 

derse katılıp katılmadıklarını soracak. 
Öğrenci derse katıldığını beyan ederse 
anket sorularına geçilecek. Dersin işl e n-
mesi, sürenin kullanılması, izl e ncelerde 
belirtilen içeriğe uygunluk, mesleki sı- 
n avlara hazırlık gibi aşamalarda sorular 

yöneltilerek öğrencinin fikri 
alınacak. Sistem elde ettiği 
bilgileri istatistiksel olarak 
değerlendirip veri tabanında 
depolayacak.” ifadelerine yer 
verdi. 

Eğitim-öğretim sür eç- 
lerinin izlenmesi ve de ğ-
erlendirilmesi ile e ğ i ti mde 
kalitenin artt ı r ı l masını amaç-
ladıklarını belirten Re k tör 
Coşkun, “Yapılan çalışmaların 
b a  ş arıya ulaşması için öğretim 
üyeleri, öğretim ele manı 
yardımcıları, idari pers o-
nel ve öğrenciler sisteme 
destekte bul unacak. Her 
öğretim üyesi arkadaşım, bu 
arttırılmış-yoğunlaştırılmış ve 
perf ormansa duyarlı eğitimi 
planlı biçimde uygul ayarak, 
bölümüne fakül t esine sahip 
çıkmanın çabası içinde olacak. 

Üniversite olarak ayakta kalmanın, 
varlığını idame etti rmenin ve rekabette 
üst sıralarda olmanın tek yolu sahip 
olduğumuz işimize, yürütmekte old-
u  ğumuz dersimize, men s  u bu bulun-
d u ğumuz üni v  ersi temize, hür riye ti n 
ana vatanı olan ülkemize ve niha-
yetinde yüce milletimize ‘medeniyet ta-                                    
sa vvuru ile donanmış, başarısı yüksek’ 
insanlar yetiştirmekten geçmektedir.“ 
açıklamasında bulundu.

Üniversitemizde Başarı Yolunda 
Bir Adım Daha Atıldı

Bayburt Üniversitesi Ders Takip Performans Otomasyonu kullanılmaya başlandı.
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Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun, akademik yılın 
başlaması dolayısıyla yaptığı yazılı açık-
l amada, “2015-2016 akademik yılımız 
öğrencilerimize, akademik ve idari per- 
s onelimize ve şehrimize hayırlı olsun.” 
dedi. 

Üniversite olarak fakülte/meslek 
yük sekokulu-bölüm bazında bu yıl yak a-
lanan doluluk oranlarının çok kıymetli bir 
sonuç olduğunu belirten Rektör Coşkun, 
“Bu sonuç bize, bölgemize ve Türk Yüksek 
Öğretimine olan inancın, güvenin bir 
sonucudur. Bu kurumu ayakta tutmanın 
birinci şartının, bize inanarak gelen 
öğrencilerimizi ve onları üniversitemize 
göndermeye karar/izin veren anne-
babalarını, hem eğitim-öğretim yılları 
boyunca hem de mezuniyet sonrasında 
beklenen başarıya ulaştırma olduğu 
aşikârdır. Bayburt Üniversitesi yeni 

akademik yılı başta öğrencilerimiz ve 
aileleri olmak üzere akademik ve idari 
personelimiz ile Bayburtlu hemşerilerimiz 
için taptaze heyecanlara kapı aral a m a k ta-
d ır.” ifadelerini kullandı.  

Öğrencilerin güvenli ve huzurlu kentte 
sürdürecekleri eğitim-öğretim hayatları 
boyunca Bayburt Üniversitesi ve Bayburt’a 
aileleri tarafından birer emanet olduklarını 
kaydeden Rektör Coşkun, “2015- 2016 
öğretim yılı güz  yarıyılı  dersleri,   Tür k-
i y e ’deki birçok üniversite ile beraber 28 
Eylül Pazartesi günü üniversitemizde 
de başladı. 14 hafta sürecek eğitim-
öğretim faaliyetlerine hazırız.  Derslerin 
başla masıyla beraber ders kayıtları da 
devam edecek. 2 Ekim 2015 tarihine 
kadar devam edecek ders kayıtlarında 
öğrencilerin bu dönem okuyacağı derslere 
ders kaydı yaptırmaları gerekiyor. Daha 
önceki açıklamalarda belirtildiği gibi bu yıl 

üniversiteye başlayan lisans ve ön lisans 
birinci sınıf öğrencilerinin ders kayıtları 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 
otomatik olarak yapılmış olup ikinci, 
üçüncü ve dördüncü sınıflarda okuyan 
öğrencilerin ise öğrenci otomasyonundan 
ders kayıtlarını yaptırmaları ve/veya 
danışmanlarından onaylatmaları gere k-
m e ktedir. ” dedi. 

Bu yıl Bayburt Üniversitesi’nde ba- 
ş arının artırılması adına yenilikler yap ı l-
d ığına da dikkati çeken Rektör Coşkun, 
Bayburt Üniversitesi Eğitim Komisyonu 
Başkanlığının çalışmalarıyla Ders Perf o r-
m ans Otomasyon  (DERSPOT) sisteminin 
hizmete girdiğini bu sistemle ders perfo-
r manslarının takip edileceğini bunun 
da kalite ve verimliliğin artmasında çok 
büyük etkisinin olacağını belirtti.

Akademik Yıl 28 Eylül 2015 
Pazartesi Günü Başladı

Bayburt Üniversitesinin tüm fakülte, enstitü ve bağlı yüksekokullarının tamamında 
eğitim-öğretim 28 Eylül Pazartesi günü başladı. 



E k i m  A y ı
Külliye’de
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Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun, fakültelerimizde ve 
meslek yüksekokullarımızda düzenlenen 
akademik kurul toplantılarına katıldı.

“2014-2015 Akademik Yılı Bahar 
Dönemi” değerlendirilmesi ve “2015-
2016  Akademik  Yılı  Güz  Dönemi”  pla n- 
l a ması üzerine, değerlendirmelerin yap- 
ı ldığı Bayburt Üniversitesi Akademik Kurul 
toplantıları yapıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Aslan Gülcü, Prof. Dr. Abdulkadir 
Yılmaz, Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, 
Bayburt Üniversitesi Genel Sekreteri Fatih 
Yalçın, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı 
ve Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yü k sekokulu Müdürü Doç. Dr. Tuncay 
Ceylan’ın katıldığı Eğitim Fakültesindeki 

akademik kurul toplantısında Rektör 
Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Aslan Gülcü, Bayburt Üniversitesindeki 
yen ilikleri akademisyenlerle paylaştı. Bay-
burt Üniversitesindeki başarının a rtması 

adına “Ders Performans Oto m a syonu” 
(DERSPOT) sistemini hayata geçirdiklerini 
ifade eden Rektör Yardımcısı Gülcü, bil-
i msel ve teknolojik alandaki her türlü 
yeniliğin üniversitemizde ivedilikle hayata 
geçirileceğini kaydetti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki 
Akademik Kurul toplantısında fakülte 
dekanı Prof. Dr. Bener Güngör’den fakülte 
faaliyetlerindeki son durum ile ilgili bilgi 
alan Rektör Coşkun, akademisyenlerle 
çalışmaları üzerine sohbet etti.  Dekan 
Güngör, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) Bayburt’ta Akademik 
Danışmanlığını yaptığını bu kapsamda 
yerel kalkınma adına Bayburt Ticaret ve 
Sanayi Odası’na danışmanlık hizmeti ve 
raporlar verdiklerini belirtti.

“Ülkemizdeki Hadis Çalışmalarının 
Evrenselleştirilmesi Çalıştayı’nı içeren 
IV. Hadisçiler İhtisas Toplantısı ve Ek-                       
m e leddin Baberti’nin Hadisçiliği Sem- 
p ozyumu’na dair İlahiyat Fakültesi 

Bayburt Üniversitesi Akademik 
Kurul Toplantıları Yapıldı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun,“Bayburt Üniversitesi, binlerce 
öğrencimiz ve yüzlerce çalışanımızla, büyük bir dinamizm kattığımız Bayburt 
coğrafyasında, öncü bir güç olmasının yanı sıra millî ve evrensel değerleri önemseyen, 
kitlesel başarıyı sağlayan, bir eğitim kurumu olarak günden güne adından söz ettirmekte 
ve her geçen gün ciddi bir şekilde büyümektedir. Bu da bize, bölgemize ve eğitimimize 
olan güvenin bir sonucudur.” dedi.
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Akademik kurulunda fakülte Dekanı 
Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu’ndan 
bilgi alan Rektör Coşkun, yeni kampüs 
alan ı nda İlahiyat Fakültesi’nin temelinin 
atıldığını söyledi. Dekan Hacımüftüoğlu, 
“Ülkemizdeki Hadis Çalışmalarının Evr e -
n selleştirilmesi Çalıştayı”nı içeren IV. Ha-
d isçiler İhtisas Toplantısı ve Ekm eleddin 
Baberti’nin Hadisçiliği Semp o z y u mu”nu 
düzenleyeceklerini, 2015-2016 yılında 
ise kültürel ve sosyal faaliyetlerin artarak 
devam edeceğini, İlahiyat Fakültesinin 
sürekli tercih edilen ve gelişen bir fakülte 
olduğunu kaydetti.

Rektör Coşkun, Mühendislik Fakül-
tesi’ndeki akademisyenlerle bir araya 
geldi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Gavgalı, önümüzdeki günlerde 
mühendislikte yeni teknolojilerle ilgili 
bir sempozyum düzenleyeceklerini, 
Bayburt’taki yerel gıdaların coğrafi işaretle 
tescillenmesi için akademisyenlerin 
çalışmalar yaptıklarını, mühendislik ala-
n ın da geri dönüşebilen enerji kaynakları 
üzerinde çalışmalar yürüttüklerini, Bayburt 
taşına ekonomik değer kazandırılması ile 
ilgili birkaç çalışmanın da devam ettiğini 
dile getirdi.

Meslek yüksekokullarındaki akademik 
kurullara da katılan Rektör Coşkun,  
yüksekokullarda istihdam alanı geniş 
bölümler açıldığını belirtti. 

Bayburt Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Tuncay Ceylan, bu yıl 
“Yaşlı Bakım ile İlk ve Acil Yardım 
Programlarının” aktif hale 
geldiğini ve öğrenci aldıklarını 
belirtti.

Bayburt Meslek Yüksek-
o kulu’nun yeni binasındaki 
Akademik Kurul’da Rektör 
Coşkun’a yeni dönemle ilgili 
bilgiler aktaran Bayburt Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. 
Dr.   İhsan     Çubukçu,    yüksek -    
o k ulun yeni binasındaki gelişmiş 
imkânların yeni eğitim- öğretim 
dönemi için daha verimli 
olacağını ifade etti.

Akademik Kurul toplan-
t ılarında Rektör Yardım cıları 
Prof. Dr. Aslan Gülcü, Prof. Dr. 
Abdulkadir Yılmaz ve Prof. Dr. 
Süleyman Çiğdem de hazır 
bulunarak sorumlu oldukları 
akademik birimlerle ilgili bilgiler 
paylaştılar.

Yeni akademik yılın hayırlı 
olması dileklerini ileterek toplantılarda 
akad e m i syenlere hitap eden Rektör 
Coşkun, “ Bu sene yaklaşık 8 bin civarında 
öğre n cimiz var. Geçen seneye göre binin 
üzerinde artış var. Biraz daha kalabalık 

bir üniversite haline 
gelmeye başla dık. Öğ- 
r etim ela manı açısı nd an 
da 300’ü aşkın öğretim 
elam anımız var.  80’e 
yakın öğretim üyemiz 
var. Fiziksel açıdan 60 
adet 150 met rekare 
lojmanımız muh temelen 
2-3 ay içerisinde bize 
teslim edilecek.  Merkezi    
Ara ştırma Labor atu-
v a r ı m ız bitti, bu sene 
faaliyete geçecek. Üni-
versite ca  m  isi hızla bir 
şekilde iler liyor. Meslek 
Yüksek Okulu binası bitti 
ve faal iy ete geçti orada 
eğitime başlandı. İlah-
iyat Fakültesi ve İnsan 
ve Toplum Bili m  leri 
Fakültelerinin bi  n  a l a r  ının 
temelleri a tıldı. Yaşam 
merke z   inin iha l esi yapıldı. 
Muh t e melen önüm üz-                                 
deki ha fta temelleri 
atılır. Merkez içerisinde 

yem ekhanelerimiz var, sinema, buz 
pateni yapılacak yerlerimiz var, bowling 
salonu var. Yaşam merkezinde üniversite 
camiasının ihtiyaç duyduğu sosyal 
donatılar olacak. Kütüphanenin ihalesi şu 
anda yapılıyor. 10 bin metrekare kapalı 
alana kütüphanemiz yapılacak. Yukarı 
yerleşkenini altyapı ihalesi yapıldı. 2 bin 
kişilik yurt inşaatımız başladı. ” dedi.

Aydıntepe ve Demirözü’ndeki yer-     
le şkelerle ilgili bilgiler de aktaran Rektör 
Coşkun, bu ilçelerde öğrencilerin ikamet 
edebileceği yurtların da hazırlandığını 
ifade etti.

Projeler ve yayınlar konusunda 
Bayburt Üniversitesini bir derece daha 
ileriye taşıma açısından geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da katkılar beklediklerini dile 
geti ren Rektör Coşkun, üniversitenin her 
geçen yıl kalite açısından yukarıya doğru 
çıkmaya devam ettiğini kaydetti.

Ders Performans Otomasyonu 
(DERSPOT)  sisteminin üniversitemizde 
öğretim kalitesinin artması açısından 
önemli bir gösterge olacağını vurgulayan 
Rektör Coşkun, üniversitelerin birbirleriyle 
yarışır hale geldiğini, mezun edilen 
öğrencilerin de hemen iş bulmasını garanti 
edebilecek tedbirleri almak durumunda 
olduklarını söyledi.
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İşletme sahiplerinden Bayburt Üniver-
sitesinden beklentileri konusunda bilgi 
alan Çiğdem, Bayburt Üniversitesindeki 
son gelişmeleri de kendileriyle paylaştı.

2015-2016 eğitim öğretim yılının 
başlaması, İnsan ve Toplum Bilimleri 

Fakültesinin açılmasıyla 8 bölümün aktif 
olması yönündeki çalışmaları Rektör 
Coşkun ile hızlandırdıklarını apart ev/otel 
sahiplerine ileten Çiğdem, söz konusu 
yerlerdeki barınma olanaklarını da yakinen 
müşahede etti. Apart ev ve otellerin 

Bayburt Üniversitesini tercih eden öğre-
n cilerin konaklamaları noktasındaki işle- 
v inden dolayı kurum sahiplerine teşekkür 
etti.

Dekan Çiğdem, Bayburt’taki Apart 
Ev ve Otel Sahiplerini Ziyaret Etti

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un yoğun gündemi üzerine 
Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman 
Çiğdem, Bayburt’taki apart evleri ziyaret etti.  
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Vali Yardımcısı Höl, Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun ile bir süre sohbet ederek fikir 
alışverişinde bulundu Rektör Coşkun, 
Höl’e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür 
ederek yeni görevinde başarılar diledi.  

Vali Yardımcısı Recep Höl’den 
Rektörlüğümüze Ziyaret

Yakın zamanda Bayburt Vali Yardımcılığı görevine atanan Recep Höl, Rektör 
Coşkun’u makamında ziyaret etti.

Bayburt Üniversitesi Yayınları’nın 10.   
BAKÜTAM’ın ise 5. kitabı olan “Bayburtlu 
Bir Âlim, Ekmelüddin Bâbertî ve Kelâm 
İlmindeki Yeri” adlı eser ilim dünyamıza 
kazandırıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun, Bayburt Üniversitesinde 
göreve başladıkları günden bugüne 
değin Bayburt’un kültürel ve tarihi 
dokusuna önem verdiklerini ve bu 
konuda çalışmalar yaptıklarını belirterek:  
“Bayburt’umuzun kadim güzelliklerini 
bilim dünyasına kazandırmak için kurmuş 
olduğumuz Bayburt Üniversitesi Bayburt 
Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’miz (BAKÜTAM) çalışmalarına 
devam ediyor. Bu gaye kapsamında 
merkezimiz aracılığıyla daha önce 
“Ekmelüddin Bâbertî’yi Keşif Yolunda” 
(1. Ekmeleddin Bâbertî Sempozyumu), 
“Bayburtlu Ağlar İrşâdî Baba Yusuf ile 

Zeliha”, “Bayburtlu Zihni Divanı”, “Bayburt 
Nüfus Defterleri (1835-1848)” gibi güzide 
eserleri yayınladık. Bayburt Üniversitesi 
olarak şehrimizin değerlerini, kültürünü 
ve tarihini araştırmak, yaşatmak ve 
gelecek kuşaklara aktarmak için özverili 
çalışmalara öncülük etmeye devam 
edeceğiz. Ekmelüddin Bâbertî hakkındaki 
bu kıymetli eseri hazırlayan Dr. Kadir 
Recep Muhammed’i ve Bayburt Tarihi ve 
Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi 
çalışanlarını Bayburt Üniversitesi adına 
kutlar, eserin ilim âlemine, Bayburt’umuza 
ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Söz konusu eserin yazarı Dr. Kadir 
Recep Muhammed, eserin bilime 
kazandırılmasında her türlü desteği veren 
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun’a ve Bayburt Üniversitesi 
Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’ne teşekkürlerini 

ileterek çalışmanın önemli bir boşluğu 
dolduracağını ve kelâm düşüncesinin 
anlaşılmasına katkı sağlayacağını dile 
getirdi. 

Bayburt Üniversitesi Bayburtlu 
Âlimleri Tanıtmaya Devam Ediyor

Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(BAKÜTAM)  Bayburt kültürüne hizmet etmeye devam ediyor. 
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Demirözü Kampüsünde Yerel Yönetimler, Laborant ve Veteriner Sağlık programlarının dersliklerini gezen Rektör Coşkun, 
öğrencilerin kaldığı yurtları da ziyaret ederek onların isteklerini dinledi.

Demirözü ve Aydıntepe 
Kampüslerinde 

İncelemelerde Bulunuldu
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 2015-2016 Akademik Yılı 
döneminde öğrenci alarak hizmet vermeye başlayan Demirözü ve Aydıntepe 
kampüslerinde incelemelerde bulundu.



29
külliye

ba
yu

ni

haber

Daha sonra Aydıntepe Kampüsüne geçen Rektör Coşkun, 
burada Gıda Teknolojisi ile Turizm ve Otelcilik İşletm eci-
liği programlarının dersliklerini de gezerek öğrenci yurtları ve 
barınma imkânları hakkında ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.
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Bayburt Üniversitesi  Mühendislik 
Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji 
Mühendisliği Nano Malzemeler 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Çınar, Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü’nde 
göreve başlayan Doç. Dr. Yusuf Arıkan, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge 
Korkmaz, Bayburt Eğitim Fakültesi Eğitim 

Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik 
Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Izgar’ı ziyaret eden 
Rektör Coşkun, öğretim üyelerine yeni 
görevlerinde başarılar diledi.

Doçentlere ve yardımcı doçentlere 
ülkemizin akademik alandaki artan gayret 
ve çabalarını hatırlatarak bundan sonra 
daha çok bilimsel araştırma ve projelerle 
meşgul olmalarının önemi konusunda 

açıklamalarda bulunan Rektör Coşkun, 
ülkemizin kendilerinden beklediği bilim 
ve araştırma faaliyetlerini ara vermeksizin 
sürdürmeleri gerektiğini kaydetti.

Öğretim üyeleri ise Bayburt 
Üniversitesinde görev yapmaktan onur 
duyduklarını dile getirerek çalışmalarını 
hız kesmeden sürdüreceklerini ifade 
ettiler.

Öğretim Üyelerine 
Hayırlı Olsun Ziyareti

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun,  göreve yeni başlayan ve 
görevde yükselen öğretim üyelerini ziyaret ederek kendilerine hayırlı olsun 
dileklerini iletti.
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Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun, üniversite akade-             
 m i syenleri, idari personel ve öğrenciler 
Türkiye Kızılay Derneği Doğu Anadolu 
Bölge Kan Merkezi’nce başlatılan kan 
bağışı kampanyasına katkıda bulundu.

Türkiye Kızılay Derneği Doğu Anadolu 
Bölge Kan Merkezi yetkilileri başta 

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun olmak üzere üniversiteden 
kan bağışında bulunanları memnuniyetle 
karşıladı.

Rektör Coşkun, Türkiye Kızılay Der-
n eğ i Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi 
yetkililerinden kan bağışı kampanyası ile 
ilgili bilgi aldı. Yetkiler,  Rektör Coşkun’a 

göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı 
teşekkürlerini iletti.

Rektör Coşkun,  kan verme işlemi 
son rasında kendisi gibi bağışta bulunan 
Bayburt Eğitim Fakültesi öğrencileriyle bir 
süre sohbet etti. 

Bayburt Üniversitesinden Kan 
Bağışı Kampanyasına Destek

Türkiye Kızılay Derneği Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi, merkeze önemli 
oranda kan bağışı desteğinde bulunan Bayburt Üniversitesinde bağış kampanyası 
düzenledi.  
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Bayburt Üniversitesi İlah-
iyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu 
çalıştayın hemen başında 
yaptığı konuşmada Kur’an-ı 
Kerim’in canlı hali ve onun 
hatasız uygulaması olan 
sünnet-i şerifin muhafız, müdâfi 
olduğunu;  dolayısıyla Kur’an’ın 
sarsılmaz bekçilerinin de 
hadisçiler olduğunu ifade etti.

Hacımüftüoğlu; keyfiyet 
itibariyle âlimleriyle ve  geçmiş 
kültürüyle ağırlığını her zaman 
hissettiren Bayburt’a gelen 
hadisçilere hoş geldin dileklerini 
ileterek: “Kur’an-ı Kerim, İslam 
dininin ilk kaynağı. Hadis, 
Kur’an-ı Kerim’in hayata geçirilmesi 
demektir. Bu iki kutsal kaynak hakkında 
tereddütler meydana getirmek, art 
düşüncelere ve maksatlara dayalı bir 
durumdur. Bizim medeniyetimizin temeli, 
kişiliğimizin inşası sünnet sayesinde 
mümkün olmuştur.” dedi. 

Bayburt Üniversitesi tanıtım filminin 
gösteriminden sonra Bayburt Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt 
Üniversitesine katkılarından dolayı 
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi İbrahim 
Hatipoğlu’na ve AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Naci Ağbal’a teşekkürlerini 
iletti.

Rektör Coşkun: “Öncelikle kadir-
şinaslık adına ben hem YÖK Başkanımıza 
ve Bayburt Üniversitesinin YÖK’teki 

işlemleri takip eden YÖK Yürütme Kurulu 
Üyesi İbrahim Hatipoğlu’na hem de son 
5-6 ay içerisinde Bayburt Üniversitesinin 
Ankara’daki bütün işlerini çok ivedi 
çözen, çözülmesine yardımcı olan değerli 
milletvekillerimize huzurlarınızda çok 
teşekkür ediyorum. Gerçekten Ankara’da 
güçlü bir temsilcinizin  olması sizin 
işlerinizi rahatlatıyor.  Bu anlamda Sayın 
Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Bayburt 
Üniversitesinin problemlerini hem 
valiliğimiz hem belediye başkanlığımız 
kendi problemi gibi kabullenip bir an önce 
çözme noktasında bize yardımcı oluyorlar.

Üniversitemizin büyümesi ve 
gelişmesi için YÖK’ten istediğimiz 
bütün kadroların eksiksiz çıkmasını 
istiyoruz; çünkü Başbakanımızın sözü 

doğrultusunda, üniversitemizin 
öğrenci sayısını 15 bine 
çıkarmak gibi bir hedefimiz 
var. Bunun için de öğretim 
elamanlarımızı artırmamız ve 
yeni bölümler açmamız lazım. 
Hedeflerimizi gerçekleştirmek 
yolunda YÖK’e Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu teklifimiz 
oldu. Bunun kısa zamanda 
çıkmasını bekliyoruz. Çünkü 
onun içerisine aktif birtakım 
bölümleri yerleştirip doluluk 
oranını yükseltip öğrenci 
sayımızı da artırmak istiyoruz.” 
dedi.

Hadisçilerin 15 yıldır 
çalıştaylar yaptıklarını hatırlatan 

Rektör Coşkun konuşmasını şu sözlerle 
tamamladı:  “Hadisçiler toplantısının 
Bolu Gerede, Kıbrıs ve Antep’ten sonra 
dördüncüsünü Bayburt’ta yapıyoruz.  
Bir sonrakinin ise Yozgat’ta Bozok 
Üniversitesi’nde yapılması yönünde davet 
aldık. ‘Müsâdeme-i efkârdan bârika-i 
hakîkat doğar.’ , fikirlerimizi söyleyeceğiz. 
İnşallah hayırlı neticeler elde edeceğiz. Bu 
toplantının İslam âlemine, ilim âlemine 
hayırlı sonuçlar sunacağımızı ümit ediyor; 
hepinizi ayrı ayrı saygıyla selamlıyor, 
teşekkür ediyorum.” 

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. İbrahim Hatiboğlu, iki buçuk yıl 
içerisinde Bayburt Üniversitesinde birçok 
gelişmenin gerçekleştiğini ifade ederek 
konuşmasına başladı.

IV. Hadisçiler İhtisas Toplantısı ve 
Ülkemizdeki Hadis Çalışmalarının 

Evrenselleştirilmesi Çalıştayı
Yeni Külliye Konferans Salonu’ndaki çalıştayın açılış toplantısına Bayburt Valisi 
Yusuf Odabaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Naci Ağbal, Bayburt Belediye 
Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Bayburt Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, akademisyenler  ve öğrenciler katıldı.
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BAYBURT’A DAHA FAZLA KATKI 
VERMEMİZ GEREKTİĞİNİ 
DÜŞÜNÜYORUM

Hatiboğlu: “Bayburt Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun 
Hoca’mızın Bayburt için ne kadar anlamlı 
ve önemli olduğunu, hadisçi kardeşlerimiz 
arasından bürokrasiye katılmış ne büyük 
bir kazanım olduğunu hepimiz müşahede 
etmiş oluyoruz. Benim üç kezdir geldiğim 
Bayburt’ta müşahede ettiğim, şehrin 
bütün kalbinin birlikte attığıdır. Valim ve 
onunla beraber Bayburt için çalışan bütün 
idarecilerin, bürokratların, siyasi partilerin, 
sivil toplum kuruluşlarının hep beraber 
hareket ettiğini gördüm. Bu; Bayburt’a 
güzel şeyler yapmak için el birliği, gönül 
ve düşünce birlikteliğidir. Bayburt’un 
başarısının bununla çok alakalı olduğunu 
düşünüyorum. Bunu fark ettiğim için 
Bayburt’a daha fazla katkı vermemiz 
gerektiğini düşünüyorum.” dedi.  

Bayburt Üniversitesinin öğrenci 
ve öğretim elemanı sayısının artması 
konusunda Rektör Coşkun’a katıldığını 
belirten Hatiboğlu: “Sayın Başbakanımızın, 
Sayın Rektörümüzün, Sayın Vekillerimizin, 
Valimizin beklediği ve hayal ettiği hedefe 
-birlikte hareket etme düşüncesi olan 
bir şehir yönetiminin 15 bin öğrenci 
hedefine- çok kısa zamanda ulaşılacağını 
düşünüyorum. Önümüzdeki 10 yıl 
içerisinde 2023 hedefi olarak bunun 
25 bin, 30 bin olarak revize edilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Gelecek 8-10 
yıl içerisinde bütün Anadolu şehirlerinde 
olduğu gibi bütün üniversitelerde 
beklenilenin üstünde büyüme 
gerçekleşecek. Üniversitelileşme oranı, 
üniversitelerin şehre, şehir ekonomisine, 
kültürel hayatına katkısı; üniversite 

vesilesiyle Türkiye’nin entelektüel 
kesiminin bu salonları doldurması şehrin 
üniversiteden neler kazandığını görmemiz 
açısından son derece önemli göstergeler 
olacaktır.” diye konuştu.

Bayburt Üniversitesi Yeni Kampüsü 
adının “Baberti Kampüsü” olması 
teklifinde bulunan Hatiboğlu, ulemaya 
nispeten bu nisbenin kullanılmasının 
güzel olacağını düşündüğünü kaydetti.

HADİSÇİLER TOPLANTILARI FARKLI 
KANAATLERE SAHİP OLMAMIZA 
RAĞMEN BİR ARADA OLABİLMEMİZİ 
SAĞLIYOR

Hadisçiler toplantılarına dair 
görüşlerini de dile getiren Hatiboğlu: 
“Hadisçi kardeşlerimizin hepsi sünnet 
hadimidirler. Efendimiz’in (as) nefesleriyle 
gönüllerini, zihinlerini, nefislerini 
doldururlar. Hadis ehli insanlar Efendimiz 
(as) ehlidirler, yakınıdırlar. Yakın çevresini 
oluştururlar. Her ne kadar ona sahabilik 

etmemişlerse de onun nefeslerine 
sahabi olmuşlardır. Hadisle meşgul olan 
kardeşlerimiz söz konusu olduğunda 
bunları hep hatırlarım. Gerede’de başlayıp 
devam eden bu hadisçiler toplantıları 
bizim meselelere yönelik farklı kanaatlere 
sahip olmamıza rağmen bir arada 
olabildiğimizi, aynı sofrada oturup 
muhabbet edebildiğimizi, yazılı akademik 
çevrelerle tartışageldiğimiz konuları el ele 
tutuşarak da yapabildiğimizi bize gösteren 
çok önemli bir şeydir. Hadis toplantılarının 
böyle bir berekete vesile olduğunu 
görüyorum.” şeklinde konuştu.

Hatiboğlu, YÖK Başkanı Yekta 
Saraç’ın katılımıyla Mayıs ayında 
Bayburt’ta gerçekleştirilen 22. 
Türkiye İlahiyat Fakülteleri Dekanları 
Toplantısı’nda, Saraç’ın dekanlara 
yaptığı çağrıyı hatırlatarak: “Yekta 
Hoca’mız: ‘Çocuklarımızın Kur’an-ı Kerim 
okuyamadığı, hadisleri okuyup tercüme 
edemediği, Arapça en basit ifadeleri 
bile okuyamadığına dair ciddi eleştiriler 
alıyoruz. Bu yüzden dekanlarımızdan, 
Kur’an-ı Kerim, hadis, fıkıh, Arapça, 
tefsir derslerinin bütün yıllara yayılarak 
okutulması gerektiği konusunda bir 
karar almalarını ve bu kararın gereğini de 
kendi fakültelerinde yapmalarını istirham 
ediyorum.’ demişti. YÖK Başkanı Saraç’ın 
bu konuşmasını biraz daha hafifleterek 
Temmuz ayında aldığımız kararla bütün 
rektörlüklere tebliğ ettik. Yapılan şeyin 
medyada yer alan tartışmalarla hiç 
alakası yok. Yapılan şey tamamıyla 
hadisçi kardeşlerimiz bir hadis kitabı 
okutsun, fıkıhçı kardeşlerimiz bir fıkıh 
kitabı okutsun, tefsirci kardeşlerimiz bir 
tefsir okutsun, usule giren kardeşlerimiz 
bir usul okutsun, kadim geleneği temsil 
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eden usullerden bir usul fakültede 
öğrencilerimize okutulsun. Hadis usulüne 
dair bir kadim metin üniversitelerimizde 
okutulsun. İslami ilimleri çocuklarımız 
güzel Arapça bilmek suretiyle doğrudan 
kaynağından; tercümesinden değil, 
yorumlanmışı değil, ihtisarı değil, seçilmiş 
metinlerini değil, sadece kendileri 
doğrudan okusunlar düşüncesiyle bu 
derslerin asgari 6 yıla yayılmasına dair bir 
talepte bulunduk. Gerekçemiz tamamen 
budur. Müslümanca sadece Müslümanca. 
Herhangi bir art niyetimiz yok. Efendimizin 
nefeslerini çocuklarımız daha çok duysun 
diye. Bunda bir garabet olabilir mi? Biz 
insanlar hadis okusun diyoruz.” dedi.

ALİMİN İTİBARI ÜLKENİN İTİBARIDIR, 
MÜSLÜMANLARIN İTİBARIDIR

Hatiboğlu, piyasada ilahiyat bölümleri 
ve ilahiyatçılarla ilgili tartışmaların 
yapıldığına ve bu tartışmaların da 
ilahiyatçılara zarar verdiğine dikkati 
çekerek: “Bu tartışmalar yüzünden ilahiyat 
neslinin, günümüzdeki temsilcilerinin 
imajı son derece negatif. Hızla daha 
da negatif olmaya doğru ilerliyor. 
Alanlarımıza sahip çıkalım. Alimin itibarı 
ülkenin itibarıdır, Müslümanların itibarıdır. 
Alimin itibarını birkaç basit, kişisel hesaba 
indirgeyerek düşürmeye çalıştığınızda 
Türkiye ilim ehli, Türkiye hadisçileri, 
Türkiye tefsircileri, fıkıhçıları hiçbir şey 
kazanmaz. İnandırıcılığınızı kaybedersiniz, 
tesir gücünüzü kaybedersiniz. Yapmak 
istediğiniz hiçbir şeyi hiçbir mecliste dile 
getiremez hale gelirsiniz. O yüzden ben bu 
toplantının Türkiye’deki hadis birikiminin 
uluslararasılaştırılması düşüncesinden 
daha çok ayaklar altına alınmış olan 
kampanyalarla itibarımızın yeniden 

kazanılması şeklinde değerlendirilmesi 
gerektiğini düşünüyorum.” açıklamasını 
yaptı.

Çalıştayın kapanışında ise YÖK 
Yürütme Kurulu Üyesi İbrahim Hatiboğlu 
ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun çalıştayda hadis 
çalışmalarının daha verimli olmasına 
yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Üç oturum halindeki çalıştayın 
ilk oturumunu Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal 
Saklan yönetti. Bu oturumda Atatürk 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat 
Yatkın, Süleyman Demirel Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talat Sakallı, 
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet Özşenel düşüncelerini 
katılımcılarla paylaştı.

İkinci oturumun oturum başkanlığını 
ise Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Yeşil 
yaptı. Bu oturumda Sakarya Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayati Yılmaz, 
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Recep Tuzcu, İstanbul Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Kuzudişli 
görüşlerini dile getirdi. Bu oturum 
sonunda YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 
İbrahim Hatipoğlu bir değerlendirmede 
bulundu.  

Hatiboğlu, çalıştayda çok 
farklı müzakerelerde ufuk açıcı 
konuşmalarından dolayı katılımcıları 
tebrik ederek onlara teşekkür dileklerini 
iletti.

Sahip olunan birikime hâkim olmadan 
tercümeden hareketle, usul ve yöntemden 
uzak, alanın mahiyetiyle barışık olmayan 
akademik çalışmaların ciddi krizlere vesile 
olacağına dikkati çeken Hatiboğlu: “Biz 
olarak Arap dünyasına çıkalım. Biz olarak 
Batı’ya çıkalım. Biz olarak Malezya’ya 
gidelim; ama biz olarak gidelim. Alanı 
ne kadar temsil ediyorsunuz? Alana 
dair köklü, teorik, uluslararası iddiası 
bulunan çerçevede neler söylüyorsunuz? 
Bizim derinliğimiz, bizim hadis ilmi ile 
barışıklığımız, bizim hadis ilmini bilimsel 
birikimle harmanlayarak, onu hazmederek 
üretmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız 
zaman Arap dünyası da iltifat gösterecek 
ve bizim dilimizi öğrenecek. Türkiye’deki 
ilahiyat birikiminin uluslararasılaşması, 
cihanşümul bir vasıf kazanması için 
hadisçilere çok önemli görevler düşüyor. 
Biz kaçınılmaz olarak evrenselleşeceğiz. 
Mesajımız da evrenselleşecek.” dedi.

Üçüncü oturum Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Yıldırım’ın başkanlığında yapıldı. Bu 
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oturumda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veli Atmaca, 
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Kudrat Artıkbaev, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Eren fikirlerini katılımcılara 
anlattı.

Değerlendirme ve Kapanış Oturumu 
ise Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Talat Sakallı yönetiminde 
gerçekleşti.  Bu oturumda Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Bilal Saklan,  Marmara Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özşenel, 
Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Orhan Yılmaz çalıştayı değerlendirdi.

Çalıştayın Değerlendirme ve Kapanış 
Oturumu’nda son olarak Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun bir değerlendirme yaptı. Rektör 
Coşkun, hadis çalışmaları konusunda 
Hadis Çalıştayı Genel Kurulu aracılığıyla bir 
Hadisçiler Üst Kurulu’nun oluşturulması 
ve bir web sayfası kurulması gerektiğini 
ifade etti.

Matbu eserlerin basılmasıyla ilgili 
de görüş açıklayan Rektör Coşkun, 
matbu eserlerin basılmasının yanı sıra 
araştırmalara sanal âlemde ulaşılmasının 
günümüzde daha hızlı gerçekleştiğini ve 
bunun önemli olduğunu kaydetti.

Çalıştay sonunda tavsiye niteliği 
taşıyan bir bildiri hazırlanarak beşinci 
çalıştayın Yozgat’taki Bozok Üniversite-
sinde yapılmasına karar verildi.
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Sempozyumun ilk oturumunda 
konuşan Bayburtlu akademisyenler, 
sundukları tebliğlerle Bayburtlu Alim 
Ekmelüddin Bâbertî’yi tanıttı. 

Süleyman Demirel Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talat Sakallı’nın 
oturum başkanlığı yaptığı ilk oturumda:  
Bayburtlu akademisyenlerden Bülent 
Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Yusuf Alemdar “Bâbertî’nin Kimliği 

ve Kişiliği”,  Kocaeli Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman  
“Bâbertî’nin Fıkıhçılığı”, Bozok Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kıyasettin Koçoğlu 
“Bâbertî’nin Kelamcılığı ve Mezheplere 
Bakışı” üzerine tebliğlerini sundu.

Sempozyumun ikinci oturumunun 
başkanlığını ise Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal 
Saklan yaptı. Bu oturumda ise Bayburt 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Nevzat Aydın “Bâbertî’nin Hadis/
Sünnet Anlayışı ve Görüşlerini Hadisle 
Temellendirmesi”, Manisa Diyanet 
Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman 
Akkuş “Bâbertî’nin Meşhur Haberi Fıkha 
Uygulaması”, Yalova Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammed Beyler  
“Bâbertî’nin Hadis Şerhçiliği” üzerine 
bildirilerini sundu. 

Bayburtlu Akademisyenler 
Bayburtlu Âlimi Tanıttı

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi organizasyonuyla düzenlenen “4. Hadisçiler 
İhtisas Toplantısı ve Ülkemizdeki Hadis Çalışmalarının Evrenselleştirilmesi Çalıştayı” 
programı kapsamında Ekmelüddin Bâbertî Sempozyumu düzenlendi. 
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Rektör Coşkun; Bayburt Gençlik 
Merkezi Spor Kulübü judocularından 
Düzce’de yapılan “Karadeniz 13. Judo 
Turnuvası”nda Bayburt’u temsil eden 

ve 26 kilogramda 1’inci olan Emirhan 
Öztürk, 38 kilogramda 2’nci olan Gökberk 
Özdemir, 60 kilogramda 2’nci olan Yusuf 
Can Altunay ve 42 kilogramda 3’üncü 

olan Cüneyt Kaygusuz’u çeşitli hediyelerle 
ödüllendirdi.

Rektör Coşkun daha sonra, minik 
judocularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Üniversitemiz Şampiyon 
Judocuları Unutmadı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt’ta minikler grubunda 
şampiyon olan ve dereceye giren minik judocuları ödüllendirdi.
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Bayburt Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinin organize ettiği “4. Hadisçiler 
İhtisas Toplantısı ve Ülkemizdeki Hadis 
Ça lı ş  malarının Evrenselleştirilmesi Çalış-
tayı”nın açılış konuşmalarının ardından 
Bayburt Üniversitesinin İlahiyat Fakültesi 

ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin 
yeni binalarının temeli atıldı.

Temel atma törenine Bayburt Valisi 
Yusuf Odabaş, AK Parti Bayburt Milletvekili 
Naci Ağbal, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 
İbrahim Hatipoğlu, Bayburt Belediye 

Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Baş-   
 s a vcısı Hasan Uğurlu, Bayburt Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, bazı 
kamu kurum müdürleri, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı.

İlahiyat Fakültesi ile İnsan ve 
Toplum Bilimleri Fakültesinin 

Temelleri Dualarla Atıldı
Bayburt Üniversitesi Yeni Külliye alanı her geçen gün şekilleniyor.
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Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun, temel atma töreninden 
önce yaptığı kısa konuşmada: “Bugün 
burada mutlu bir gün için bulunuyoruz. 
Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin 
temel atma töreni için buradayız. 

Bayburt’umuza ve ülkemize hayırlı olsun.” 
dedi.

Ardından Bayburt Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesinin temelleri, katılımcıların 
büyük coşku ve heyecanları eşliğinde 
butonlara basılarak atıldı.

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu 
ise temel atma töreni sonrasında dua 
etti. Fakültelerin temelinde kurban 
kesilmesinden sonra tören sona erdi. 



40
külliye

ba
yu

ni

haber

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun, Azerbaycan’ın 
Bakü kentinde elde ettiği APB Dünya 
Şampiyonluğu unvanını koruyan Milli 
Boksör Onur Şipal ile Türkiye Şampiyonu 
ve APB Dünya klasmanında ilk sekizde 
yer alan Önder Şipal’i altın plaketlerle 
ödüllendirdi.

Bayburtlu sporcuların kendilerini ve 
Bayburt’u en iyi şekilde temsil ettiğini 
vurgulayan Rektör Coşkun: “Bu gururu 
ilimize yaşatan sporcularımızı ve onları 
yetiştiren antrenörleri tebrik ediyorum. 
Bayburt’u ve Türkiye’yi ülkemizde ve 
dünya platformunda tanıtan sporcu 
yıldızlarımıza spor yaşamlarında 

başarılar diliyorum.  Sporcu gençlerimizin                            
baş a rısı bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. 
Başarılı sporcularımızı her zaman 
ödüllendiriyoruz.” dedi.

Rektör Coşkun daha sonra şampiyon 
boksörlerle birlikte hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

Altın Yumruklar 
Ödüllendirildi

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, şampiyon olan Bayburtlu 
boksörleri ödüllendirdi.
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Dekan Çiğdem’e ziyaretini Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun ile birlikte gerçekleştiren İl Emniyet Müdürü 
İsa Bülent Kaya, Çiğdem’e yeni görevinde başarılar diledi.

Dekan Çiğdem ise, ziyaretten dolayı büyük memnuniyet 
duyduğunu ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Kaya’dan Dekan 
Çiğdem’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Bayburt İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, kısa bir süre önce İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Süleyman Çiğdem’i ziyaret etti.

Güvenli Şehrin 
Huzurlu Üniversitesi
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Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak 
Konferans Salonu’ndaki konferansa 
Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Hasan 
Uğurlu, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail 
Deniz, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent 
Kaya, Bayburt Üniversitesi İnsan ve 

Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Süleyman Çiğdem, Bayburt Kamu 
Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. 
Hulki Aşır, İl Sağlık Müdürü Dr. Zülkarni 
Özbek, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. 

Konferansta Bayburt Kamu 
Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. 
Hulki Aşır ve Erzurum Organ ve Doku Nakli 
Bölge Koordinatörü Dr. Fatih Kacıroğlu 
organ nakli ve organ bağışı konusunda 
katılımcıları bilgilendirdi.

Bayburt Üniversitesinde “Organ 
Nakli ve Bağışı” Konferansı

Bayburt Kamu Hastaneler Birliği tarafından “Organ Nakli ve Organ Bağışı”  konulu 
konferans düzenlendi.
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Bayburt’ta “Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası” Kutlandı 

Bayburt Müftülüğü tarafından “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle 
bir program düzenlendi.

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen programa Bayburt Valisi 
Yusuf Odabaş, Bayburt Belediye Başkanı 
Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı 
Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü İsa 
Bülent Kaya, Bayburt Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Yılmaz, 

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyeleri, Bayburt İl Müftü Vekili 
Abdurrahman Tercan, Kur’an kursu 
öğreticileri ve din görevlileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra 
selamlama konuşmaları yapıldı. 
Sinevizyon gösterisinin ardından Bayburt 

İl Müftülüğü İlahi Grubu ilahiler seslendirdi. 

Programda, Bayburt Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Ahmet Özkan “Namazla Yeniden Diriliş” 
konulu bir konferans verdi.

Plaket ve teşekkür belgesi 
takdimlerinden sonra program sona erdi.
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Eğitimde, araştırmada ve hizmette 
dünyaca tanınmış üniversitelerden biri 
olma, öğrencilerinin öğrenimi ve kişisel 
gelişimi için ender fırsatlar sağlama, 
bölge ve ülke insanının hayat kalitesini 
geliştirme bilinç ve sorumluluğuyla 
birleşmiş bir akademik topluluğun ve 
öğrenci merkezli araştırmanın adresi olma 
vizyonuyla büyüyen Bayburt Üniversitesi, 
Bayburt merkeze 4 kilometre uzaklıktaki 
Yeni Külliye ile eğitime ve şehre yeni bir 
soluk kazandıracak. Yeni Külliye alanına 
taşınan Bayburt Meslek Yüksekokulu, 

bu yıl öğrenci alarak hizmet vermeye 
başladı. Diğer yandan, Türkiye’de birçok 
üniversiteye örnek teşkil edecek Merkezi 
Araştırma Laboratuvarı ise açılış için gün 
sayıyor.

Lisans ve lisansüstü eğitim verecek 
olan Eğitim Fakültesinin yapımı 
tamamlanmakta iken İlahiyat Fakültesi 
ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin 
de temeli atıldı. Hayırsever işadamı 
Mustafa Köseoğlu’nun yaptırdığı caminin 
kaba inşaatı da tamamlanmış bulunuyor.  

İçerisinde yemekhaneler, sinema, buz 
pateni sahası, bowling salonu gibi sosyal 
donatıların olacağı yaşam merkezinin 
de eklenmesiyle Yeni Külliye renkli ve 
oldukça işlevsel bir görünüme kavuşacak.

Her türlü eğitim, araştırma zeminine; 
sosyal, kültürel ve sportif altyapıya 
sahip olacak Yeni Külliyede fakülteler, 
enstitüler, araştırma uygulama 
merkezleri, kütüphane, yaşam merkezi ve 
laboratuvarlar yer alacak.

Yeni Külliye Alanındaki 
İnşaatlar Hızla Devam Ediyor

Bayburt Üniversitesi, Yeni Külliye alanındaki inşaatlar hız kesmeden devam ediyor. 
Tamamlanan ve temeli atılan yeni binalarıyla Yeni Külliye, öğrencilerin sosyal 
imkânlarını arttıracak ve modern fiziki altyapısı ile her yönüyle üst düzey bir 
ortamda eğitim görmelerine imkân sağlayacak.

Eğitim Fakültesi

Bayburt Meslek Yüksekokulu
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Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Mustafa Köseoğlu Camii

İlahiyat Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
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Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun, konuyla 
ilgili şu açıklamada bulundu:  “YÖK 
Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim 
Hatipoğlu’nun üniversitemizi ziyaretiyle 
birlikte gündeme alınan Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu, YÖK onayından 
geçti. Bu süreç içerisinde desteklerini 
esirgemeyen YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. 
M. A. Yekta Saraç’a,  YÖK Genel Kurulu 
üyelerine ve Bayburt Milletvekilimiz Sayın 
Naci Ağbal’a teşekkür ederiz.

Bu yüksekokul ile üniversitemizde 
inovasyon alanındaki bölümlerin açılması 
sağlanacak. Muhasebe ve Finansal 
Yönetim, Bankacılık ve Sigortacılık, Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık, Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları, Bilgisayar Teknolojisi ve 
Bilişim Sistemleri, Sosyal Hizmetler gibi 
bölümlerin faaliyete geçmesi planlanıyor. 
Bu ise 2023 vizyonumuzda Bayburt 
Üniversitesi’nin gelişmesine ve öğrenci 
sayısının artmasına imkân verecektir. 
Yeni yüksekokulumuzun Bayburt’umuza 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Üniversitemize Bir Birim Daha
Yüksek Öğretim Kurulu, Bayburt Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
açılmasına onay verdi. 

Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Şeref 
Aksaç, Bölge Müdürü Ertuğrul Çoban ve 
Şube Müdürü Vahdettin Yazıcı Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun’u ziyaret etti.

Rektör Coşkun, yapılan ziyaretten 
dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. 

Vakıfbank Yetkililerinden 
Üniversitemize Ziyaret
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Bayburt Üniversitesi Yeni Kampüs 
Konferans Salonu’ndaki sempozyumun 
açılış toplantısına: Bayburt Valisi Yusuf 
Odabaş, Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun, KUDAKA Genel 
Sekreter Vekili Mehmet Ali Çakal, 
akademisyenler, bazı kamu kurum 
müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından  
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun’un yaptığı konuşmada 
ülkeler için bilimin ve teknolojinin önemi  
vurgulandı. 

Rektör Coşkun: “Eğer bir ülke 
dünyadaki diğer ülkeler arasında ilk 10’a 
girmek istiyorsa teknolojiyi yakalamak 
zorundadır. Bilgi ya da teknoloji bir başka 
ülkeden ithal edildiği sürece orijinal 
değildir. Her ülke yenisini, daha ilerisini 
üretmedikçe ürettiği teknolojiyi bir başka 
ülke ile paylaşmaz. Burada -özellikle son 
dönemlerde- üniversitelerin altyapısı 
ile ilgili önemli teknik donanıma sahip 

olduğumuzu söyleyebilirim. 2008 
yılında kurulmuş Bayburt Üniversitesi, 
Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nı 
açmak üzeredir. Bu laboratuvarımızda: 
2 bin metrekare kapalı alanda 6 analiz 
laboratuvarı, 5 araştırma laboratuvarı, 
konferans salonu, dinlenme alanları, 
dışarıdan gelen araştırmacılar için sosyal 
donatılar ve ileri teknoloji ürünü cihazlar 
bulunmaktadır.  Eminim ki bunun 
gibi diğer üniversitelerimizde birçok 
laboratuvar var. Teknolojik altyapı bu 
halde iken bizim mühendislerimizden 
ithal bilgiyi değil de ülkemize ait, bize 
ait, özgün, orijinal bilginin üretilmesini 
bekliyoruz. Bu laboratuvarlar, milletin 
malıdır. Bütün akademisyenlerin malıdır. 
Bu cihazların atıl kalmasını istemiyoruz. 
Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma 
Laboratuvarı hepinizin hizmetindedir. 
Verimli bir şekilde kullanmanızı talep 
ediyorum.” dedi.

Bayburt Valisi Yusuf Odabaş ise,  
Bayburt’ta gelişen, kültürel etkinlikler 

ve sempozyumlar yapabilen Bayburt 
Üniversitesi’nin kendisine sevinç ve gurur 
verdiğini belirterek: “Rektörümüzün de 
belirttiği gibi yeni teknolojilere, yeni 
bulgulara ihtiyacımız var. Çok çalışmalıyız. 
Ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine 
yardımcı olmak durumundayız. Ben 
ilimizde özellikle üniversitemizin geliştiğini 
görüyorum. Bunu sevinçle, gururla 
takip ediyorum. Ülkemizin gelişmesi, 
kalkınması, muasır medeniyet seviyesinin 
üzerine çıkarılması zorunluluğu var. Bu 
zorunluluğu siz gençlerle birlikte hep 
beraber sağlayacağız. Bugünkü etkinliğin 
özellikle ilimize, gençlerimize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Açılış oturumunda Prof. Dr. Ahmet 
Avcı “Mühendislikte Nanoteknoloji 
Uygulamaları”, Prof. Dr. İhsan Efeoğlu 
ise “Savunma Teknolojilerinde Yüzey 
Mühendisliği Uygulamaları ve Örnek Ar-Ge 
Çalışmaları”na dair bildiri sundu. Prof. Dr. 
Baycan İbrahimoğlu da uzman Kimyager 
Çiğdem Kanbeş Dindar ile birlikte su 
buharı ile çalışan plazmatron (plazma 
kesme makinesi)  cihazının tanıtımını 
yaptı.

Ardından Bayburt Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Aslan Gülcü tarafından Prof. Dr. 
Ahmet Avcı’ya, İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman 
Çiğdem tarafından Prof. Dr. İhsan 
Efeoğlu’na, Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Gavgalı tarafından da 
Prof. Dr. Baycan İbrahimoğlu’na plaket 
takdim edildi.

Prof. Dr. Baycan İbrahimoğlu ise 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Gavgalı’ya Anadolu Plazma 
Teknoloji Enerji Merkezi tarafından 

Üniversitemizde Mühendislikte 
Yeni Teknolojiler (MYT 2015) 

Sempozyumu
Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin organize ettiği  “Mühendislikte Yeni 
Teknolojiler” (MYT 2015) sempozyumu 3 günün ardından sona erdi.
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üretilen su buharı ile çalışan plazma 
kesme makinesini hediye etti. 

Sempozyum oturumları Prof. Dr. 
Gökhan Budak Konferans Salonu’nda 
ve Mühendislik Fakültesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleşti. 

Sempozyumda 75 bildiri sunuldu. 
Alanında uzman akademisyenler 
ülkemizde mühendislik alanında 
gerçekleşen yenilikler noktasında fikir 
alışverişinde bulundu. Yoğun bir katılımın 
olduğu sempozyumda tüm bildiriler 
eksiksiz bir şekilde katılımcılarla paylaşıldı.

1A Oturumunda: “Plazma Tekno-
lojileri, Pantolon Cebinde Taşınan Akıllı 
Telefonun İvmeölçer Verilerini Kullanarak 
Aktivite Tanıma, Magnezyum Diborür 
(Mgb2) Üretimi ve Uygulama Alanları, 
Elektrokimyasal Biyo-Sensörlerin Labview 
Tabanlı Kontrolü, Güneş Enerji Destekli 
Jeotermal Kaynaklı Hibrid Sistem Isı 
Pompasının Isıl Performansı, Isı Transferi 
Uygulamalarında Yapay Sinir Ağlarının 
Kullanılabilirliği;  1B Oturumunda: Basit 
Eğilme Etkisi Altındaki Bazı Betonarme 
Kesitler İçin Dikdörtgen Gerilme 
Bloğu Parametrelerinin 2007 Deprem 
Yönetmeliğindeki Kesit Hasar Sınırlarına 
Göre Belirlenmesi,  Tabakalı Kompozit 
Kirişlerin Sonlu Elemanlar Metoduyla 
Statik, Dinamik ve Stabilite Analizleri 
Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine 
Maruz Kablolu Köprülerde Kablo 
Davranışlarının İncelenmesi, Uniform 

Yer Hareketlerine Maruz Eğik Askılı 
Köprünün Dinamik Davranışı,  Uzay Çelik 
Çerçevelerin Matlab-Sap2000 Oapı ile 
Optimum Boyutlandırılması, Eurocode 
Yönetmeliğine Göre Yer Hareket 
Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi; 
2A Oturumunda: Elektrik Enerjili Yarış 
Aracının Elektrik Sisteminin, Enerji 
Yönetiminin ve Telemetri Sisteminin 
Geliştirilmesi, Fpga Teknolojisi ve İçten 
Yanmalı Motorlarda Uygulanması, Faz 
Değiştiren Malzemelerin Tanıtımı ve 
Mühendislikte Enerji Depolama Tekniği 
Olarak Kullanımı; Günümüz Sıkıştırma 
Ateşlemeli Motorlarındaki Püskürtme 
Stratejileri ve Avantajları, Yeni Tip Kuru 
Soğutma Kulelerinde Kullanılan Rüzgâr 
Kırıcılar, Taşıt Motorlarında Kullanılan 
Soğutma Sistemlerinde Yeni Teknolojiler, 

Türkiye’de Kaya Gazı Potansiyeli ve 
Ekonomik Beklentiler; 2B Oturumunda 
ise: Bilgisayarlı Tomografi Yönteminin 
Betonun Porozitesinin Belirlenmesinde 
Kullanımı, Erzincan-Üzümlü Yöresi 
Volkanik Kayaçlarının Kırmataş Agrega 
Özellikleri, Yüksek Sıcaklık Etkisindeki 
Bir Betonarme Elemanda Isı Yayılımının 
İncelenmesi, Plastik Boşluklu Kirişsiz 
Döşeme Sistemleri ile İlgili Bir Sentez 
Çalışması, Asfalt Bağlayıcının Nano 
Materyaller ile Modifikasyonu, Polimer 
Atık Katkılı Betonların Performans 
Değerlendirmesi, Beton Gerilme Şekil 
Değiştirme Eğrilerinin Bulanık Mantık 
Yaklaşımıyla Elde Edilmesi” tebliğleri 
sunuldu.

İkinci gün ise 9 oturum gerçekleşti. 
3A Oturumunda: “Online Eğitim 
Teknolojilerinin Mühendislik Eğitimindeki 
Devrimi: Tsunamide Sörf Yapmak mı 
Yoksa Boğulmak mı?, Elektrik Motor 
Fırçalarında Deney Parametrelerinin 
Aşınma Davranışına Etkisi, Titanyum-
Nikel Şekil Hafızalı Filmlerin Magnetron 
Sıçratma Yöntemiyle Kristal Yapıda 
Büyütülmesi, Gyroid Poroz Yapılı ve 
Geleneksel Tibial Diz Protezi Bileşeninin 
Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Fiksasyon 
Açısından Karşılaştırılması, Cam Elyaf 
Takviyeli Kompozitlerin Düşük Hızlı 
Darbe Davranışlarının Nümerik Analizi; 
3B Oturumunda: Yeni Gıda İşleme 
Tekniklerinin Ürün Güvenliği Açısından 
Değerlendirilmesi, Ülkemizde Peynir 
Bilimi ve Teknolojisindeki Gelişmeler 
(Çağrılı Bildiri), Gıda Mühendisliği 
Alanında Nanoteknoloji Uygulamaları 
(Çağrılı Bildiri); Teknofonksiyonel 
Yönleriyle Laktik Asit Bakterileri. 4A 
Oturumunda: Fabrikalarda Üretim 
Öncesi ve Sonrası Yönetim Olgusunu 
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Kurumsal Kaynak Planlama (Erp) ile 
Bütünleştirmek,  Cnc Frezeleme İçin İki 
Boyutlu Resimsel Bir Çizimin Grafiksel 
Çizime Dönüştürülmesi; Reçinesine 
Grafen ve Karbon Nanotüp Eklenmesinin 
Karbon Elyaf Takviyeli Kompozitlerin 
Mekanik Özellikleri ve Darbe Davranışları 
Üzerindeki Etkileri; 4B Oturumunda: 
Mühendislikte Ar-Ge Çalışmaları ve Günce 
Ar-Ge Destekleri, Gıda Endüstrisinde 
Ultrases ve Uygulamaları (Çağrılı Bildiri), 
Gıda Endüstrisinde Nanoenkapsülasyon; 
EK-1 oturumunda (1C oturumuz) Zemin 
Mekaniğinde Hidrometre Deneyi Yerine 
Kullanılabilecek Alternatif Yöntem: 
Lazer Kırınım Yöntemi, Kilitli Parke 
Taş Kaplamaların Bakım ve Koruma 
Rehberi, Numune Alma Sırasında Kum 
Zeminlerde Sıkılığı Belirleyebilen Yeni Bir 
Penetrometre Tasarımı,  Dinamik Durumda 
Dayanma Yapılarına Etkiyen Yanal Toprak 
Basınçlarının Yapay Sinir Ağları Yöntemi 
ile Tahmini, Asfalt Modifikasyonunda Bor 
İçerikli Katkıların Karıştırma Şartlarının 
İncelenmesi, Bayburt Taşı Atıklarının 
Zemin Stabilizasyonunda Kullanılmasıyla 
Kıvam Limitlerinde Meydana Gelen 
Değişimler, Mühendislikte Bilgisayarlı 

Tomografi Kullanımı; 5A Oturumunda: 
Bir Uzabulum ( Telepresence ) Robotun 
Tasarımı ve Gerçeklenmesi, Doğal 
Yaşlandırma İşleminin Ultra İnce 
Tane Yapılı Zn-22Al Alaşımının Oda 
Sıcaklığı ve Yüksek Deformasyon Hızı 
Süperplastisitesi Üzerine Etkisi, Hidrojen 
Depolama Tankının Vıscous-Lamınar 
K-Epsılon Modeli ile Sonlu Elemanlar 
Analizi, B4C ve Grafen Nano Parçacıkları 
ile Güçlendirilmiş ZA27 Alaşımının 
Mikro Yapısı ve Aşınma Davranışlarının 
İncelenmesi,  Mikro Ark Oksidasyon (Mao) 
Yöntemi ile Hafif Metallerin Kaplanması, 
In-Sıtu Metal Matrisli Kompozitlerin 
Sıcak Presleme Yöntemi İle Üretimi; 5B 
Oturumunda: Bayburt Taşından Kordierit 
Bağlayıcılı Zımpara Taşı Üretimi, Çok 
Katmanlı Nanoelyaf Takviyesinin Epoksi 
Reçinenin Mekanik Özelliklerine Etkisinin 
İncelenmesi, Matematik Öğretiminde 
Mühendislik Abet Öğrenme Çıktılarına 
Yönelik Dımle Yaklaşımı,  Elektronik 
Cihazların Soğutulmasında Isı Kaynağı 
Konumunun Isı Transferi Üzerine Etkisinin 
Sayısal İncelenmesi, Isı Değiştiricilerinde 
Enerji-Maliyet Optimizasyon Prob-                                       
l e  mlerinin Çözümü, T/M Yöntemi ile 
Üre  tilen Kamın Kimyasal Yapısının 
İrdelenmesi; 6A Oturumunda: Ggg-60 
Küresel Grafitli Dökme Demirden Ürün 
Üretiminde Aşılayıcı Türü ve Miktarının 
İçyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisinin 
İncelenmesi, Otomotiv Uygulamaları İçin 
Tini ile Takviye Edilmiş Magnezyum Bazlı 
Kompozitlerin Geliştirilmesi,  Adaptif 
Neuro-Fuzzy Çıkarım Sistemi (Anfis) 
ile Partikül Takviyeli Metal Matrisli 
Kompozitlerin Çökelme Sertleşmesi,  
Yüksek Takviye Oranına Sahip Al-Cu/
B4c Metal Matrisli Kompozitlerin 
Üretimi ve Korozyon Davranışı, Mekanik 

Alaşımlama Yöntemiyle Al2024- B4c 
Nanokompozitlerin Üretimi ve Mekanik 
Özelliklerinin İncelenmesi, Nano-Parçacık 
Takviyesinin Mekanik Alaşımlama 
Yöntemiyle Üretilen Za-27/Al2o3 Kom-
po zitlerinin Mekanik Özelliklerine 
Etkisi,  Nano Partikül Takviyeli Kom-                       
p oz it lerin Titreşim Davranışlarının İnce- 
l enmesi; 6B Oturumunda: Nanote knoloji 
ve Alzheimer Hastalığı: Güncel Fırsat ve 
Risk Değerlendirmeler, Magnetıc Fıeld 
Effect On Valence Electron Structure 
Of Invar, Dışbükey Zarf Tekniğine Dayalı 
Eğim Kırınımı Modelinin Radyo ve 
Televizyon Yayıncılığında Kullanılması, 
Sıfır Emisyonlu Kojenerasyon Tesislerinin 
Ekserji ve Performans Analizi, Akıllı 
Telefon Seçimi İçin Bulanık Ortamda 
Ahp ve Topsıs Metotlarını Kullanan 
Bir Performans Ölçüm Modeli, Temiz 
Üretimde Mesleki Teknik Eğitimin Önemi 
ve Sektörlere Katkıları, Combining 
Simulation And Design Of Experiment 
Approach İn Healthcare Area” tebliğleri 
katılımcılarla paylaşıldı.
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Bayburt Üniversitesi Yeni Kampüs 
Konferans Salonunda yapılan toplantıya, 
Bayburt Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. 
Doç. Dr. Fatih Yalçın, ANKOS Başkanı ve 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphane 
Direktörü Sami Çukadar, ANKOS Yönetim 
Kurulu üyeleri ile üye üniversitelerin 
kütüphane dokümantasyon daire 
başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
Bayburt Üniversitesi Kütüphane Dokü-
m antasyon Daire Başkanı Hayrettin 
Dilek yaptı. Daha sonra ANKOS Başkanı 
Sami Çukadar; ANKOS’un yapısı, işleyişi, 

etkinlikleri ve konsorsiyum dünyası 
hakkında katılımcıları bilgilendirdi.  
Daha iyi hizmet vermek için bölge 
toplantılarında ortak akılla hareket 
ettiklerini belirten Çukadar, Bayburt 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bu yılki 
toplantıyı gerçekleştirmiş olmalarından 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bayburt Üniversitesi Genel Sekreteri 
Yrd. Doç. Dr. Fatih Yalçın, hayatına etki eden 
kütüphaneler hakkında bilgiler aktararak: 
“Biz, kitapla yaşayan insanlarız. ANKOS 
daha çok yeni nesil kütüphanecilikle 
uğraşıyor. Biz klasik kütüphaneleri seviyor 

olsak da elektronik ortamda yaygınlaşan 
kitapların genç nesle ulaşmasındaki 
kolaylıkların önemine inanmaktayız. Yeni 
nesil için yeni kütüphanecilik anlayışı 
ve hizmetlerinin arttırılması önem arz 
etmektedir.” dedi.

Yalçın, daha sonra ANKOS Başkanı 
Sami Çukadar’a Bayburt Üniversitesi 
logolu çini tabak hediye etti.

Toplantı; sunumların, genel değer- 
l endirme, görüş ve önerilerin ardın dan 
hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. 

ANKOS 2015 Bölge Toplantısı 
Bayburt Üniversitesinde Yapıldı

Bayburt Üniversitesi, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği’nin 
(ANKOS) 2015 Yılı Bölge Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.
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Rektörlük makamında gerçekleşen 
ziyarete ANKOS Başkanı ve İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Kütüphane Direktörü 
Sami Çukadar, ANKOS Yönetim Kurulu 
Üyeleri Trakya Üniversitesi Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkanı Recep 
Zogo, Sabancı Üniversitesi Kütüphane 

Direktörü Deniz Baltacı, Bakü Devlet 
Üniversitesi Kütüphane Direktörü Cemile 
Aliyeva, Bayburt Üniversitesi Kütüphane 
Dokümantasyon Daire Başkanı Hayrettin 
Dilek katıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun, ziyaret anısına 
ANKOS heyetine Bayburt Tarihi ve 
Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(BAKÜTAM) tarafından yayınlanan kitap 
seti hediye etti.

ANKOS Heyetinden 
Üniversitemize Ziyaret

Kütüphane Yöneticileri Toplantısı için Bayburt’a gelen Anadolu Üniversite 
Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) heyeti, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaret etti.
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1923 yılında dedesinin satın aldığını 
un değirmenini işleten Sinan Turgut 
ile değirmeni gezen ve incelemelerde 
bulunan Rektör Coşkun: “Tarihi su 
değirmenlerinin neslinin tükendiği bir 
dönemde, şehrimizde ayakta kalan son 
değirmenlerden Kıratlı köyünde bulunan 
su değirmeni büyük önem taşımaktadır. 
Bu değirmenin aktif bir şekilde çalışması 
lazım. Biz Bayburt Üniversitesi olarak 
üzerimize düşen ne varsa bu konuda 
Sinan Bey’e yardımcı olmak istiyoruz. 
Burası ayakta kalsın, yok olmasın. Ne gibi 
ihtiyaçlarınız varsa size destek olmaya 
çalışırız. Bu değirmenin her türlü ayakta 
kalarak insanlara da hizmet etmesi 
gerekiyor.” dedi.

Son yıllarda organik ürünlere dönüş 
olduğunu belirten Rektör Coşkun 
sözlerine şöyle devam etti: “Değirmenin 

müze gibi değil, aktif çalışarak bu işi 
yapması lazım. Dünyada organik ürünlere 
dönüş var. Her yerde olduğu gibi bu 
dönüş Türkiye’de de var. Biz de o yönde 
bir arayış içindeyiz. Biz, inşallah üniversite 
olarak önümüzdeki yıl, iyi kalitede bulgur 
yapılan kırık buğdayı organik olarak 
üreteceğiz. Kırık buğday üretimi, Bayburt 
Ziraat Odası ile ortak bir projemiz.  Bu 
anlamda Bayburt Ziraat Odası Başkanı 
Abuzer Yıldırımtepe’ye de teşekkür 
ediyorum. Ürettiğimiz kırık buğdayı 
da getirip Sinan Bey’in değirmeninde 
bulgur çektirerek insanların istifadesine 
sunacağız. Burayı güzelleştirmemiz, 
düzgün bir hale getirmemiz lazım. Burası 
sadece un öğütülen yer değil; aynı 
zamanda insanların geçmiş tarihi de gelip 
görebilecekleri, müşahede edebilecekleri 
bir yer.” 

Tarihi su değirmenini işleten Sinan 
Turgut ise, “Tarihini bilmeyen insanın 
geleceği olmaz. Bu meslek ölmesin. 
Tarihe baktığımızda Türk toplumu 
gerçekten başarılı, mücadelecidir. Üreten 
insandır.  İşin bilimsel tarafı Bayburt 
Üniversitesi’nde, emek ise bende. Bu 
konuda ne isterseniz yapmaya, elimi 
taşın altına koymaya hazırım.” ifadelerini 
kullandı.

Bölgedeki illerden getirilen tahılların 
öğütüldüğü değirmende emeğin karşılığı 
para olarak değil, işlenen ürünün 
üzerinden yüzde oranına göre alınıyor. 
1980’li yıllarda çatısının değişmesinin 
dışında her yönüyle doğal bir görünüme 
sahip olan değirmen, üç ayrı su çarkıyla 
çalışıyor.

Bayburt Üniversitesi Tarihi 
Değirmene Sahip Çıkıyor

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; Bayburt merkeze bağlı Kıratlı 
köyünde bulunan, bir asrı aşkın süredir ayakta kalmayı başaran tarihi su değirmeninin 
yaşatılması için üniversite olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.
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Dede Korkut Kampüsü’nde ger- 
ç ekleştirilen etkinliğe Bayburt Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslan Gülcü, 
öğrenciler, üniversite personeli ve akade-
misyenler katıldı.

Aşure etkinliği dolayısıyla, kampüs 
içerisinde oluşan büyük kalabalığa 
rağmen organizasyonun aksamadan 
işlemesi ve izdiham oluşmadan aşure 
dağıtımının ge r çe kleştirilmesi dikkat 
çekti.

Aşure etkinliğinden dolayı mutlu 
olduklarını belirten öğrenciler, etkinliğin 
gerçekleşmesine destek veren başta 
Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk 
Coşkun’a ve ilgili diğer birimlerin pers o- 
 n eline teşekkür etti.

Bayburt Üniversitesinde 
Aşure Etkinliği Düzenlendi

Bayburt Üniversitesi öğrencilerine Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.
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Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun; uluslararası öğrencilerin 
isteklerini, görüşlerini dinledikten sonra 
yaptığı açıklamada öğrencilerle ya-       
k ın dan ilgilenmek amacıyla Bayburt 
Üniv ersitesinin böyle bir organizasyon 
gerçekleştirdiğini ifade etti. 

Rektör Coşkun: “Üniversitemizde 
Azerbaycan’dan, Kırgızistan’dan, Buru-
ndi’den, Irak’tan, Suriye’den, Fas’tan, 
Hollanda’dan, Somali’den, Türk m e n-    
i stan ’dan, Afganistan’dan, Filis t in ’de n, 
Moğolistan’dan, Gürcistan’dan, Mori-
tanya’dan, Rusya’dan, Çin’den ve Yem en’ 
de n öğrencilerimiz var. Üniversi t e mizde 

her yıl uluslararası öğrenci sayısı büyük 
oranda artıyor.  Bu durumun, Bayburt 
Üniversitesi’nin eğitim-öğretim kalitesinin 
artışı ile uluslararasılaşma yolunda atılan 
adımların sonucunda ortaya çıktığını 
düşünüyorum.” dedi.  

Uluslararası öğrencilerden kül-          
t ü rlerini yansıtacak bir gece organize 
etmelerini isteyen Rektör Coşkun: 
“Üniversitemize çeşitli ülkelerden gelen 
öğrencilerimizden en yakın zamanda 
kendi kıyafetlerini giyerek, ülkelerine 
özgü enstrümanlarıyla güzel bir gece 
düzenlemelerini bekliyoruz. Ben Afrika 
ülkelerinde de, Orta Asya’da da bulundum.  

Bu ülkelerin sanatsal faaliyetlere 
çok yatkın olduklarını biliyorum. Bu 
anlamda da siz öğrencilerimizin  kabi-                                     
l iyetli olduğunu düşünüyorum. Bu bu-
luşmaya katılımınızdan dolayı mutluluk 
duyduğumu belirtiyor, hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Uluslararası öğrenciler ise Bayburt 
Üniversitesi’nde bulunmaktan mem nuni-
yet duyduklarını dile getirerek kendi- 
l erine gösterilen yakın ilgiden dolayı 
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun’a, akademik ve idari birim 
yöneticilerine teşekkürlerini sundular.

Uluslararası Öğrencilerle 
Bir Araya Gelindi

Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin organizasyonuyla Dede Korkut Kampüsü Personel 
Yemekhanesi ’nde düzenlenen etkinlikte Uluslararası Öğrenciler Başkanı Baracka 
Jiza, Rektör Coşkun’a isteklerini iletti.



56
külliye

ba
yu

ni

haber

K a s ı m  A y ı
Külliye’de
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“21- 22 Mayıs 2015 Düşünce Hayatımızda 
ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası 
Sempozyumu- Tebliğler” adını taşıyan 
kitapla ilgili bir açıklama yapan Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun, “Dede Korkut Kitabı, yalnızca 
bir edebi metin değil aynı zamanda 
yazıldığı dönemin sosyal yaşamına, 
kültürel dokusuna, dünya görüşüne de 
ışık tutan kaynak bir eserdir. Gelenek 
ve göreneklerimizi; milli ve manevi 
benliğimizi en güzel şekliyle anlatan 
Dede Korkut’un, günümüze yönelik 
milli ve evrensel mesajlarının yer aldığı, 
arı bir Türkçe ile yazılmış Dede Korkut 
hikâyelerinin bizler için değeri oldukça 
büyüktür. Yeri doldurulamayacak bu 
eşsiz kültür hazinesinin önemi üzerine 
birçok söz söylenmiş, birçok çalışma 

yapılmış ve hâlâ da yapılmaktadır. Bu 
çalışmalardan birini de Atatürk Kültür 
Merkezi Başkanlığı, BAKÜTAM, UNESCO 
Türkiye Milli Komisyonu ortaklığında 
25’den fazla ilim adamının teşrifleriyle 
“Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde 
Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” 
adıyla Dedem Korkut diyarı Bayburt’ta 
yaptık.  Dede Korkut’u ve Dede Korkut 
Kitabı’nı tüm yönleriyle tahlil ettiğimiz 
sempozyumu gerçekleştirmenin; sem-
p ozyumda sunulan tebliğleri kitap l a-
ş t ırmakla Bayburt Üniversitesi olarak 
mükellef olduğumuz vazifeyi ifa etmenin 
ve ilim dünyasına akademik bir eser 
kazandırmanın mutluluğu içindeyiz.” dedi.

Rektör Coşkun, sempozyumda hizmetleri 
ve paylaşımlarıyla emekleri geçen Bayburt 
Valisi Yusuf Odabaş’a, Atatürk Kültür 

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk 
Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Turan 
Karataş’a, Türk Dili Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa S. Kaçalin’e, Bayburt Belediye 
Başkanı Mete Memiş’e, Bayburt Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak’a, 
Bayburt’taki sivil toplum kuruluşlarına 
ve çalışmada emeği geçen Bayburt 
Üniversitesi personeline, tebliğleriyle 
sempozyuma katılan araştırmacılara ve 
tüm katılımcılara teşekkür ederek eserin 
ilim âlemine hayırlı olmasını diledi.

Açılış konuşmalarına da yer verilen 286 
sayfalık kitapta 23 bildiri bulunuyor. Ayrıca 
kitabın son kısmında değerlendirme 
oturumu ve sempozyumdan kareler yer 
alıyor. 

Dede Korkut Uluslararası 
Sempozyumu Bildirileri Kitaplaştı

“Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” 
nun tebliğleri Bayburt Üniversitesi Yayınları’nın 11. Bayburt Tarihi ve Kültürü 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAKÜTAM) ’ın ise 6. kitabı olarak ilim dünyamıza 
kazandırıldı.
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Türkiye Halk Bankası Erzurum Bölge Koordinatörü Mücahit 
Yıldırım, KOBİ-Pazarlama Bölüm Müdürü Gökhan Yiğit, Bireysel 
Pazarlama Müdürü Lokman Topçu, Bayburt Şube Müdürü Ender 
Çubukçu Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u 
ziyaret etti.

Halkbank Heyeti, Bayburt’ta bulunmaktan dolayı çok mutlu 
olduklarını ifade ederek Rektör Coşkun ile bir süre görüştü. 

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun da Halkbank 
Heyeti’nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek 
kendilerine teşekkürlerini iletti.

Halkbank Heyetinden 
Üniversitemize Ziyaret

Ak Parti Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap 
Kavcıoğlu, milletvekili seçilmesinin ardından 
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun’u ziyaret etti. 

Rektör Coşkun’u Ak Parti İl Başkanı Hakan 
Kobal ile ziyaret eden Kavcıoğlu, Bayburt 
Üniversitesi’nin büyük bir gelişim içerisinde 
olduğunu ifade ederek üniversitenin büyümesinin 
Bayburt ekonomisine katkı sağladığını kaydetti. 

Rektör Coşkun ise Kavcıoğlu’nun ziyaretinden 
dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek 
kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Milletvekilimiz Kavcıoğlu’ndan 
Üniversitemize Ziyaret
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Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans 
Salonu’ndaki seminerde yaşları 18 ile 
25 arasında değişen öğrencilere, TBMM 
Yasama Uzmanı Mustafa Keleş ve Kerim 
Polat tarafından siyasi partiler, çeşitli 
resmî kurumların demokrasi bilinci, seçme 
ve seçilme kültürü, köklü bir demokrasi 

geleneği oluşturma, denetim faaliyetleri, 
TBMM teşkilatı ve kariyer imkânları 
konularında bilgiler verildi.

Dahaa sonra öğrenciler, oluşt ur-                                                             
d u  kları model parlamentoda yasama 
ça l  ı  şması yaptı.  Öncelikle pa rti gr up-

l  arı nı oluşturularak meclis başkanı, 
baş kanlık divanı, başbakan, bakanlar 
ve komisyonların seçilmesiyle oluş-                          
t u rulan model parlamentoda öğrenci 
parlamenterler kanun tasarı ve teklifleri 
vererek yasama çalışmaları ile ilgili 
pratikler gerçekleştirdi.

Üniversitemiz Kamu 
Yönetimi Öğrencileri 

Model Parlamento Kurdu
Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 
öğrencileri, Siyaset Bilimi ve Parlamento Çalışmaları konusundaki seminerde 
model parlamento oluşturarak uygulama yaptı.
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Rektör Coşkun’dan üniversitedeki 
sportif etkinlikler hakkında bilgi alan Yarar, 
Bayburt Üniversitesi’nde bulunmaktan 
dolayı mutlu olduğunu belirtti. Yarar ayrıca, 
kayak sporuna desteklerinden dolayı 
Rektör Coşkun’a teşekkür etti.  Ziyarete 
Yarar’ın yanı sıra Kayak Federasyonu 

Genel Sekreteri Doç. Dr. Necip Fazıl Kışhalı, 
Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Doç. 
Dr. Fatih Kıyıcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Kayak 
Bayburt İl Temsilcisi Fatih Durgut ile İş 
Adamı Osman Çalışkan katıldı.

Rektör Coşkun ise kendilerinin teşr i-
fl erinden memnuniyet duyduğunu ifade 
ederek Türkiye Kayak Federasyonu 
Başkanı Erol Yarar’a ve Kayak Federasyonu 
Genel Sekreteri Doç. Dr. Necip Fazıl 
Kışhalı’ya ziyaretleri anısına Bayburt Üni-
v ersitesi logolu özel kalem hediye etti. 

Türkiye Kayak Federasyonu 
Başkanı Yarar’dan 

Üniversitemize Ziyaret
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaret etti. 
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Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun, lisansüstü programlar 
kapsamında en üst aşama olan doktora 
eğitimi ile öğrencinin bağımsız bilimsel 
araştırma pratikleri kapsamında ilk adımı 
attığını belirtti. 

Rektör Coşkun: “Doktora eğitimi ile 
bilimsel faaliyetleri geniş ve derin bir 
bakış açısı ile analiz ederek yorum yapma 
ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli 
adımları belirleme yeteneği kazandırmak 
amaçlanmaktadır. Üniversite eğitiminde 
ve bilim âleminde kendini ispat etmenin 

ve kabul ettirmenin en önemli şartlarından 
biri de doktora eğitimidir. İlk doktora 
öğrencimizi mezun etmenin mutluluğunu 
paylaşmaktan büyük bir sevinç ve onur 
duymaktayız.” dedi.

Üniversitemiz İlk Doktora 
Öğrencisini Mezun Etti

Sürekli gelişen ve başarılarına her geçen gün yenisini ekleyen Bayburt Üniversitesi; 
fiziki gelişmesinin yanı sıra, akademik alanda da attığı adımlarla dikkat çekiyor. Bu 
kapsamda, Bayburt Üniversitesi ilk doktora öğrencisini mezun etti.
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Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Yücel konuyla ilgili yaptığı açıklamada: 
“Ülkemizde eğitim veren 190 üniversite 
arasında Bayburt Üniversitesi, iki binli 
yıllardan sonra kurulmasına karşın en iyi 
görünürlük sağlayanlardan biri.   İki binli 
yıllardan sonra kurulan üniversitelerden 
en iyi görünürlük sağlayan üniversite, 400 
bin civarında. Bayburt Üniversitesi 607 bin 
civarında bir görünürlük sağlıyor. Pek çok 
üniversite 200 bin-300 binlerde. Bayburt 
Üniversitesi bunu geçmiş ve 2 katına 
çıkmış durumda.” dedi.

Bayburt Üniversitesi’nin internetteki 
görünürlüğünün nedenleri ile ilgili de bir 
değerlendirme yapan Yücel: “Görünürlük 
sıralamasında Bayburt Üniversitesi’nden 
önceki üniversitelerin hepsinin tıp 

fakültesi var.  Tıp fakültelerinde duyurular 
fazla olduğundan tıklanma fazla oluyor. 
Bayburt Üniversitesi, bünyesinde tıp 
fakültesi olmamasına karşın ilk sıralara 
yerleşmiş bulunuyor. Duyurularınızı 
sadece akademik anlamda değil, topluma 
hizmet anlamında da profesyonelce 
yapıyorsunuz. Topluma duyurmaya 
önem veriyorsunuz. Yaptığınız seminer, 
sempozyum gibi kültürel etkinliklerinizi 
toplumla paylaşmaya önem veriyorsunuz. 
Diğer üniversiteler bunu  toplumla 
pek paylaşamıyor. Yaptığınız işleri 
topluma duyurmada çok hassasiyet 
gösteriyorsunuz. Aynı zamanda bu durum 
etkinlik sayınızın fazla olduğunu gösteriyor. 
Sadece rektör eksenli olmadığınızı, 
akademisyenlerinize de değer verdiğinizi 
gösteriyor görünürlük durumunuz. 

Akademisyenlerin çalışmalarını da 
topluma duyuruyorsunuz.” diye konuştu. 

Bayburt Üniversitesi’nin kendisinden 
beklenenden daha fazlasını yaptığını 
kaydeden Yücel: “Görünürlük ile 
ilgili araştırmamız devam ediyor. 
Araştırmamıza göre Bayburt, istisnaî 
şekilde öne çıkıyor. Bayburt Üniversitesi 
bu anlamda farklılık yaratıyor. Sıralamada 
sizden önceki üniversiteler hep köklü 
üniversiteler. Bayburt Üniversitesi ise 
2008 yılında kurulmuş; ama adını oldukça 
fazla duyurmuş. Bir çaba var ortada. 
‘Topluma ne veriyoruz?’ sorusu üzerine 
bir düşünce var. Bu görünürlük sonucu, 
Bayburt Üniversitesi’nin akademisyenini 
de şehrinin insanını da onore ettiğini 
gösteriyor.” değerlendirmesini yaptı.

Bayburt Üniversitesi İnternet 
Görünürlüğü Açısından Türkiye’deki 

Üniversiteler Arasında İlk 20’de
Akademik ve fiziki gelişimini hızlı bir şekilde sürdüren Bayburt Üniversitesi internet 
görünürlüğünde üst sıralara çıktı. Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil 
Yücel’in internet arama motorlarında yaptığı araştırma sonucuna göre Bayburt Üniversitesi; 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi ilk 20’de bulunan 
üniversiteler arasında yer aldı. 
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. 
Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen toplantıda Uluslararası 
İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörü Yrd. Doç. 
Dr. Enes Dertli kısa bir konuşma yaparak 
kendisinin de yurt dışında okuduğunu 
belirterek her öğrencinin mutlaka yurt dışı 

deneyimi yaşaması gerektiğini vurguladı. 

Erasmus Ofis Koordinatörü Uzman 
Gökhan Kömür ise Erasmus Plus 
programı hakkında sunum yaptı. Kömür, 
sunumunda Erasmus programının 
tanıtımı, amacı; programın üniversitelere, 
topluma ve öğrencilere kazandırdıkları; 

program kapsamındaki ülkeler, Bayburt 
Üniversitesi’nin ikili anlaşmaları ve 
programın nasıl işlediğine dair açıkla ma-
l arda bulundu.  

Öğrencilerin sorularının yanıtlan m a- 
s ı y la toplantı sona erdi.

Üniversitemizde Erasmus Plus 
Bilgilendirme Toplantısı

Bayburt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından 2015-2016 Akademik Yılı 
için Erasmus Plus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı 
düzenlendi.
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Yeni Kampüs Konferans Salonu’nda 
başlayan çalıştaya Bayburt Valisi Yusuf 
Odabaş, Bayburt Belediye Başkanı Mete 
Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan 
Uğurlu, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail 
Deniz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, bazı 
kurum amirleri, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Bayburt 
Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof. 
Dr. Necmettin Tozlu, öncelikle emeği 
geçenlere teşekkürlerini iletti.

BİZ ÜNİVERSİTEYİ KENDİ 
MESULİYETİNE MÜDRİK BİR KURUM 
OLARAK İNŞA ETMELİYİZ.

Türkiye’de Üniversite Gerçeği gibi 
çetrefil bir konunun Türkiye’de ilk defa 
işlendiğini ifade eden Tozlu: “Üniversite 
kendisini, neliğini muhasebe ediyor. 
Bu muhasebe belki Türkiye’de ilk defa 
yapılıyor. Bu etkinliği çalıştay-sempozyum 
karışımı olarak düşündük. Bu etkinliğin 
vücut bulmasında değerli Rektörümüz 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a çok teşekkür 
ediyorum.  Ülkemizde üniversite 1863’te 
inşaya başladı. Üniversitenin ruhu da 

yapısı da, maddesi de Batılı sisteme 
göre oluşturuldu.  Üniversite bunu hiçbir 
zaman içinden atamadı. Kendimiz olan 
bir üniversite kuramadık. Üniversite, 
üniversite adına değil, devrim adına 
hareket etti. Kendi dünyasından ve 
kendi yapısından kaçtı. Bir üniversite 
aşktan, sevgiden, güzellikten yoksunsa;   
toplumun değerleri, dini, ananesi olan 
eğitimle bir toplumu inşa etmiyorsa 
başka neyi inşa edecek? Üniversite 
toplumun fonksiyonunu inşa eder. Bizim 
üniversitemizin ruhu Ehl-i Suffa’dan 
başlıyor. 1046’da Nişabur’da medrese 
kurulmuştur. Bologna Üniversitesi ise 

Türkiye’de Üniversite Gerçeği 
ve Bayburt Üniversitesi

 Çalıştayı Yapıldı
Bayburt Üniversitesinin organize ettiği “Türkiye’de Üniversite Gerçeği ve Bayburt 
Üniversitesi Çalıştayı” 12-13 Kasım 2015 tarihlerinde yapıldı. 
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1088’de kuruluyor. Kalkıp bizde üniversite 
yok diyorsunuz. Bir üniversitenin bir milleti 
inşa etmesi gerekiyor. Bir üniversite bir 
mefkûre vermiyorsa o üniversite gerçek 
görevine müdrik bir üniversite değildir. 
Bir ideal vermesi, toplumu eserleri ile 
örmesi gerekir.  Biz üniversiteyi kendi 
mesuliyetine müdrik bir kurum olarak 
inşa etmeliyiz. ” dedi. 

BU ÇALIŞTAY KURUMSAL BİR 
MUHASEBEDİR.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun ise üniversitelerden 
beklentilerin çok yüksek olduğunu 
belirterek: “Beklentiler yüksek olunca 
kırgınlıkların ve sitemlerin dozu da fazla 
oluyor. ‘Bu üniversiteler ne iş yapar?’ gibi 
sorularla karşılaşıyorsunuz. Takdir edersiniz 
ki üniversitelerimiz birer kurumdur. Bu 
kurumlarda çalışanlarımızın birtakım 
problemleri olabiliyor, kurumlardan 
kaynaklanan problemler olabiliyor. ‘Biz 
Bayburt Üniversitesi olarak içerden ne gibi 
problemlerle karşılaşıyoruz? Dışarıdan 
bakanların gözüyle ne tür problemler 
var?’ Bunu ortaya koyalım dedik. Bu 
çalıştay, bir özeleştiridir, self kritiktir, nefis 
muhasebesidir, kurumsal bir muhasebedir.  
Bunu yaparken önce bir büyük resme: 
Türkiye’de üniversite gerçeğinin ne 
olduğuna bakacağız. O büyük resim 
içerisinde Bayburt Üniversitesi’nin 
problemlerini, çözüm önerilerini ortaya 
koymaya çalışacağız. Başarılı bir çalıştay 
olacağını düşünüyorum. Gelen bütün 
misafirlerimize teşekkürlerimi arz 
ediyorum.” diye konuştu.  

KÜLTÜRÜ YARINA TAŞIMA ADINA 
ÜNİVERSİTELERİMİZİN ÇOK 
ÖNEMLİ BİR GÖREVİ OLDUĞUNU 
DÜŞÜNÜYORUM.  

Bayburt Belediye Başkanı Mete 
Memiş ise cemiyetin büyürken keyfiyetin 
kaybedilmemesinin esas olduğunu ifade 
ederek: “Bu neslin diriliş amentüsünün 

üniversiteler tarafından yazılması gerekir. 
Nitelikli insanların yoğunlukla yaşadığı 
alan üniversitedir. Şehirlerin inşası 
noktasında hem kimlik kazanmaları adına 
hem kadimden gelen kültürü bugünden 
yarına taşıma adına üniversitelerimizin çok 
önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum.  
Bayburt Üniversitesi’nin niteliksel ve 
niceliksel büyümesi anlamında göstermiş 
olduğu çalışmalardan dolayı Sayın 
Rektörümüze çok teşekkür ediyorum.

Rektörümüzün Bayburt’la üniversiteyi 
daha çok bütünleştirme adına bize çizeceği 
yol haritasına tereddütsüz uyacağımızı 
ifade ediyorum. Üniversitemiz Bayburt’u 
büyütecektir. Bu büyümeyi Bayburtluluk 
kimliğini kaybetmeden gençlerimizi 
geleceğe taşıma adına üniversitemizden 
bekliyorum. Rektörümüzün böyle 
bir çalışma içerisinde olduklarını da 
biliyorum.” şeklinde konuştu. 

GELECEK, İYİ EĞİTİLMİŞ NESİLLERİN 
ÜZERİNDE YÜKSELECEKTİR!

Bayburt Valisi Yusuf Odabaş ise her 
şeyden önce ilmin önemli olduğunu 
vurgulayarak: “İlmin öğretildiği son 
merhale üniversitelerimizdir. Üniversiteler 
eğitim düzeyinin yüksek olduğu 
yaygınlaştığı kalite düzeyinin yüksek 
olduğu eğitim birimleridir. Üniversitelerde 
gençlerimiz iyi eğitilirse ülkenin muasır 

medeniyet seviyesi üzerine çıkartılması 
daha kolay, daha yakın olacaktır. Biz 
her şeyden önce gençliğe ehemmiyet 
vermek, onların iyi eğitilmesini sağlamak 
zorundayız. Gelecek, iyi eğitilmiş nesillerin 
üzerinde yükselecektir. Gençliği olmayan, 
iyi gençlik yetiştiremeyen bir ülkenin 
geleceği de olamayacaktır. Bu düşünceden 
hareketle üniversitelerimizin bundan 
önceki kuruluş yılları ile bugünkü yıllarına 
baktığımız zaman son yıllarda özellikle 
2011 yılında- bütün illerde üniversitelerin 
kurulmuş olması üniversitelerimizi 
yaygınlaştırmıştır. Üniversitelerin yay-
g ın laşmasıyla imkânları kısıtlı olan 
gençlerimizin bulunduğu illerde eğitim 
alma imkânı kendilerine sağlanmıştır. 
Bütün illerimizde üniversitelerin kurulması 
ve gençlerimizin buralarda yetiştirilmesi 
de yeterli değil. Kurulan bu üniversitelerin 
geliştirilmesi, kurumsallaştırılması, 
eğitim düzeylerinin, eğitim kalitelerinin 
yük seltilmesi lazım. Tabi bu hemen 
olacak bir şey değil. Başta öğretim 
elemanlarının yetiştirilmesi, bu öğretim 
elemanlarıyla birlikte o üniversitelerin 
fakültelerinin eğitim kadrolarının 
artırılması, ondan sonra da kurulan 
fakültelerde öğrencilerimizin eğitim 
görmesi sağlanmalıdır. Çok çalışmamız 
lazım, sadece öğretim elemanları değil 
öğrencilerimizin barınabilmesi için 
öğrenci yurtlarının, apart otellerin ve 
benzeri özel sektörün çalışmalarını 
birlikte götürmemiz lazım. Üniversitelerin; 
o illerin kadim kültürlerinden elde ettiği 
değerlerle birlikte o illerin gelişmesine, 
kalkınmasına ve esnafın gelir düzeyinin 
yükseltilmesine büyük faydaları var. 
Bütün bunları birlikte değerlendirdiğimiz 
zaman Bayburt Üniversitesi, Bayburt’un 
gelişmesi acısından en önemli unsurdur, 
faktördür. Çünkü Bayburt, üniversitesinin 
gelişmesiyle birlikte gelişecek, nüfusu 
artacak, eğitim düzeyi yüksek gençlerin 
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yetiştirilmesine fayda sağlayacaktır.” 
ifadelerini kullandı. 

Vali Odabaş, üniversitenin yaptığı 
etkinliklerden dolayı Rektör Coşkun’a ve 
tüm öğretim görevlilerine teşekkürlerini 
iletti. 

Başkanlığını Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal’ın  yaptığı 
ilk oturumda: Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şakir Gözütok, 
Nasıl Bir Üniversite?; Yıldız Teknik 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Nadir Çeliköz, Üniversitede Uluslararası 
Anlaşmanın Boyutları ve Ölçütleri; 
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Mehmet Önal, Medeniyet ve Diriliş 
Kavramları Bağlamında Sezai Karakoç’un 
Üniversite Telakkisi; Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. A. Faruk Yaylacı, İşletme 
Hastalığına Tutulmuş Toplumda Yüksek 
Öğrenim Kurumları: Öze Dönüş ya da 
Yeni Bir Üniversite İmkânı; Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Enes Gök, Yükseköğretimde Kalite 
Paradoksu; Bayburt Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Ersin İlhan, Yükseköğretim Kalite 
Yolculuğunda Sahici Olmak tebliğlerini 
katılımcılarla paylaştı.

İkinci oturumu Bayburt Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nasrullah 
Hacımüftüoğlu yönetti. Bu oturumda: 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ziya 
Erdil Yükseköğretimde Uluslararası 
Anlaşmanın Kritik Başarı Faktörleri: Muğla 
Örneği; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Hasan Çiçek, Üniversite: 
Hakikat Arayışının Mekânı; Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni 
Merey:  Eğitim Fakültelerinin Akreditasyon 
Sorunu; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yayla: Değişen 
Dünyada Üniversite; Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. 

Doç. Dr. H. Yusuf Acuner, Üniversitelerde 
Lisansüstü Çalışmaların Niteliğini Üzerine; 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Topsakal, 
Türkiye’de Öğretmen Yeterlilikleri Üzerine 
Bir İnceleme bildirilerini sundu.

Üçüncü oturumun başkanlığını Yıldız 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Vefa Taşdelen yaptı. Bu oturumda: Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Şevket Topal, İlim Geleneğimiz 
Bağlamında Üniversite; Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan 
Coşkun, Üniversite Sanayi İşbirliği; Atatürk 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanefi 
Bayraktar, Mühendislik ve Eğitim;  Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Cemalettin İpek, Yönetim 
Bilimindeki Gelişmeler Bağlamında Eğitim 
Yönetimi ve Yeni Üniversiteler; THY Strateji 
Planlama ve Yatırımlar Mühendisi Yrd. 
Doç. Dr.  Zeliha Akça, Türkiye’de Havacılık, 
Türk Hava Yolları ve Üniversiteler üzerine 
konuştular.

13 Kasım’da yapılan dördüncü 
oturumu Bayburt Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Aslan Gülcü yönetti. Bu 
oturumda: Bayburt Üniversitesi Rektör 
Başdanışmanı Prof. Dr. Necmettin 
Tozlu, Üniversitenin Mesuliyeti;  Atatürk 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Naci İspir, Yeni Kurulan Üniversiteler ve 
Sorunları (Bayburt Üniversitesi Örneği); 
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Kemal Duruhan, Bayburt Üniversitesi 
Vizyon ve Misyon Çalıştayı; Bayburt 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay 
Ceylan, Bayburt Üniversitesinin Engelleri 
ya da Dezavantajları; Bayburt Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Izgar, 
Bayburt Üniversitesinin Önemli 
Sorunlarından Biri: Kurumsallaşma; 
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Hüseyin Serencam, Bayburt 
Üniversitesi’nin Gelişimi konularındaki 

bildirileri paylaştılar.

Beşinci oturum Bayburt Üniversitesi 
Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Necmettin 
Tozlu, tarafından yönetildi. Bu oturumda: 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Peyami Battal, Üniversitelerde Yönetim 
Problemi: Bir Üniversite Nasıl Olmalı?; 
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Kimlik 
İnşasında Üniversitelerin Rolü; Yıldız 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Vefa Taşdelen, Üniversite Gerçeği ve 
Bayburt Üniversitesi: Sorunlar ve İmkânlar; 
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Aslan Gülcü, “Üniversitelerin Geleceği” 
Perspektifinde Bayburt Üniversitesi 
Örneği tebliğlerini sundular.
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Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Sınıf Öğretmenliği 4-B sınıfı öğrencileri 
Görsel Sanatlar dersinde hocalarıyla 
birlikte örnek bir çalışmaya imza atarak 
Türk Bayrağı yaptı.

Çalışma; eski gazete parçaları ve 
tutkalın karıştırılıp kâğıt hamuru haline 
getirilmesiyle oluşturulan dokunun, MDF 
üzerine akrilik boya ile renklendirilmesiyle 
meydana getirildi. Öğrenciler, 12 par- 

ç a dan oluşan bu Türk Bayrağı ile birlik 
mesajı vermeyi amaçladıklarını, bu tür 
çalışmalara devam edeceklerini ifade 
ettiler.

Bayburt Üniversitesi 
Öğrencilerinden Örnek Çalışma

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 4-B sınıfı öğrencileri Türk 
Bayrağı çalışması yaptı. 
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Üniversitemiz BAKÜTAM Yayınları 
arasında çıkan Ekmelüddîn Bâbertî ve 
Kelâm İlmindeki Yeri adlı kitabın tanıtıldığı 
programda, Sofya İslam Enstitüsü ile 
Üniversitemiz arasında ikili protokol 
imzalandı. Bayburt Üniversitesi ile Sofya 
Yüksek İslâm Enstitüsü’nün ortaklaşa 
düzenlediği program Ramada Oteli’nde 
gerçekleşti. Programa Bulgaristan 
Cumhuriyeti Başmüftüsü ve Sofya Yüksek 
İslâm Enstitüsü Rektörü Dr. Mustafa 
Hacı, Türkiye Büyükelçiliği Din Hizmetleri 
Müşaviri Dr. Ulvi Ata, Sofya Eğitim Müşaviri 
Şenol Genç, BAKÜTAM Temsilcileri 
Yrd. Doç. Dr. Yasin Taşkesenlioğlu ve 
Okt. Kürşad Kara, Sofya Yüksek İslâm 

Enstitüsü Öğretim Görevlilerinden Dr. 
Sefer Hasanov, Dr. Emine Bayraktarova, 
Ahmed Hasanov, Selime Hasanova, 
Ayhan Süleyman, Başmüftü Yardımcısı 
Birali  Birali ve Araştırmacı-Yazar Dr. İsmail 
Cambazov katıldı. Programda Dr. Kadir 
Muhammed, Ekmelüddîn Bâbertî’nin 
hayat hikâyesi ile kelâm metoduna ilişkin 
bilgi verirken Dr. Emine Bayraktarova 
eserin Bulgarca, Selime Hasanova ise 
Türkçe tanıtımını yaptı.

 Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Yasin Taşkesenlioğlu ise 
Bayburt Üniversitesi ile BAKÜTAM 
hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Din 
Müşaviri Dr. Ulvi Ata ise Ekmelüddîn 

Bâbertî ve Kelâm İlmindeki Yeri adlı 
kitabın genel değerlendirmesini yaparken 
Başmüftü Dr. Mustafa Hacı günün anlam 
ve önemini ifade eden açıklamalarda 
bulundu.

Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü Rektörü 
Dr. Mustafa Hacı’nın BAKÜTAM tem-
silcilerine plaket takdim etmesinden 
sonra Dr. Kadir Recep Muhammed kitabını 
imzalayıp katılımcılara hediye etti.

Üniversitemiz, Sofya İslam 
Enstitüsü ile İkili Protokol İmzaladı

Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(BAKÜTAM) temsilcileri Yrd. Doç. Dr. Yasin Taşkesenlioğlu ile Okt. Kürşad Kara, 
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bir dizi etkinlikte bulundu.
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Yeni Külliye Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen geceye: Bayburt Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü, 
Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, İl Milli Eğitim 
Müdürü Seydi Doğan, akademisyenler, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşundan ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasından sonra Bayburt 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü ile 
İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan birer 
konuşma yaptı. Bayburt Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise 
eğitimci bir babanın evladı olduğunu 
belirterek, Milli Eğitim camiası ile 
duygusal bir bağı olduğunu ifade etti. Milli 
Eğitim’in  rasyonel bir tarafı olduğuna da 
işaret eden Rektör Coşkun: “Kreş, ilkokul, 
ortaokul, lise Milli Eğitim’e ait; ön lisans, 
lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik, 
profesörlük üniversiteye ait. Dolayısıyla 
bir bütünün bir kısmı Milli Eğitim’e bir 
kısmı üniversiteye ait. Milli Eğitim camiası 
ile üniversite bütün resmi beraberce 
tamamlıyor. Biz hiçbir zaman eğitim 
camiasını kendimizden farklı bir kurum 
olarak görmedik. Bu süreç içerisindeki 

çalışmalarımızda Milli Eğitim’den de enerji 
aldık. Mili Eğitim de bizi hiçbir zaman 
farklı bir kurum olarak görmedi. İyi bir 
işbirliği içerisinde faaliyetlerimizi devam 
ettiriyoruz.” dedi.

Gecede Bayburt Eğitim Fakültesi 
öğrencileri tarafından “Öğretmen Andı” 
okundu. Öğrencilerin şiirler okuduğu, 
öğretmenliğe yeni başlayanların ve uzun 
süre öğretmenlik yapanların duygu ve 
düşüncelerini aktardığı gece Eğitim 
Fakültesi öğrencilerinin icra ettikleri 
türkülerle sona erdi.

Eğitim Fakültesinden 
Öğretmenler Günü Kutlama Gecesi

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından 24 Kasım Öğretmenler 
Günü  kutlama gecesi düzenlendi.
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Cumhurbaşkanımız Sayın  Erdoğan: “Gençlerimizden, üzerlerindeki sorumluğun bilinciyle, çok büyük 
bir ülkenin, büyük bir milletin evlatları olmanın şuuruyla eğitim hayatlarını sürdürmelerini bekliyorum. 
Sizler; 78 milyonun dişinden tırnağından artırarak kurduğu, içini donattığı üniversitelerde eğitim 
görürken, aynı zamanda bu aziz milletin emanetini de üzerinizde taşıyorsunuz. Son yaşadığımız 
hadiseler, sizlerin üzerinizdeki ağır yükü daha da artırmıştır.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Yeni Külliye Konferans 
Salonu’ndaki konuşmasına 2015-2016 
akademik yılının Bayburt Üniversitesi 
hocaları ve öğrencilerine hayırlı olmasını 
dileyerek başladı. 

Bayburt’ta olmanın bahtiyarlığını 
yaşadığını, Bayburt’a her gelişinde şehrin 
güzelleştiğini, Bayburt’un 2023 hedefleri 
doğrultusunda her alanda kararlılıkla 
ilerlediğini gördüğünü, şehrin 2023 
hedefleri kapsamındaki atılım hamlesinin 

en müşahhas örneğini ise Bayburt 
Üniversitesinin oluşturduğunu söyleyen 
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, 6 
fakültesi, 7 araştırma merkezi ve 8 bin 
öğrencisiyle Bayburt Üniversitesinin hem 
şehrin hem de bölgenin önemli eğitim 
kurumlarından biri haline geldiğini ifade 
ederek  “Bu başarıda emeği olan, katkısı, 
desteği olan herkesi tebrik ediyorum. 
Üniversitemizin, önümüzdeki dönemde 
de bu başarı grafiğini devam ettireceğine 
inanıyorum.” diye konuştu.

“BİLGİYE ULAŞMANIN KOLAYLAŞTIĞI, 
BİLGİNİN YAYGINLAŞTIĞI BİR 
DÖNEMDEYİZ.”

Kadim medeniyetimizde toplumları 
tasnif etmenin ana ölçütlerinden birinin 
bilgi ve ilim olduğuna işaret eden 
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, 
yüzyıllar boyunca İslam âleminin 
dünyanın bilinen en eski üniversitelerine 
ev sahipliği yaptığını; ilmin, irfanın, 
bilginin, araştırmanın, eğitimin merkezi 
olduğunu kaydetti. Bilgiyle ilgili tasnifin 

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan 
2015-2016 Akademik Yılı Açış 

Konuşmamızı Yaptı: 
“Unutmayın, Bayburt Türkiye’dir”
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bugün geçerliğini çok daha güçlü bir 
şekilde muhafaza ettiğine işaret eden 
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, şunları 
söyledi:

“Bugün de, küreselleşme ile bilgi 
ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, 
ekonomik ve sosyal hayatın her alanını, 
toplumun tüm kesimlerini etkisi altına 
almış durumdadır. Bilgiye ulaşmanın 
kolaylaştığı, bilginin yaygınlaştığı bir 
dönemdeyiz. İnternet, televizyon, 
radyo, cep telefonları, uydu teknolojileri 
ve ‘online’ iletişim araçları, saniyeler 
içerisinde bir bilginin tüm dünyaya 
ulaşmasına imkan sağlıyor. Bu durumun 
aynı zamanda, ciddi bir bilgi kirliliğine ve 
malumatfuruşluğa yol açtığını da biliyoruz. 
Yalan yanlış bilgiler, manipülatif haberler, 
eksik ve tarafgir değerlendirmelere bir 
‘tık’la herkese ulaşabiliyor.”

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, 
Gezi Olayları ve 17-25 Aralık darbe 
girişimi sürecinde tecrübe edilen bu 
imkânların ihanet şebekelerinin elinde, 
siyaset mühendisliklerinin ve vesayet 
girişimlerinin aracı haline geldiğini 
vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sebeple bizlerin; bir taraftan 
gelişen teknolojik imkânlardan azami 
ölçüde istifade ederken diğer taraftan 
toplumumuzu, aile fertlerimizi ve 
öğrencilerimizi koruyacak tedbirleri 
de alması şarttır. Evet, bilgiye ulaşmak 
önemlidir; ancak çok daha önemlisi o 
bilginin niçin üretildiği, nasıl, nerede ve ne 
amaçla kullanıldığıdır. Şayet gençlerimiz; 
140 karaktere sığdırılmış bir ifade ile 
yetiniyor, ötesini araştırmıyor, ilmin 
membaı olan kitabı, kütüphaneyi, tedrisi, 
talimi önemsiz görüyorsa, burada ciddi 

sorun var demektir. ”

“İLETİŞİM ARAÇLARININ ESİRİ HALİNE 
DÖNÜŞMEYELİM”

Bu yeni iletişim araçlarının gençler 
tarafından etkin şekilde kullanmasının 
önemli olduğunu, kendisinin de zaman 
zaman güncel konulara dair paylaşılanları 
eğlenceli bulup tebessümle takip 
ettiğini aktaran Cumhurbaşkanımız Sayın 
Erdoğan: “Ancak, meseleyi bundan ibaret 
görür, asıl bilgi kaynaklarına yönelmezsek 
iletişim araçlarının esiri haline dönüşürüz. 
Sadece bu araçlar üzerinden bir sosyal, 
kültürel hayat ve eğitim hayatı inşa 
edilemez.” şeklinde konuştu.

Vicdanları ve idrakleri terbiye 
etmeden bireye sadece bilgi yükleyen 
bir anlayışın, sağlıklı nesiller yerine 
marazlı fertler yetiştireceğini dile getiren 
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan: “Bilgiyi, 

irfan ve hikmetle birlikte geliştirmek 
mecburiyetindeyiz.

Medeniyetimizden ve tarihimizden 
aldığımız ilhamla, Yeni Türkiye hedefini 
gerçekleştirmek için el birliğiyle 
çalışmalıyız. Fikir çilesi çekmeden, alın 
teri dökmeden, sonsuz bir tecessüsle ilim 
tahsil etmeden, kütüphanelerde kitap 
deryasına dalmadan bunu başaramayız.” 
sözlerine yer verdi.

“ELEŞTİRİ KIRIP DÖKME DEĞİL İMAR 
ETME, TAMİR ETMEDİR.”

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, 
üniversitelerde daima farklı görüşlerin ve 
düşüncelerin olmasının doğal olduğuna 
işaret etti ve şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Ama farklılık adına toplumun ve 
ülkenin gerçeklerinden de kopulmaması, 
sağduyunun muhafaza edilmesi, milletin 
değerlerine saygı duyulması son derece 
önemlidir. Ülkesine ve milletine yabancı, 
kopuk, ideolojik şartlanmışlık ile gözü 
bağlı, hakareti, tahkir etmeyi eleştiri olarak 
gören bir anlayışın üniversitelerimizi ve 
ülkemizi götüreceği hiçbir yer yoktur. Zira, 
eleştiri ayrıdır; cehalet, hakaret, tahkir 
etme ayrıdır. Eleştiri kırıp dökme değil; 
imar etme, tamir etmedir. Çünkü hiçbir 
insan; değer verdiği, kıymetli bulduğu 
şeyi kırmaya çalışmaz. Kişinin mensubu 
olduğu kültürü, toplumu eleştirmesi ile 
aşağılaması arasında farkı artık birilerinin 
çok iyi anlaması gerekiyor. Kendi ülkesine, 
kendi milletine, o milletin tarihine, 
kültürüne, inancına hakaret edenler; 
bu bünyeye tamamen yabancılaşmış 
demektir.”
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“UNUTMAYIN BAYBURT TÜRKİYE’DİR.”

Yoğun bir şekilde de akademisyenlerin 
sayısının arttırılmasının gerektiğine dikkat 
çeken Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, 
“Çünkü bu noktada da üniversitelerimizde 
ciddi bir sorun, ciddi bir sıkıntı olduğu 
vakıadır. Şimdi Bayburt’ta şunu gördük. 
Mesela Bayburt Üniversitemizde altı 
tane profesör olduğunu öğrendim. 
Tabi ki niçin Bayburt Üniversitemizde 
altı profesör olsun? Bunların sayısını 
daha da arttırabilmemiz lazım. Ben 
buradan tabi değerli profesörlerimize, 
hocalarımıza sesleniyorum: ‘Unutmayın, 
Bayburt Türkiye’dir!’. Profesörlerimiz, 
doçentlerimiz, yardımcı doçentlerimiz 
hep birlikte buralarda yer almamız lazım. 
Çünkü yarınlarda en büyük gurur abidemiz 
bu gençler olacaktır ve bu gençler, bu 
nesil sizlerin eseri olacaktır. Unutmayalım 
ki eser müessiriyle değerlidir. O müessir, 

sizsiniz. Bunu başarmamız lazım.” dedi.

Konuşmasında; geçen 13 yıl içinde 
ilköğretimden üniversiteye, eğitim 
alanında Türkiye’de gerçekleştirilen 
hizmetlere ve yapılanlara değinen 
ve buna ilişkin sayısal veriler sunan 
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan; bugün 
Türkiye’deki üniversitelerin artık ülke 
sınırlarını aşarak uluslararası birer eğitim 
kurumuna dönüştüklerini söyledi. Bugün 
dünyanın 160 farklı ülkesinden 75 bin 
öğrencinin Türkiye’deki üniversitelerde 
öğrenim gördüğüne dikkat çeken 
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan; 
halen YÖK kanalıyla 6 bin 165, Milli 
Eğitim Bakanlığı kanalıyla da 2 bin 646 
öğrencinin yurtdışındaki üniversitelerde 
lisansüstü eğitim görüp araştırma 
yürüttüğünü aktardı.

Eğitime verdikleri önemi ve önceliği 
önümüzdeki yıllarda da, artırarak 

devam ettireceklerini açıklayan 
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, 
konuşmasının sonunda salonda bulunan 
üniversite öğrencilerine şu tavsiyelerde 
bulundu: “Ben gençlerimizden, 
üzerlerindeki sorumluğun bilinciyle, çok 
büyük bir ülkenin, büyük bir milletin 
evlatları olmanın şuuruyla eğitim 
hayatlarını sürdürmelerini bekliyorum. 
Sizler, 78 milyonun dişinden, tırnağından 
artırarak kurduğu, içini donattığı 
üniversitelerde eğitim görürken, aynı 
zamanda bu aziz milletin emanetini de 
üzerinizde taşıyorsunuz. Son yaşadığımız 
hadiseler, sizlerin üzerinizdeki ağır 
yükü daha da artırmıştır. Bu ülkenin, bu 
milletin istiklali, istikbali ve haysiyeti 
sizlerin emanetindedir. Bu millet, 
binlerce yıl boyunca karşısına çıkan 
her sıkıntıyı geride bırakmayı başardı; 
inşallah bugünkü sorunlarımızı da, sizlerin 
gayretiyle aşacaktır.”
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Bayburt Üniversitesinin 2015- 2016 
Akademik Yılı Açılış Töreni öncesinde 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN’a Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından “Fahri 
Doktorluk” unvanı verildi. 

Cumhurbaşkanımız Sayın ERDOĞAN 
salona girişte öğrenciler tarafından “Dik 
dur eğilme, Üniversite seninle” sloganıyla 
karşılandı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun, “Fahri Doktorluk” 
unvanını okuduktan sonra, düzenlenmiş 
olan diplomayı Cumhurbaşkanımız Sayın 
ERDOĞAN’a takdim etti.

“Fahri Doktorluk“ unvanında şu 
ifadeler yer aldı:

“Yeni Türkiye inşa etme yolunda 
kararlı, cesaretli ve azimli yürüyüşleri; 
ülkemizdeki ‘İlahiyat Fakültelerinin’ 
gelişmesinde ve çok sayıda yeni 
‘İlahiyat Fakültesinin’ kurulmasındaki 
yüksek iradeleri; güçlü liderliği ile 
dini ilimlerin ve değerlerin gelişiminin 
önünü açmaları ve bu konuda hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmamaları esbâb-ı 
mûcibesi ile Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN’a Bayburt 
Üniversitesi Senatosu’nun 24.11.2015 
tarih ve 16/15 sayılı kararı ile “Temel 
İslam Bilimleri” alanında Fahri 

Doktorluk Unvanı tevcih edilmiştir.”

Cumhurbaşkanımız Sayın ERDOĞAN, 
şahsına tevdi edilen “Fahri Doktorluk “ 
unvanından dolayı teşekkür ederek: “Bu 
şerefli payeyi ömrümün sonuna kadar 
büyük bir gururla taşıyacağımı ifade 
etmek istiyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın ERDOĞAN,  
Akademik Yıl Açılışı konuşmasını ise şu 
cümlelerle tamamladı: “Üniversitemizin 
tevdi ettiği fahri doktora unvanı için bir 
kez daha teşekkür ediyor; sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.”

Cumhurbaşkanımız Sayın ERDOĞAN’a 
Fahri Doktorluk Unvanı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Bayburt Üniversitesi tarafından 
kendisine tevdi edilen “Fahri Doktorluk “ unvanı için düzenlenen törene katıldı.
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“Takdir edersiniz ki, eğitim, ülkelerin 
gelişme ve kalkınmasındaki en önemli 
dinamiklerden biridir. Belki de bu nedenle 
eğitim politikaları her zaman tüm ülkelerin 
fikir gündeminde öncelikli araştırma 
alanlarından biri olagelmiştir. Bu manada, 
bilgiyi üretme ve aktarma sürecinin 
en üst düzeydeki müesseselerinden 
kabul edilen üniversitelerin, eğitimle 
ilgili tartışmalara öncülük etmeleri 
kaçınılmazdır.” sözleriyle konuşmasına 
başlayan Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun, “Kanaatimizce 
Türkiye gelişip kalkınmak ve dünyanın 
ilk 10 ekonomisine girmek için 
başka coğrafyalarda üretilen bilim ve 
teknolojileri izlemek ile yetinmemelidir. 
Aslında bilgi, birçok bakımdan özgündür, 
bağlamsaldır, ithal edilemez. İthal 
edilen bilgi, orijinal değil ödünçtür ve 
artık malumattır. Malumatla orijinal 
bilgiye, hikmete ve bilgeliğe ulaşılması 
pek mümkün değildir. Hiçbir toplum 
veya ülke, yenisini veya daha ilerisini 
bulmadan stratejik bilgisinin serbestçe 
alınmasına müsaade etmez. Eğitim 
ihracatı marifetiyle başkaları tarafından 
alınmasına müsaade edilen bilginin, 
gerçek anlamda stratejik bilgi olmadığı 
rahatlıkla söylenebilir. Yurtdışından bilgi 
transferi önemli olmakla birlikte bilim 
ve teknolojide sadece takipçilik çıkar yol 
değildir.” dedi. 

ÜNİVERSİTEMİZİN STRATEJİK 
HEDEFLERİ, YENİ TÜRKİYE’NİN 
VİZYONUNA PARALEL BİR BİÇİMDE 
OLUŞTURULMAKTADIR

Üniversite ortamlarında bir araya 
gelenlerin, hangi sıfatla üniversitede 

bulunurlarsa bulunsunlar, bazı öncelikli 
hedeflerinin olması gerektiğine işaret 
eden Rektör Coşkun, “Bu manada 
Türkiye’nin 21. yüzyıl için belirlediği 
vizyon ve hedeflere ulaşmasında 
üniversitelerimiz önemli rol oynayacaktır. 
Ülkemizin küresel güç olabilmesi,  2023 
ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi 
için bilimsel araştırma faaliyetlerinde 
nitelikli insan gücü yetiştirilmesi büyük 
önem arz etmektedir.  Bu bağlamda, 
üniversitemizin stratejik hedefleri, 21. 
yüzyılın küresel gücü olma yolundaki Yeni 
Türkiye’nin vizyonuna paralel bir biçimde 
oluşturulmaktadır.” diye konuştu. 

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 193 
ÜNİVERSİTE ARASINDAN İSMİNDEN 
EN FAZLA BAHSEDİLEN 19. 
ÜNİVERSİTE

Bayburt Üniversitesinin Bayburt’un 
üniversite şehrine dönüşmesinde 
öncülük ettiğini ifade eden Rektör 
Coşkun, “Üniversitemiz; tarihî ve kültürel 
yapısını muhafaza eden Bayburt’un, bu 
farklılığını sembolize edecek mimari 
dokularla tasarladığı külliyesiyle, kaliteli 
eğitim öğretim hizmetiyle, Bayburt’un 
bir üniversite şehrine dönüşmesine 
öncülük etmenin gururunu yaşamaktadır. 
Bugün kendi alanlarında uzmanlaşan 
önemli sayıdaki akademik personel, bu 
şehirde yaşamakta ve her gün bu şehrin 
dokusuna nüfuz etmektedir. 17 farklı 
ülkeden öğrenci ve öğretim elemanlarını 
da bünyesinde bulunduran üniversitemiz, 
şu anda 300 civarında akademik 
personeli, 8 bin civarında öğrencisi, 
6 fakültesi, 2 meslek yüksekokulu, 1 
yüksekokulu, 2 enstitüsü, 7 araştırma ve 

uygulama merkeziyle gelişmeye devam 
etmektedir. Üniversitemiz etkinlikleriyle 
sık sık gündeme gelmekte, her ay 
takriben üç veya dört ilmî faaliyet yaparak 
talebelerimize, şehrimize ve ilim âlemine 
katkıda bulunmaya çalışmaktadır. 
Yapılan son bir araştırmaya göre, Bayburt 
Üniversitesi 193 üniversite arasından 
isminden en fazla bahsedilen 19. 
Üniversite olarak zikredilmiştir.” şeklinde 
konuştu. 

KAYBETTİĞİMİZ DEĞERLERİN, 
TA’LİMLE DEĞİL, TATBİKLE 
İÇSELLEŞTİRİLECEĞİNİ 
DÜŞÜNMEKTEYİZ

72 yaşına kadar öğretim üyesi 
çalıştırmaya imkân veren kanunun 
süresinin 31 Aralık 2015’te sona erdiğini 
anımsatan Rektör Coşkun, durumu 
törende bulunan Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a arz 
ederek, “Bizimle beraber 40 üniversiteyi 
ilgilendiren bu problemin kanun süresinin 
uzatılmasıyla çözülebileceği keyfiyetini 
takdirlerinize arz ederim. Bayburt 
Üniversitemiz sadece yükseköğretim 
veren bir kurum değil, kaybettiğimiz, 
bulamayınca kaybettiğimizi fark 
ettiğimiz, değerlerimizi de ihya etmek 
arzusundadır. Bu manada, Bayburt’un 
yerli ve millî karakteri bizler için önemli 
fırsatlar sunmaktadır. Bizler kaybettiğimiz 
değerlerin, ta’limle değil, tatbikle 
içselleştirileceğini düşünmekteyiz. Bunun 
için değerlerimizin doğal ortamında 
görerek ve yaşayarak eğitilmesini 
amaçlamakta ve Bayburt’ta yaşayan 
ailelerle öğrencilerimiz arasında bir nevi 
muâhât, kardeşlik köprüleri kuracak 

Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 
2015-2016 Akademik Yılı Açış 

Töreni’nde değerlendirmeler yaptı 
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun: “Üniversitemizin Stratejik 
Hedefleri, Yeni Türkiye’nin Vizyonuna Paralel Bir Biçimde Oluşturulmaktadır.”
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projeler üzerinde çalışmaktayız. Böylece 
üniversitenin bilgisiyle, toplumun 
değerlerini mezcetmek istiyoruz, bunu 
başarabileceğimize de inanıyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 

Rektör Coşkun, konuşmasını şöyle 

tamamladı: “Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
güne kadar üniversitemizin gelişmesi 
yolunda verdiğiniz katkılarınız ve mütevazı 
davetimizi kabul buyurup üniversitemizi 
şereflendirdiğiniz için zat-ı âlilerinize 
sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. 2008 
yılında zat-ı âlileriniz tarafından kurulan 

üniversitemizin, milletimizin değer- 
l erinden asla taviz vermeden, kökü 
mazide ufku âtide bir nesil yetiştirerek 
kuruluşunu tamamlayacağının teminatını 
size arz ediyorum.”
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Akademik Açış Töreni’nin ilk gününde 
konuşan Ak Parti Bayburt Milletvekili Doç. 
Dr. Şahap Kavcıoğlu, şehir-üniversite- 
ekonomi üzerine değerlendirmelerde 
bulundu. 

ÇALIŞMALARIMIZIN EN BAŞINDA 
ÜNİVERSİTEMİZ GELİYOR

Milletvekili olarak ilk ziyaretini Bayburt 
Üniversitesi’ne yaptığını anımsatan Doç. 
Dr. Şahap Kavcıoğlu, “Bugün tekrar 
üniversitede karşınıza çıkmış olmak benim 
için gurur verici bir durumdur. Bu benim 
üniversite ile olan ilişkimin ve üniversiteye 
verdiğim önemin de bir tezahürüdür. 
Sizlere çiçeği burnunda Sayın Bakanım 
Naci Ağbal’ın selamını getirdim. Bayburt’un 
yıllar sonra bir bakanlık kazanmış olması 
gerçekten Bayburt adına gurur ve mutluluk 
verici bir şey. İnşallah bundan sonra 
Bayburt için, üniversitemiz için güzel şeyleri 
yapmayı Allah nasip eder. Çalışmalarımızın 
en başında üniversitemiz geliyor. Hedefimiz 
üniversitemizi büyütmektir. Nihai 
hedefimiz, üniversitemizi 15 bin öğrencisi 
ile çok kaliteli binalarıyla, hocalarıyla, sosyal 
donatılarıyla gelişmiş bir üniversite haline 
getirmektir. Üniversitenin kuruluşundan 
beri Bayburt’ta çok büyük bir emek sarf 
ediliyor. Bunun siyasi ve maddi boyutuna 
baktığımız zaman geçmişten çok daha 
iyi durumda olduğumuzu görüyoruz. 
Koyduğumuz hedefleri en kısa sürede 
yerine getirme adına önümüzde güzel bir 
yol gözüküyor.” dedi. 

ÜNİVERSİTENİN MARKA BİR 
ÜNİVERSİTE HALİNE GETİRİLMESİ 
ŞEHRİN VE İNSAN KALİTESİNİN 
GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Üniversitenin kurulması için Bayburt’un 
çok yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden 
Kavcıoğlu, “15 bin öğrenciye ulaşmış bir 
üniversite şehrin hem ekonomisine hem 
kaliteli insan yetişmesine ve yerleşmesine 
önemli katkı sağlayacaktır. Üniversitenin 
gelişimi bizim aynı zamanda ilk hedefimiz 
olan il olarak Bayburt’un gelişimine en çok 
katkı sağlayacak kurumlardan biri olacaktır. 
Bunun bilinciyle de öğrenci sayısının artması 
ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve 
Türkiye’de üniversiteler arasında marka bir 
üniversite haline getirilmesi şehrin ve insan 
kalitesinin gelişmesine katkı sağlayacak, 
15 bin nüfusla beraber şehrin nüfusunun 
yoğunlaşmasına da etki edecektir.  
Üniversitenin şehirle entegresi noktasında 
faaliyetleri ile oluşturacağı sinerji çok daha 
faydalı olacaktır. Üniversitenin gelişimini 
sadece binalar yapmakla değil, öğrencilerin 
Bayburt’un kültürüyle, örfüyle, adetiyle, 
insanlarıyla buluşmasını sağlamakla, 
iki tarafın birbirine yapacağı katkılarla 
başarmamız gerekiyor. Belediye, valilik, 

rektörlük olarak bundan sonra yapacağımız 
çalışmalarda gelişmenin bu anlamda 
olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu 
diğer illerde başaran birçok üniversite var. 
Bizim bunu yapabilecek bir gelişim trendi 
içerisinde olduğumuzu düşünüyorum.” 
diye konuştu. 

DİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI 
İNSANLARI RENCİDE ETMİŞTİR

Bayburt Üniversitesinin organize 
ettiği Son Yüzyıl Türkiye Medyasında Din 
Karşıtlığı (1915-2015) Sempozyumu ile 
ilgili değerlendirmeler yapan Kavcıoğlu, 
“Medyada din konusu çeşitli kesimler 
tarafından belirli amaçlar uğruna 
araç olarak kullanılmak istenmiştir, 
kullanılmaya da devam edilmektedir. 
Milletimizin sosyolojisini, psikolojisini 
kuşatmış bir hakikatin hepimizin arzuladığı, 
istediği şekilde ciddiye alınması, anlaşılması 
için emek verilmesi ve bu kutsal değerlerin 
tartışma ve polemik konusu yapılmaması 
en büyük arzumuz ve dileğimizdir. Hem 
Avrupa’daki basına baktığımızda hem 
Türkiye’de yıllardır yaşanan olaylara 
baktığımızda özellikle siyasi amaçlar 
için, yönetim şekillerini belirlemek için 
dinin bir araç olarak kullanılması hem 
insanların inançlarına saygısızlık hem de 
kutsal değerlerin tartışılması insanları 
rencide etmiş, üzmüştür. Bu toplumların 
üzerine büyük yaralar açmıştır. Bundan 
sonraki dönemde basındaki yazar-çizer 
takımının bütün dinlere, bütün inançlara, 
bütün kutsal değerlere daha fazla saygı 
göstererek insanların inançları karşısında 
daha anlayışlı olarak bu değerler üzerinden 
polemik yapmamaları en büyük dileğimdir.” 
şeklinde konuştu.  

Milletvekilimiz Doç. Dr. 
Kavcıoğlu: Çalışmalarımızın En 
Başında Üniversitemiz Geliyor

Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Açış Töreni’nde konuşan Ak Parti 
Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, “Çalışmalarımızın en başında üniversitemiz geliyor. 
Hedefimiz üniversiteyi büyütmektir. Nihai hedefimiz, üniversitemizi 15 bin öğrencisi ile çok kaliteli 
binalarıyla, hocalarıyla, sosyal donatılarıyla gelişmiş bir üniversite haline getirmektir.” dedi. 
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Bilim ve Üniversite konusunun Türkiye için 
önemli bir mesele olduğunu belirten Bilgin, “Bugün 
de yarında bizim bilim meselesinde, bilimde 
mesafe kat etmemiz meselesinde dünyanın 
çeşitli üniversiteleri ile yarışabilecek bir üniversite 
anlayışına, bir üniversite kurumuna sahip olmamız, 
sadece bir rekabet faktörü değil aynı zamanda bir 
varlık sorunudur.” dedi. 

BİLİM ZİHNİYETİNE SAHİP OLMADAN ANADOLU 
TOPRAKLARINDA AYAKTA DURULAMAZ 

Türklerin Anadolu’da yaklaşık bin yıldır 
yaşadığını anımsatan Prof. Dr. Vedat Bilgin, 
“Burasının adı daha önce Anotolia idi. Burası daha 
sonra Türkiye olarak tanıtılıyor. Türkiye adı Batılıların 
verdiği bir isim. Dolayısıyla bu topraklarda bin yıl 
yaşamak çok önemli bir iştir. Arkeologlar yerin 
altını kazdıkları zaman çeşitli çağlara dair birçok 
veri elde ediyorlar. Bunların bazılarını tanımlıyorlar, 
bazılarını tanımlayamıyorlar. En son Göbeklitepe’de 
yapılan kazıda birçok ön kabulün geçersiz olduğu 
ortaya çıktı. Yerin altından çıkan eserler burada 
birçok medeniyetin ortaya çıktığını gösteriyor. 
Anadolu coğrafyası birçok medeniyeti tecrübe 
etmiş, yaşamış ama onlar bugün yaşamıyorlar. 
Onun için bu toprakların üzerinde bin yıl yaşayacak 
olan sadece askerî bir güç olamaz, askerî bir 
organizasyon olamaz. Sadece bir otorite, bir devlet 
gücü olamaz. Çünkü bu topraklar gerçekten bütün 
çağlar boyunca önemlidir. Akdeniz ve Akdeniz 
ticareti ilk çağlardan itibaren dünyanın çeşitli 
halkları açısından bir zenginlik kaynağıdır. İlginçtir, 
19. yüzyılda da burası çok önemli bir coğrafya 
halindedir. Çünkü bu defa da enerji kaynaklarının 
toplandığı yerdir. Günümüzde de bunun farklı 
şekillerde devam ettiğini biliyoruz. O halde bütün 
uygarlıkların, bütün büyük imparatorlukların ele 
geçirmek istediği bir toprakta hayatta kalabilmek 
için her şeyden önce büyük bir medeniyet 
kurabilecek bir bilim zihniyetine ihtiyaç vardır. Buna 
sahip olmadan bu topraklarda ayakta durulamaz.” 
diye konuştu. 

ÜNİVERSİTE KURUMUNA SAHİP OLMAMIZ 
MESELESİ BİR VARLIK SORUNUDUR

Üniversite kurumuna sahip olmanın önemine 
değinen Prof. Dr. Vedat Bilgin, “Bugün de yarın 
da bizim bilim meselesinde, bilimde mesafe 
kat etmemiz meselesinde dünyanın çeşitli 
üniversiteleri ile yarışabilecek bir üniversite 
anlayışına, bir üniversite kurumuna sahip olmamız,  

sadece bir rekabet faktörü değil aynı zamanda bir 
varlık sorunudur. Bugün Türkiye G-20 ülkesi olan 
bir ülkedir. Geçtiğimiz günlerde G-20 toplantısına 
ev sahipliği yaptık. Dünyanın en gelişmiş 20 
ülkesinden birisiyiz.  Dünyanın en büyük 16 
ekonomisinden birisiyiz. Şu soruyu sorduğumuzda 
ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu 
görüyoruz. Dünyanın ilk 500 üniversitesinde bir 
Türk üniversitesi var mı?  Yok. Ekonomik gelişme 
bakımından Türkiye,  hiç küçümsenmeyecek bir 
başarı kaydetmiştir. Dünyanın 16. ekonomisi olmak 
yani 820 milyar dolarlık bir üretim gerçekleştirmek 
büyük bir organizasyon ve emektir. Bunun için 
de Türk müteşebbisinin, Türk üretim güçlerinin 
hepsinin bunda katkısı vardır. Devletin, iktisat 
politikalarımızın bunda önemli bir katkısı vardır 
ama Türkiye’nin dünyanın ilk 500 üniversitesi, 
hele hele ilk 100 üniversitesinin içinde adının 
anılmaması ciddi bir tehlike işaretidir. Demek ki 
aslında bu coğrafyada bin yıldır yaşayan Türkler, 
ciddi bir sorunla karşı karşıyalar. Eğer bu sorunu 
çözemezlerse bu tehlike somut olarak karşımıza 
gelecektir.” şeklinde konuştu. 

ÜNİVERSİTENİN ESAS İŞİ BİLGİ ÜRETMEKTİR

“İlk 500’de, ilk 100’de üniversitesi olamamak 
nedir?” diye soran Prof. Dr. Vedat Bilgin, “Bu şöyle 
bir sorundur: ‘Bir defa üretilen bilginin içerisinde biz 
yokuz demektir. Biz bilgi ithalatçısı durumundayız. 
Bilgi açığı en önemli bir açıktır. Bilgiyi belli bir süre 
ithal edebilirsiniz; ama bilgi üretmede yapısal 
bir sorun yaşıyorsanız bu bilim zihniyetinden 
uzak olduğunuza işaret ediyor. Bunu ithalat ile 
karşılayamayız. Bilgi açığı, üniversitelerimizin bilgi 
üretme kapasitesinin sorunlu olduğunu gösteriyor. 
Üniversite varlığımızın sorunlu olduğunu 
gösteriyor. Üniversite son yıllarda sadece bir 
mektep, bir okul bir dershane, öğrenci yetiştirilen 
bir yer olarak görülüyor. Bu bakış açısı sorunlu 
bir bakış açısıdır. Bilim adamlarının, üniversitenin 
esas işi öğrenci yetiştirmek değildir. Öğrenci 
yetiştirmek, üniversitenin fonksiyonlarından 
sadece birisidir. Üniversite sorununun temelinde 
bilgi üretmek vardır. Üniversite aynı zamanda 
standart bilgilerin öğretildiği yerdir. Bir üniversite 
sadece standart bilgiler üretiyorsa o üniversite 

Prof. Dr. Vedat Bilgin, 
Akademik Yıl Açış Dersinde 

“Bilim ve Üniversite’yi Anlattı
Ankara Milletvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin, Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yıl Açış 

Töreni’nde “Bilim ve Üniversite” üzerine açış dersi verdi. Bilgin, bilim zihniyeti, bilgi açığı ve bilgi 
üretimi, üniversitelerdeki akademik toplantılar, üniversitenin yapısı ile devlet ve üniversiteler 
arasındaki ilişkiler, bilim adamı yetiştirme üzerine kurguladığı konuşmasında önemli açıklamalarda 
bulundu. 
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sadece öğretim faaliyetini yerini getiriyordur. Yeni 
bilgi üretemiyorsa orada üniversite olmanın ciddi 
bir engel ile karşı karşıya olduğunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz ve bu sorunun da sonuçlarının 
başka derin sonuçlara yol açacağını görmemiz 
lazım. Bu bakımdan ben ders verirken de, bu 
meseleler üzerinde dururken de hep şu konunun 
altını çiziyorum:  Türkiye dünyanın 20 gelişmiş 
ülkesinden birisi iken mutlaka üniversitelerinin de 
üniversite sisteminin de kademe atlaması lazım. 
Hiç olmazsa on yılda bir, yerinde bir değişimin 
olması lazım. Yayınlanan kitapların, çalışma yapılan 
konuların, yapılan tezlerin ses getirmesi lazım. 
Üniversite sistemimizin içindeki sorunları aşacak bir 
şekilde bize katkı yapması lazım. Üniversitenin esas 
işinin bilgi üretmek olduğunu, bilgi üretemeyen 
bir üniversitenin de ciddi bir sorunla karşılaştığı 
sorununun üzerinde durmamız lazım. Bu basit bir 
bilgi, teknik bir bilgi olabilir. Yani çeşitli alanlarda 
yeni bir bilgi olabilir ama bütün beşeri bilimleri 
düşünürsek aynı zamanda yeni fikir üretmesi 
lazım.” ifadelerini kullandı. 

ENTELEKTÜEL İKLİM AYNI ZAMANDA BİLİMSEL 
YARATICILIĞI CESARETLENDİRİR

Üniversite sorununun hayatî bir mesele 
olduğunu görmenin gerekliliğine dikkati çeken 
Prof. Dr. Bilgin, “Üniversitede adım atamazsak bu 
dünyanın 16. büyük ekonomisi olma durumumuzu 
sürdüremeyiz. Biraz önce söyledim üniversite 
bilgi öğretir. Başka ne öğretir üniversite? 
Üniversite yeni fikirler üretir, bu da entelektüel 
bir iklimin üniversitede hâkim olması ile olur. O 
entelektüel iklim aynı zamanda bilimsel yaratıcılığı 
cesaretlendirir. Özgüveni arttırır çünkü. Üçüncü bir 
şey, daha teknik bir şey, patent üretir. Değil mi?  Yani 
teknolojiye dönüşecek bilgiler üretir. Dolayısıyla o 
bilgi açığı yani bizim dış ticaret açığına, cari açığına 
benzetemeyeceğim sonuçları daha derin olan 
bilgi açığının önünü kesecek birçok işlevin ortaya 
çıkmasına yol açar.” açıklamasında bulundu. 

YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTELER PARADİGMALARA 
BAĞIMLI KALMAYAN ÜNİVERSİTELERDİR

Bilimin gelişim sürecini, pozitivizmin ve 
paradigmaların sorgulanmasını örneklerle anlatan 
Prof. Dr. Bilgin, paradigma değişimine bazı 
üniversitelerin ve bilim adamlarının direndiğini 
buna karşın zihinsel dönüşümün cesaretle ve 
özgüvenle gerçekleştiğini söyledi. 

Üniversitelerin paradigmanın dışına çıkmasını 
engelleyen nedenlerden birinin toplum olduğunu 
vurgulayan Prof. Dr. Bilgin, “İkincisi  -bunu dünyanın 
her tarafı için bahsediyorum- üniversiteler aynı 
zamanda kendi içlerinde veya kendi dışlarındaki 
iktidar odaklarıyla iş birliği içerisinde olan bir 
topluluk, bir zümre. Dolayısıyla o zümrelerin 
birbirleriyle devletler, sermayeler vs. çeşitli otorite 
kaynaklarıyla kurduğu ilişki biçimi üniversitelerin 
bu paradigmanın dışına çıkmasını engelliyor. Aynı 
zamanda bu iktidardan pay alıyorlar. Üniversitelerin 
hem değişim yaratıcı karakterleri var hem de tutucu 
bir karakterleri var. Aslında yenilik yapan, adından 
söz ettiren teorileriyle, ilim ya da bilgi dünyamızı 
şekillendiren yeni bilgiler üreten üniversiteler, bu 
değişimi gerçekleştiren üniversitelerdir. Yenilikçi 
üniversiteler, üniversal sisteminin kurduğu bariyeri 
yıkarak yeni paradigmayı taşıyan üniversitelerdir. 
Üniversite içerisinde çeşitli toplulukların bu 
yenilikçiliğe, tutuculuğu açacak yenilikçi karaktere 
açık bir bilim dünyasının,  üniversite içerisinde hiç 
olmazsa bir kıvılcım olarak yaşıyor olması lazım. 
Bir kıvılcım olarak yaşıyor olması bize üniversite ve 

özgürlük sorununu hatırlatıyor. Eğer üniversitede 
geçerli olan düşüncelere, geçerli olan teorilere, 
artık tartışılmaz bir şekilde kabul edilmiş görüşlere 
üniversite haps oluyorsa onun dışında hiçbir bakış 
açısına, hiçbir teorik araştırmaya, hiçbir eleştiriye 
izin vermiyorsa sadece üniversitenin resmi 
yönetimini kast etmiyorum burada üniversite 
topluluğunu, cemaatini kast ediyorum- o kıvılcım 
orada ortaya çıkmaz. Bu da üniversitenin hızlı 
bir şekilde eleştirel gücünü ortadan kaldırır. Bu 
kıvılcım Batıdaki skolastik anlayışı bitiren yeni 
bilim anlayışının ortaya çıkmasına sebep olan bir 
hareket başlattı. Üniversitenin aynı zamanda bu 
yeni kıvılcımların çakabildiği bir yer olabilmesi 
için de dışa açık olması lazım. Kendi pencerelerini 
kapatmaması lazım. Başka ülkelere, başka 
toplumlara, başka uygarlıklara da açık olması 
lazım. Batı, o açılmayı gösterememiş olsaydı 
deformasyon yapamazdı. Deformasyon yapılmamış 
olsaydı o zamanda yeni bilim anlayışının batıda 
ortaya çıkması mümkün olmazdı. Batı, kendi 
yenileşmesini, kendi deformasyon sürecini 
gerçekleştirirken Doğu’dan büyük etkiler aldı ama 
bunları kendi dünya görüşü içerisinde şekillendirdi. 
Onu taklit etmedi. Onun için ben bizim üniversite 
sistemimizin önemli sorunlarından birinin de bu 
olduğunu düşünüyorum.” dedi. 

19. YÜZYIL POZİTİVİZMİ İLE HESAPLAŞIP 
ONU BİTİRMEMİZ LAZIM

Gençlere Batılıların neyi varsa iyidir anlayışının 
hastalıklı bir düşünce olduğunu anlatan Prof. Dr. 
Vedat Bilgin, “Maalesef bizim üniversitelerimizde 
de bu anlayış,  bizim kendi köklerimize, kendi 
klasiklerimize karşı duyarsız olmamızı ve oradan 
hiç beslenmeden, oradan habersiz olarak bilim 
yapmamız gibi hastalıklı bir tutuma yol açtı. 
Onun sonuçlarını biliyoruz. Onun sonuçları 
ortada. Dolayısıyla bizim 19. yüzyıl pozitivizmi ile 
hesaplaşıp artık onu bitirmemiz lazım. Pozitivist 
paradigma içerisindeki bilimin prosödürleri belli 
idi. Bilim ve yöntem sorunları üzerindeki eleştirel 
bakış açısı, üniversitede yeni soruların sorulmasına 
imkan verdi. Esas itibariyle üniversite yeni soruların 
sorulmasını sağlayamıyorsa, yeni tartışma zeminleri 
yaratamıyorsa orası dershane olmuş demektir. 
Nedensellik ilişkilerine dayanan prosedürü 
artık bilim tarihinde görmemiz lazım. Onun 
yerini fonksiyonel ilişkilerin kurulması almıştır. 
Hermonetik dediğimiz anlamsal ilişkinin kurulması 
almıştır. Yoksa asla sosyal bilimler ve beşeri bilimler 
dediğimiz bilimler olmaz. Pozitivizmde kalma ısrarı 
bizi sosyal bilimlerde geri bırakmak anlamına gelir.” 
diye konuştu. 

Cumhuriyet döneminde üniversitenin 
Batılılaşma ideolojisi ve resmi ideoloji gibi iki 
işlevi yerine getirmek uğraşından dolayı bilimsel 
işlevini yerine getiremediğini aktaran Prof. Dr. 
Bilgin, üniversitede hala bu tortuların görüldüğünü 
cumhuriyet tarihinden verdiği örneklerle anlattı. 

Zihin dünyasının yeniden inşa edilmesi 
gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Bilgin, yapılması 
gerekenin bilim tarihi dersinin üniversitelerde iyi 
okutulmasından ve epistemolojik sorunların iyi 
bilinmesinden geçtiğini ifade etti.

Üniversitenin aynı zamanda bir özgürlük 
meselesi olduğunu, üniversitede bir otoritenin 
olmaması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. 
Bilgin, üniversite kantinlerinde gençlerin,  fikir 
kulüplerinin tartışma yapmasının, entelektüel 
havanın olmasının bir üniversitenin üniversite 
olabilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. 

AKADEMİK TOPLANTILAR AÇISINDAN BAYBURT 
ÜNİVERSİTESİNDEN ÜMİTLİYİM

Üniversitelerin akademik tartışma ve 
toplantılarının çok önemli olduğuna vurgu yapan 
Prof. Dr. Bilgin, “Bir üniversitenin ne kadar çok 
akademik tartışma toplantı, sempozyum,  panel, 
konferans gibi çalışmalar yaptığı ve bunların içeriği 
çok önemlidir. Ben Bayburt Üniversitesinin bu tür 
çalışmalarından bir şey öğrendiğimi belirteyim.  
Gerçekten okudum ve öğrendim. Onun için Bayburt 
için ümitliyim. Aynı zamanda kendi doğduğum şehir, 
liseyi okuduğum şehir olduğu için de bu bakımdan 
da mutluyum. Ama Türkiye için düşünürsek 
almamız gereken çok önemli mesafeler var. 
Türkiye’de üniversitenin özgürleşmesi çok 
önemli bir meseledir. Bu özgürlüğün önünde 
Türkiye’nin demokratikleşmesiyle beraber son 
on yılda kat ettiğimiz mesafeler vardır. Türkiye 
demokratikleştikçe bu sorunları konuşabiliyoruz, 
tartışabiliyoruz. Üniversiteler kendi sorunlarına 
sahip çıkabiliyorlar ama bilim zihniyetinin 
yerleşmesi, ‘bilim zihniyetini satın alalım, transfer 
edelim’ ile olacak bir şey değildir. Bu hepimizin 
gayretleriyle ve uzun vadede alacak bir şeydir. 
Derse başlarken üslubumuzdan başlayan, takip 
ettiğimiz yöntem ile başlayan, okuttuğumuz 
kitaplar ile başlayan, bilime ve öğrencilerimize nasıl 
baktığımız ile başlayan bir yaklaşımdır ve zaman ile 
yerleşecektir. Hepimiz bir tuğla koyarsak bunu çok 
uzun olmayan bir süre içerisinde gerçekleştirebiliriz 
diye düşünüyorum.” cümlelerini kullandı. 

BİR ÜLKEDE BİLİMSEL ELEŞTİRİ 
ÜRETİLEMİYORSA O ÜLKENİN GELECEĞİ 
KARANLIKTIR

Üniversitelerin bilimsel bilgi üretmesi ile 
ülkenin geleceği hakkında da açıklamalar yapan 
Prof. Dr. Bilgin, “Eğer bir ülkede üniversiteler 
bilimsel bilgi üretemiyorsa, eleştirilemiyorsa, 
bilimsel eleştiri üretilemiyorsa o ülkenin geleceği 
karanlıktır. En azından geleceği için endişe 
duyulması gerekiyor. Eğer üniversiteler, o ülkenin 
diğer kurumları gibi yaratıcı olamıyorsa Türkiye’nin 
muhtelif alanlardaki başarılarının gerisinde kalan 
bir performans ortaya koyuyorlarsa orada ciddi bir 
şekilde üzerinde durmamız lazım. Bilim anlayışı 
üzerinde durmamız lazım, üniversitelerin yapısı 
üzerinde durmamız lazım, bilim adamı yetiştirme 
prosedürlerimizin üzerinde durmamız lazım, 
devlet ve üniversite arasındaki ilişkilerin üzerinde 
durmamız lazım. Şimdilerde moda oldu. Özel 
üniversiteler, sermaye ile üniversiteler arasındaki 
ilişkiler üzerinde durmamız lazım. Bu konularda 
çözüm bulamadığımız müddetçe ne kadar 
üniversite açarsak açalım, ne kadar öğrenci kayıt 
edersek edelim, ciddi sorunumuz var demektir. 
Ben yapısal olarak bu bahsettiğim beş başlık 
üzerinden Türkiye’nin bu soruyu ciddi bir şekilde 
sorması gerektiğini ve üniversite sorununu 
çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa hep 
bilgi ithal ederiz, hep teknoloji ithal ederiz, hep 
bilgi açığı yaşarız ve bu bilgi açığı transfer edilerek 
doldurulacak bir şey değildir. Çünkü oradan 
yaratıcı düşünceye geçemeyiz. Yaratıcı muhayyile 
üretemeyen bir üniversitenin de üniversite olma 
iddiasından çok bir dershane, bir okul yeri, insan 
yetiştirme düzenine katkı yapan bir yer olma 
ihtimali daha yüksektir.  Bu ilk ders açılışını bana 
verdiği için sayın rektörüme tekrar teşekkür 
ediyorum. Sabrınızdan dolayı da sizlere de teşekkür 
ediyorum. Hepinizi saygı ile selamlıyorum.” dedi.
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“Ülkemizin mümtaz ilim ada m -
larının, gazetecilerin, yazarların, akade-
misyenlerimizin iştiraki ve desteği 
ile düzenlenen Son Yüzyılda Türkiye 
Medyasında Din Karşıtlığı Sem po z-
yumu’nun başarılı geçmesini temenni 
ediyorum. Şimdiden sempozyum boyunca 
ortaya konacak tenkit, tespit ve tekliflerin 
Türkiye’nin kanayan bir yarası olan bu 
konuda aydınlatıcı tartışmalara vesile 
olmasını diliyorum.

Kendi ülkesine, kendi milletine, o 
milletin tarihine, kültürüne, inancına 
hakaret edenler tamamen yabancılaşmış 

demektir. Onlar milli değildir, onlar yerli 
değildir. Nitekim bugünkü sempozyumun 
da temasını oluşturan Son Yüzyılda 
Türkiye Medyasında Din Karşıtlığı konusu 
uzun süredir ülkemizin en sıkıntılı 
meselelerinden biridir. İçinden geldiği 
milleti zorla dönüştürülmesi gereken 
bir kitle olarak gören anlayış yıllar 
boyu ülkemiz basınının hâkim rengi 
olmuştur. Medya özgürlüğü kavramı 
çoğu zaman yanlış, hatalı bir şekilde bu 
toplumu var eden, ayakta tutan milli ve 
manevi değerlere hakaret hakkı olarak 
algılanmıştır. Bu ülkenin medyası darbelere 
giden süreçlerle ve darbe dönemlerinde 

ortaya koyduğu tutumla da utanç verici 
bir maziye, bir geçmişe sahiptir. Medyada 
rastladığımız, çok enteresandır, ‘Kurban 
Bayramı bu sene de hac mevsimine denk 
geldi.’, ‘metroda, otobüste, uçakta namaz’ 
türünden haberler hem derin bir cehaleti 
hem de hastalıklı bir bakış açısını yansıtır. 
‘Şecaat arz ederken sirkatin söyleme’ 
meselesi. Aynı tavrın bugün de devam 
ettiğini görüyoruz.

Osmanlı Türkçesinin, Kur’an ve siyer 
derslerinin seçmeli olarak okullarda 
okutulması tartışmalarında bunu hep 
gördük. Diyanet İşleri Başkanlığı’mızla 

Son Yüzyıl Türkiye Medyasında 
Din Karşıtlığı Sempozyumu

Bayburt Üniversitesinde düzenlenen “Son Yüzyıl Türkiye Medyasında Din Karşıtlığı 
Sempozyumu’’nun temasının Türkiye’de uzun zamandır sıkıntı oluşturan meselelerden 
biri olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şu 
değerlendirmelerde bulundu:
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ilgili tartışmalarda, bir önceki hükümette 
görev alan Aile Bakanı’mızla ilgili 
haberlerde bu sakat bakış açısını 
maalesef tekrar tekrar müşahede ettik. 
Bazı medya organlarının milletimizin 
değerlerine karşı takındığı düşmanca 
tutum üzerinde hep birlikte durup 
düşünmemiz gerekir. Ben bu sempozyum 
vesilesiyle medya mensuplarımızın, 
üniversite öğrencilerimizin ve kıymetli 
akademisyenlerimizin bu önemli 
konuyu enine boyuna tartışacaklarına 
inanıyorum.”

*****

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakül t e-  
sinin organizasyonuyla gerçekleştirilen 
ve 2 gün süren Son Yüzyıl Türkiye 
Medyasında Din Karşıtlığı (1915-2015) 
Sempozyumu’na Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun, ilim adamları, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Sempozyumda Bayburt Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah 
Hacımüftüoğlu, tüm peygamberlerin 
ortak paydasının Allah’a ortak koşmamak 
ve O’na kul olmak olduğunu anımsatarak:  
“Allah’a kul olmayan nefsine ya da 
kendisi gibi bir faniye kul olur. Türkiye’de 
bir zamanlar netice itibariyle eğer 
Allah ile savaş yapmazsanız, dini inkar 
etmezseniz aydın olmazsınız, modern 
olamazsınız anlayışının hakim olduğu 
bir dönem başladı ve yaşandı. Maalesef 
birçok badirelerden geçtik.  Şimdi bu 
cephe yazarını, gazetecisini, fikir adamını 
yetiştirdi. Biz de varız diyerek bugün 
buradayız. Bu sempozyumda da milli ve 
yerli kalemlerimizi dinleyeceğiz.” dedi.

Sempozyumun ilk oturumunu Ak 
Parti Ankara Milletvekili Siyaset Bilimcisi 
Prof. Dr. Vedat Bilgin yönetti. Bayburt 
Üniversitesi’nin akademik faaliyetleri 
yanında Türk düşüncesine katkı 
yapacak etkinliklerinin yeni olmadığını, 
üniversitenin de bu tür etkinlikler demek 
olduğunu ifade eden Bilgin, bundan 
dolayı Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u ve İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah 
Hacımüftüoğlu’nu tebrik etti.  Medyadaki 
din karşıtlığının eski bir hikâye olduğunu 
ifade eden Bilgin, sempozyumun bunların 
anlaşılması adına önem taşıdığını kaydetti.

Sempozyumun ilk oturumunda TYB 
Vakfı Genel Başkanı D. Mehmet Doğan, 
Son Yüzyıl Türk Medyasında Din Karşıtlığı 
konusu üzerine konuştu. Gazeteci-
Yazar Yusuf Kaplan, Meşrutiyet’ten 
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Cumhuriyet’e Basında Din Karşıtlığı’nı 
anlattı. Ak Parti Siirt Milletvekili Prof. Dr. 
Yasin Aktay’ın Müstemleke Aydınının 
İslam Karşıtlığı’nı anlattığı ilk oturuma 
Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık 
Kemal Sandıkçı da katkıları ve tenkitleriyle 
destekte bulundu.

İkinci ve üçüncü oturumlar İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah 

Hacımüfütoğlu tarafından yönetildi. 
Bu oturumlarda: Tarihçi-Yazar Koray 
Şerbetçi, Türkiye’de Laik Ulus-Devlet 
İnşasında Gazetenin Rolü; Yazar İsmail 
Hacıfettahoğlu, 1915-1926 Yılları 
Matbuatında İslam Karşıtlarından Bazı 
Örnekler; Gazeteci-Yazar Talat Uzunyaylalı, 
Türkiye’de Basının Din-Siyaset İlişkisine 
Bakışı: Tanzimat’tan Günümüze; 29 
Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Tahsin Görgün, Din Düşmanlığının 
Tarihi ve İdeolojik Arka Planı; Yıldız 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Sosyolog Prof. Dr. Bedri Gencer, Dinin 
İdeolojileştirilmesinde Basının Rolü; 
Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak 
ise Son Yüzyıl Türkiye’de Medyanın 
Din Karşıtlığı Üzerine Düşünceler 
konularındaki bildirilerini katılımcılarla 
paylaştı.



A r a l ı k  A y ı
Külliye’de
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Belediye, Valilik ve esnaf ziyaretinden sonra Demirözü 
ve Aydıntepe’ye geçen Bakan Ağbal, ziyaretleri sırasında 
hemşerilerinin isteklerini dinledi. 

Demirözü ve Aydıntepe halkı açılan yüksekokul prog-               
ra mlarından dolayı Maliye Bakanı Naci Ağbal’a teşekkür etti. 

Bakan Ağbal ise “ Bir öğrenci bile olsa o öğrenci kardeşlerimiz 
ailelerinin bize emanetidir. Buradaki kampüslerin geliştirilmesi 
hususunda Rektör hocama huzurlarınızda özel olarak teşekkür 
ediyorum.”dedi.

Maliye Bakanımız Ağbal’dan 
Rektör Coşkun’a Teşekkür

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bayburt’a geldi. 
Bayburt Belediyesi önünde büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Ağbal, 
hemşehrileriyle sohbet etti.
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İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
(İİBF) Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans 
Salonu’ndaki dinletiye Türkçe Öğret-
menliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. 
Hamdi Güleç, İl Milli Eğitim Müdürü 
Seydi Doğan, Bayburt Eğitim Fakültesi, 
Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Fatih Yalçın ve Yrd. Doç. 
Dr. Mesut Bulut, İİBF Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Yasin Taşkesenlioğlu, Taht 
İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü Engin 
Güneş, akademisyenler, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı.

Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başkanı 
Doç. Dr. Hamdi Güleç ve Taht İmam-
Hatip Ortaokulu Müdürü Engin Güneş 
günün anısına bir konuşma yaptı. Şehit 
Öğretmen Şefik Sınığ’ın hayat hikâyesinin 
ardından adına yazılan “Dünyanın Bütün 
Çiçekleri” isimli şiir seslendirildi. 

Daha sonra Bayburt Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 
3. sınıf öğrencileri ile Taht İmam-Hatip 
Ortaokulu öğrencileri okuduğu şiirlerle 
katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. 

Öğrencilerin türküler seslendirdiği 
programda Bayburtlu Âşık Süphani (Ali 
Sırrı Çoban) okuduğu türkülerle şiir 
dinletisine ayrı bir renk kattı. 

Etkinliğe katkılarından dolayı 
Bayburtlu Âşık Süphani’ye ve Taht İmam-
Hatip Ortaokulu Müdürü Engin Güneş’e 
teşekkür plaketi; şiir yorumcularına ise 
çeşitli hediyeler verildi.

Şiir dinletisi, hatıra fotoğrafının 
çekilmesiyle sona erdi.

Eğitim Fakültesi Öğrencileri 
‘Şiirle Yeşeren Umutlar’ 

Programı Düzenledi
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nün 
organizesiyle ‘Şiirle Yeşeren Umutlar’ programı düzenlendi. 
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Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Diyanet İşleri Başkanlığı görevine yeniden atanan Prof. Dr. Mehmet Görmez’i 
başkanlıkta ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Rektör Coşkun, makamda bir müddet Görmez ile sohbet etti. Görmez ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Üniversitemizden Başkan 
Görmez’e Hayırlı Olsun Ziyareti
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Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Nasrullah Hacımüftüoğlu 
ile beraber, 22 Kasım 2015 Pazar günü TBMM Başkanlığına Seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Kültür Eski Bakanı İsmail Kahraman’a
Ankara’da hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler.

TBMM’nin Yeni Başkanı 
Kahraman’ı Ziyaret Ettik
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Ziyaret sırasında Bakan Ağbal’ın 
makamında Bayburtlu Bürokratlarla da 
buluşma gerçekleşti. 

Buluşmada Yargıtay Başkan Vekili 
Abdülkadir İlhan, Anayasa Mahkemesi 
Üyesi Hicabi Dursun, Bayburt Valisi Yusuf 

Odabaş, Bayburt Belediye Başkanı Mete 
Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Sayıştay Başkan 
Yardımcısı Orhan Yaşa, Karayolları Genel 
Müdür Yardımcısı Uğur Kenan Adiloğlu, 
Bayburt Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı 

İbrahim Yumak, Sivas Vali Yardımcısı 
Salih Ayhan, Bayburt Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk, 
Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Kültürel 
Daire Başkanı Nurcan Yurdakul yer aldı.  

Maliye Bakanımız Ağbal’ı 
Ziyaret Ettik

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 64. hükumette Maliye Bakanı 
olarak görev tevdi edilen AK Parti Bayburt Milletvekili hemşehrimiz Naci Ağbal’a 
Ankara’da hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
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Romanya’ya bir ziyaret gerçekleştiren 
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Selçuk Coşkun, ziyaretleri sırasında 
Universitatea Ovidius Din Constanta, 
Universita tea Andrei Şoguna Din 
Constenta ve Unıversity “Dunarea de 
Jos” Of Galati üniversiteleri ile işbirliği 
protokolü imzaladı.

İmzalanan protokolle Bayburt 
Üniversitesi ile Romanya üniversiteleri 
arasında kültürel ve akademik anlamda 
işbirlikleri geliştirilecek.

Görüşülen The Bucharest University 
Economics Studies ile de yakın zamanda 
protokol imzalanacak. Ayrıca Rektör 

Coşkun Köstence Baskonsolosu Ali 
Bozçalışkan Beyfendi’yi ve Bükreş 
Büyükelçisi O. Koray Ertaş Beyfendi’yi 
makamında ziyaret etti.

Romanya’daki 3 Üniversite ile 
İşbirliği Protokolü İmzalandı

Üniversitemiz tarafından Romanya’daki 3 üniversite ile işbirliği protokolü imzalandı.
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Romanya’daki 3 Üniversite İle İşbirliği
Protokolü  İmzalanmasından Kareler
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Hayırseverler İmam-Hatip Ortaokulu Toplantı Salonu’nda 
yapılan etkinliğe Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun,  İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Bilgin, Hayırseverler 
İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Aktaş, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı.

Hayırseverler İmam-Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Aktaş’ın 
selamlama konuşmasından sonra Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İmam Hatiplik Bilinci konusunda seminer 
verdi.

Rektör Coşkun, “İmam-hatipli olarak topluma girdiğinizde 
toplum sizlerden her zaman enerji almalı. Öyle ümitvar, öyle 
canlı olmalısınız ki girdiğiniz yere her zaman hareket katmalısınız. 
Dindar insan, bir toplumdan içeri girdiği zaman orayı diriltir, 
canlandırır, oraya huzur verir.” dedi.

Günün anısına Rektör Coşkun’a İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Metin Bilgin tarafından hediye takdim edildi. 

Rektör Coşkun, Hayırseverler 
İmam-Hatip Ortaokulunun 

“Kariyer Günleri” Seminerinde 
Konuştu

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Hayırseverler İmam-Hatip 
Ortaokulunun “Kariyer Günleri” kapsamında yapılan eğitim seminerine katılarak 
bilgi, görüş ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. 
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İki yıl süren çalışmanın ardından 
Bayburt Üniversitesinin Bayburt Tarihi ve 
Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(BAKÜTAM) yayınlarından çıkan “Bayburt 
Nüfus Defterleri-1835-1848” adlı eser 
hemşerimiz araştırmacı tarihçi yazar Doç. 
Dr. Yunus Özger tarafından hazırlandı. Nü-
fus Defterleri ile Bayburt ve çevresinin de-
mografik yapısı açısından da birçok yeni 
ve ilginç bilgi gün ışığına çıkarıldı. Kitapla 
ilgili merak ettiklerimizi Bozok Üniversite-
si Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim 
Dalı  Öğretim Üyesi hemşerimiz Doç. Dr. 
Yunus Özger’e sorduk. İyi okumalar.

Röportaj: Peyami Sefa KARABACAK

1-Neden böyle bir çalışma? 
Dem ografik yapıların toplumsal 
alana, toplum psikolojisine ne tür 
katkılar var?

İki sebebi var. Bunlardan biri şehri-
mizin demografik durumunu birincil kay-
naklara dayalı olarak ortaya çıkarmaktır. 
İkincisi ise hemşerilerimizin soy kütük-
leriyle ilgili talepleridir. Çünkü yayımla-
dığımız nüfus defterleri, Osmanlı Devleti 
zamanında Bayburt’ta yapılan 1835 tarihli 
ilk nüfus sayımıyla başlamaktadır. Dola-
yısıyla günümüzde Bayburt merkez ve 
köylerde yaşayan hemşerilerimizin kendi 
ataları ve dedelerini bulabilecekleri en 
eski kaynak bu defterdir.  

Bu tür çalışmaların topluma en büyük 
faydası, aile ve köy tarihleri merakının gi-
derilmesidir. Kişiler, bu defterlerdeki bilgi-
leri temel alarak 1835’ten bugüne bütün 
şecerelerini hazırlayabileceklerdir. Tabi 
bunun için yapılması gereken en önemli 
şey, 1835’e denk gelebilecek dedelerinin 

adlarını biliyor olmalarıdır. Bu bilinirse ora-
dan aşağıya dökümlerini çıkarmak kolay 
olacaktır. 

2- Nüfus defterlerine göre Bay-
burt’taki ailelerin 19. yüzyılda-
ki  sosyo-ekonomik durumu ile ilgili 
bir fikir edinebilir miyiz?

Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim: 
Yayımladığımız bu nüfus defterinde Bay-
burt merkeze ait birkaç mahalle ve bazı 
köylerimizin verileri ne yazık ki bulunma-
maktadır. Nüfus defteri var ama bazı ma-
halle ve köylerin olduğu sayfalar yoktur.  
Ancak aynı tarihli bir başka nüfus icmal 
defterinde bütün mahalle ve köylerimizin 
toplam nüfus verilerine ulaşabilmekteyiz. 
Dolayısıyla ayrıntılı defter denilen mufas-
sal nüfus defterindeki eksikliği söz konu-
su bu icmal defterle tamamlayabiliyoruz. 
Bir başka nokta ise 1835’lerde Bayburt’a 
bağlı olmayan ancak günümüzde Bay-
burt’a bağlı olan mesela Baksı, Kitre, Niv 

gibi köylerimizin nüfus bilgileri de başka 
defterlerden taranıp bulunarak bu çalış-
maya eklendi.

Gelelim nüfusun dağılımı konusuna; 
şöyle ki 1835’te Bayburt’un mahalle sa-
yısı 16’dır.  Bağlı köyler ise 124 tanedir. 
Defterlere askeri sayım amaçlı olduğun-
dan sadece erkek nüfus kaydedildiğinden 
bütün Bayburt kazasının erkek nüfusu 
8 bin 700 kişidir. Tabi aynı oranda kadın 
nüfusun yaşadığı varsayıldığında toplam 
tahmini nüfus 17 bin 400 civarıdır.

Defterde kayıtlı erkek nüfus temel 
alındığında, mevcut nüfusun yüzde 84 
gibi çok büyük bir kısmının (7 bin 306 
erkek) köylerde yaşadığı, kalan yüzde 
16’nın ( bin 394 erkek) ise şehir merke-
zinde yaşadığı anlaşılmaktadır. 

Dini gruplara göre yapılan dağılımda 
toplam erkek nüfusun yüzde 80’i (6 bin 
982 erkek) Müslüman, kalan yüzde 20’si 
ise ( bin 718 erkek) gayrimüslimdir. 

Bayburt şehir merkezinde 16 mahal-
le yerleşmesi bulunmaktaydı. Bunlardan 
12 tanesinde Müslümanlar, 3 tanesinde 
gayrimüslimler yaşarken, Şingâh Mahal-
lesinde ise her iki unsur bir arada ikamet 
etmekteydi. Şehirde yaşayan Müslüman 
ve gayrimüslim toplam erkek sayısı bin 
394 kişiden ibaretti. Aynı miktar kadın nü-
fusun yaşadığı kabul edildiğinde 1835’te 
Bayburt şehir merkezinin muhtemel 
nüfusu 2 bin 788 kişi civarıydı. Mevcut 
nüfusun yüzde  79’unu ( bin 98 kişi) 
Müslümanlar, yüzde  21’ini ise (296 kişi) 
gayrimüslimler teşkil etmekteydi. Nüfus 
yoğunluğu itibariyle en kalabalık mahal-
le Şingâh Mahallesiydi. Şingâh’ı, tamamı 

Hemşehrimiz Doç. Dr. Yunus Özger:

Nüfus Defterlerinin Verileri, 
Bayburt Özelinde Osmanlı Toplum 

Yapısını Ortaya Çıkarabilecek 
Bilgiler Sunmaktadır
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Müslümanlardan müteşekkil 191 kişilik 
erkek nüfusu ile Tuzcuzâde Mahallesi ta-
kip etmekteydi. Zâhîd Efendi Mahallesi ise 
tamamı Müslüman olan 135 kişilik erkek 
nüfusu ile üçüncü durumdaydı. Nüfusun 
en az yoğunlukta olduğu mahalleler sı-
ralamasında ise, 17 kişiyle Ferecullah 
Mahallesi ilk sırada yer alırken, 22 kişi ile 
Ahmed-î Zencânî ikinci ve Galer Mahallesi 
24 kişiyle üçüncü sıradaydı.

3- Bayburt’un 13. ve 14. yüzyıla 
kadar ‘şeher’ kavramı ile anılagelen 
bir geçmişi var? Nüfus Defterleri 
Bayburt’un şehir tarihine ne tür 
katkılar sağlıyor?

Bir yerin şehir ya da köy yerleşme 
özelliği göstermesi orasının üretim faali-
yetleri ve tüketim türleriyle yakından ala-
kalıdır. Nüfus defterlerinde sadece erkek 
nüfusun isimleri, fiziksel özelliği ve yaş 
durumu ile veriler bulunduğundan üretim 
faaliyetlerini buradan öğrenmek mümkün 
değildir. Ancak mevcut verilere göre Bay-
burt, 19. yüzyılın ortasında şehir nüfusu 
yaklaşık 3 bin civarında küçük bir yerleşim 
alanıdır. Hane sahiplerinin üretim ve tüke-
tim kültürünü temettuat defterlerinden 
takip edebiliriz. Onlar da ayrı bir çalışmayı 
gerektirir.

4- Osmanlı nüfus defterlerinin bir 
şehrin tarih yazımına etkisi var 
mıdır?

Nüfus defterlerinin yazılış amacı 
Osmanlı ordusunun asker sayısını belir-
lemekti. Bu nedenle de sadece erkek 
bireyler yazılmıştı. Sayım esnasında Müs-
lümanlar 0-13 arası yaşta olanlar sabi yani 
çocuk olarak tasnif edilmiş, 13-43 arası 
tüvana yani genç olarak kaydedilmiş ve 
43 ve üzeri ise müsinn yani yaşlı sınıf ola-
rak ayrılmıştır. Askeri amaçlı olduğu için 
veriler kesinlikle doğrudur. Dolayısıyla bir 
şehrin tarihi yazılırken bilinmesi gereken 
en önemli unsur nüfus yapısı olduğuna 
göre, nüfusu da ancak bu denli sağlam 
kayıtlardan ortaya çıkarmak mümkündür.  
Bütün bunlar gösteriyor ki, şehirlerin de-
mografik unsurları ancak ve ancak nüfus 
sayımlarıyla gün yüzüne çıkarılabilir.

5-Nüfus defterlerinden bir şehrin 
eğitim durumu hakkında bilgiler 
edinmemiz mümkün mü?

Eğitim durumlarıyla ilgili bilgiler az da 
olsa vardır. Malum ulema sınıfı askerlik-
ten muaf olduğundan, sayım esnasında 
medrese talebesi ya da hocası olanların 
üzerine buna dair işaretler konulmaktadır. 
Bayburt defterlerinde de özellikle şehir 
merkezinde bu durumda olanlar ayrıntılı 
olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla buradan 
yola çıkarak sadece medreselerde okuyan 
öğrencileri ve ders veren hocaları tespit 
edebiliyoruz.

6- Nüfus defterlerindeki verilerle 
Osmanlı haklarının birlikte yaşama 
kültürü hakkında neler söyleyecek-
siniz?

Sayımın sonuçları tam da bu yönüy-
le son derece önemlidir. Çünkü gerçek-
ten nüfus defterlerinin verileri, Bayburt 
özelinde Osmanlı toplum yapısını ortaya 
çıkarabilecek bilgiler sunmaktadır. Ma-
lumunuz Osmanlı sosyal tabakalaşması 
içerisinde din eksenli bir millet sistemi 
ve ona göre tanzim edilmiş bir yerleşme 
kültürü vardı. Mahalleler arasında birbirin-
den ayırıcı sınırlar yoktu. Ama genellikle 
Müslümanlar bir mahallede Müslüman 
olmayanlar başka bir mahallede yaşarlar-
dı. Fakat Bayburt’a baktığımız zaman me-
sela Şingah Mahallesi’nde her iki unsurun 
bir arada huzur içerisinde yaşayabildiğini 
söyleyebiliriz. Köylerde de durum aynıdır. 
Zaten genel olarak tüm kaza genelinde 
nüfusun yaklaşık yüzde 80’i Müslüman-
lardan oluştuğu için kalan kısım birkaç 
köyde sadece gayrimüslimler bir arada ya-
şıyorlar, birkaçında da birlikte yaşıyorlardı.

Nüfus defterlerinde ayrıntılı başka 
bilgi bulunmaz ancak Osmanlı arşivinde-
ki örneğin Erzurum Ahkâm Defterlerinde 
Bayburt’ta iki topluluk arasındaki iyi kom-
şuluk ilişkilerine dair onlarca örnek olay 
görebilmek mümkündür.

7- Nüfus defterleri Osmanlı taşrası 
ile devletin payitahtı arasındaki 
hayata dair şeyler söylüyor mu?

Bayburt, sayımın yapıldığı dönemde 
nüfus itibariyle küçük bir yerleşim birimi 
olduğundan, ekonomik yönden iyi imkân-
lar elde etmek için bazı köylerden İstan-
bul’a göç edildiğini görebilmekteyiz. Yani 
İstanbul ile Bayburt arasındaki tek müna-
sebet buradan oraya yapılan göçlerdir.

8- Nüfus defterlerinde göç hareket-
leri veya mübadele ile ilgili bilgiler 
yer almakta mıdır?

Az önce de bahsettiğim gibi defterler-
de nüfusla ilgili üç önemli hususu tespit 
etmek mümkündür. Bunlar ölüm, göç ve 
nakil şeklinde kayıt altına alınmıştır.  Kendi 
yaşadığı yerden başka bir yere göç eden-
ler Farsça kökenli “reft” kelimesi ile gös-
terilmiştir. Örneğin “reft-be karye-i Cenci” 
ibaresinden kişinin Cenci köyüne göç etti-
ğini anlıyoruz. Başka yerden gelenler ise 
“nakil- be” şeklinde gösterilmiştir. Genel 
olarak bakıldığında Bayburt’tan İspir, Of ve 
Tercan kazalarına göçler olduğunu tespit 
ediyoruz. Bunun yanı sıra yakın köylerden 
birbirlerine göç edenler vardır. Hatta yuka-
rıda söylediğimiz gibi İstanbul’a giden bir-
çok aile bulunmaktadır. Osmanlı başkenti 
İstanbul belgelerde “Asitâne-i Saadet” ya 
da “Der-saadet” olarak tanımlanmıştır. 

9- Bayburt Nüfus Defterleri kitabı 
Bayburt şehrinin demografik, idari, 
sosyal ve kültürel yapısı hakkında 
çalışma yapacak araştırmacılar için 
önemli bir başvuru kaynağı olacak 
mıdır?

Bu defterler her şeyden evvel Bay-
burtlu hemşerilerimizin 1835’e denk ge-
len soylarını, atalarını, dedelerini bulmaya 
yarayacaktır. Devlet tarafından tutulmuş 
en eski resmi nüfus kaydı bu defterlerdir. 
Dolayısıyla aile araştırmaları, köy araştır-
maları için başvurulacak en önemli kay-
nak olacaktır. Kitabın arka kısmında defte-
rin Osmanlıca orijinali de bulunduğundan 
Osmanlıca okuyabilen hemşerilerimiz söz 
konusu kayıtları karşılaştırabilme imkânı-
na da sahip olacaklardır. 

Son olarak şunu söyleyeyim. Hiçbir 
çalışma mükemmel değildir. Bizim bu 
eserimizde de gözden kaçan hatalarımız 
olabilir. Okuyucularımızdan istirhamımız 
böyle bir hataya rastladıklarında e-posta 
yoluyla bize bildirmeleridir. Son olarak 
kitabın basımını üstlenen Bayburt Üniver-
sitemizin çok değerli rektörü Sayın Prof. 
Dr. Selçuk COŞKUN Bey’e ve BAKÜTAM 
çalışanlarına tekrar teşekkürler ediyorum.
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Basında Üniversitemiz
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