


Milli iradenin ve demokrasinin en önemli savunucularından olan üniversitemiz, Yüce milletimizin iradesine karşı
şer odakları tarafından düzenlenen ve demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçecek olan bu kalkışmayı
şiddetle ve nefretle kınıyor. Devletimizin, hükümetimizin, istiklal ve istikbalden ödün vermeyen milletimizin

daima yanındayız ve milletimizin iradesine her ne koşulda olursa olsun sahip çıkacağız. Bütün akademik
camiamız milletin iradesine saygı ve demokrasiye sahip çıkma noktasında tek vücut halindedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ SENATOSU



külliyeba
yu

ni

haber

  k  
     

  iç ve dış   
     

     

   
          
     

   
       

     

     
      YÖK’ün bir birimi, dairesi 

o         
      

     
 

   
 

       
          

  

        
n       

Bayburt Üniversitesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Selçuk COŞKUN

Rektör

Yazı İşleri Müdürü
Mete Yusuf USTABULUT

Yayın Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Ufuk TÖMAN

Yayın Yönetmeni
Yrd. Doç. Dr. Gazi ÖZDEMİR

Yayına Hazırlık
Ahmet AKPINAR
Aslıhan AYTAÇ
Bilal TAYFUR
Şeyma ERBAY

Tasarım - Baskı

Vani Efendi Cad. 
Vani Efendi İş Merkezi

Kat.3 No.28 - Yakutiye/ERZURUM
0442 235 81 13

İletişim
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Dede Korkut Külliyesi

Tel: 0458 211 11 53 (4210-4211)
basin@bayburt.edu.tr

ISSN 2149-8865

İçindekiler

8
B

ay
bu

rt
 Ü

ni
ve

rs
it

es
i 

20
15

-2
01

6 
A

ka
de

m
ik

 Y
ılı

B
ili

m
 K

ül
tü

r 
H

af
ta

sı
’n

da
B

üy
ük

 C
oş

ku
 Y

aş
an

dı

B
ay

bu
rt

 Ü
ni

ve
rs

it
es

i
B

ili
m

se
l Y

ay
ın

 Ö
dü

lle
ri

Sa
hi

pl
er

in
i B

ul
du

T
Ü

B
İT

A
K

 H
ey

et
i, 

H
ey

et
 H

al
in

de
İl

k 
K

on
fe

ra
ns

ın
ı B

ay
bu

rt
Ü

ni
ve

rs
it

es
i'n

de
 V

er
di

  

Ü
ni

ve
rs

it
em

iz
de

 B
ay

bu
rt

Ö
rn

eğ
in

de
 Ş

eh
ir

 v
e 

G
öç

K
on

fe
ra

ns
ı

18
28

34



Ü
ni

ve
rs

it
em

iz
de

M
ez

un
iy

et
Se

vi
nc

i Y
aş

an
dı

Üniversitemizde Yöresel
Ürünler Standı

Öğrencilerimizin Karne
Sevincine Ortak Olduk

Bayburt Üniversitesi Kendi
Elektriğini Kendisi Üretecek

Bayburt Üniversitesi
BESYO Sınavları Yapıldı

Üniversitemizde Türkiye’de
Kültür Değişmeleri
Konferansı  

Üniversitemiz
Öğrencilerinden Huzurevi
Ziyareti

D
ed

e 
K

or
ku

t B
ili

m
,

K
ül

tü
r,

 S
an

at
 v

e
Ed

eb
iy

at
 Ö

dü
lle

ri
Sa

hi
pl

er
in

i B
ul

du

Ü
ni

ve
rs

it
em

iz
K

ır
gı

zi
st

an
’d

a
Ta

nı
tı

ld
ı

İf
ta

r 
Pr

og
ra

m
la

rı
na

K
at

ıld
ık

M
ill

i İ
ra

de
ye

 S
ah

ip
Ç

ık
ıy

or
uz

M
al

iy
e 

Ba
ka

nı
m

ız
 S

ay
ın

 N
ac

i
A
ğb

al
, M

ill
et

ve
ki

lim
iz

 S
ay

ın
Do

ç.
 D

r. 
Şa

ha
p 

K
av

cı
oğ

lu
  i

le
bi

r 
di

zi
 z

iy
ar

et
 g

er
çe

kl
eş

tir
di

k

37

11
23
27

69
72
95

48 61 75 89
92



Rektör’den

Yeni bir sayıyla sizlere merhaba diyoruz. 

15 Temmuz gecesinin karanlığına sığınan hainleri, şanlı
bir milletin eşi görülmemiş mücadelesiyle saklandıkları
karanlıkla boğduk. 15 Temmuz sabahı yalnız güneş değil,
kahramanlığı asırlara sığmayan bir milletin diriliş ruhu
da tekrar doğdu. Şairin de dediği gibi “Geceye yenilmeyen
her kişiye, ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş
vardır.” Hüznü ve ihaneti bir arada yaşadığımız, asla unu-
tulmayacak o günden sonra; kim olduğumuzu, nereden
gelip nereye gittiğimizi, yüreği tek atan bu asil milletin
neler başarabileceğini hem içerideki hem de dışarıdaki
hainlere tekrar gösterdik.

Ülke genelinde topyekûn bir mücadele devam ederken,
kahraman şehrimiz Bayburt’ta da milletimiz ve kurumla-
rımız var gücüyle bu mücadeleye katıldı. Üniversite olarak,
bu hain kalkışmaya karşı Bayburt’ta ilk tepkiyi veren ku-
rumlardan biri olduk. Milli iradeyi yok sayan hainlerin
varlığından haber aldığımız ilk anda, tüm üniversite per-
sonelimize kısa mesaj göndererek, günün “Milli İradeye
Sahip Çıkma Günü” olduğunu vurguladık. İnlerinden çıkıp
milletin iradesine söz geçirebileceğini zannedenlerin gaf-
letinden ve mağlubiyetinden bir an bile olsun şüphe etmedik.
Bugüne dek kalemleriyle üniversitemiz için mücadele
veren personelimiz de çağrımıza tepkisiz kalmayarak, bu
kez de yürekleriyle ülkenin ve dahi Bayburt sokaklarının
kime ait olduğunu göstermek için mücadele etti.

Aydınlığa çıkan 15 Temmuz sabahı itibariyle, üniversi-
temizin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından,
kurumumuzun bu hain girişim karşısındaki duruşunu

anlatan kınama metinlerimizi yayınladık. Başta Rektörlük
binamız olmak üzere tüm fakültelerimizi Türk Bayraklarıyla
donattık. Aynı günün akşamında memleket ve demokrasi
nöbetimize devam edip, Cumhuriyet Caddesi’ndeki konvoya
katıldık. Öte yandan üniversite olarak gerekli önlemleri
aldık. 

Türk Milleti, 15 Temmuz gecesini sabaha kavuşturmakla
kalmadı. Millete ait tankın, helikopterin, uçağın ve silahın
hedefine yine milleti koyan hainlerin karşısındaki cansi-
perane ve huşu dolu duruşuyla milletimiz, asırlardır olduğu
gibi yine vatana sahip çıktı. Tüm dünyanın şahit olduğu di-
rilişin karşısına çıkmaya çalışan içimizdeki hainler ve sı-
nırlarımızın ötesindeki düşmanların hezimetini izlerken;
Yaradan’dan başka hiç kimsenin önünde başını eğmeyen
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un mısraları hatırımıza
geldi;

“Yılmam ölümden, yaradan, askerim 
Orduma ‘Gazi’ dedi Peygamber’im 
Bir dileğim var ölürüm isterim 
Yurduma tek düşman ayak basmasın 

Amin desin hep birden yiğitler 
Allahu ekber gökten şehitler 
Amin! Amin! Allahu ekber”

Şanlı tarihimize şeref ve şehadet dolu bir sayfa daha
ekleyen Türk Milleti, gelecek nesillerce daima hatırlanacak;
daima daha fazla çalışmak ve mücadele etmek için gereken
azmi verecektir. 



Bizler inancımızın ve davamızın istikametinden şaş-
madan yolumuza devam edeceğiz. Üzerimize ister 27
Mayıs ve 12 Eylül gibi silahlarıyla gelsinler, ister 28 Şubat
gibi postmodern yöntemleriyle yüklensinler, isterse 15
Temmuz paralel terör örgütü gibi piyonlarını salsınlar,
her türlü saldırı karşısında dimdik ayakta duracağız.

Ülkemizin ileri demokrasiye, yalnızca hukukun ve milletin
devleti olma yolundaki kararlılığı artarak devam edecektir.
Tüm bunların bir yansıması olarak bizler de Bayburt Üni-
versitesi olarak, “Demokrasinin karşısında olan hiçbir gi-
rişime müsaade etmeyeceğiz.” anlayışıyla; ne paralel devlet
yapılanması uzantılarına ne de herhangi bir başka terör
örgütüne en ufak müsamaha göstermeden mücadele et-
meye devam edeceğiz. Her zamankinden daha aydınlık
bir yarının temennisi ve çabasıyla, Yeni Türkiye Vizyonunu
üniversitemizde vereceğimiz eğitimin temeli olarak kabul
etmeye devam edeceğiz.  

Tüm bunların yanında, geçtiğimiz aylar üniversitemiz
için güzel gelişmelerin de yaşanmasıyla tamamlandı. 2015-
2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve Mezuniyet Prog-
ramı coşkulu bir biçimde sona erdi. 5 gün süren program
boyunca, hepsi birbirinden renkli ve anlamlı etkinlik ger-
çekleştirildi.  Ahşap işi çalışmalar, 3B yazıcı uygulamaları,
Eğitim Fakültesi öğrencilerinin çalışmaları, yöresel ürünler
standı, Kop Dağı’ndaki kelebekler, Bayburt’taki sularda ya-
şayan canlılar ve Bayburt’un bazı endemik bitkilerinin
olduğu karma fotoğraf sergisindeki fotoğraflar,  “BayÜni
Kanıyla Can Veriyor” etkinliği, ebru çalışmaları, üniversitemiz
akademisyenlerine bilimsel yayın ödüllerinin takdimi,
satranç turnuvaları, masa tenisi final müsabakaları ve
ödül töreni, 2. Uluslararası Öğrenci Festivali, “Güldüre Gül-
düre” adlı tiyatro, TBMM Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Prof.
Dr. Vedat Bilgin tarafından verilen “Türkiye’de Kültür De-
ğişmeleri” konferansı, “BayÜni Geleceğe Pedal Çeviriyor”
etkinliği,  satranç final müsabakaları ve ödül töreni,
üniversite müzik grubunun performansı, TÜBİTAK heyetinin
heyet halindeki ilk konferansları, Yargıtay Birinci Başkanvekili
Abdulkadir İlhan’ın “Güncel Hukuk Konuları Üzerine” konulu
söyleşisi, futbol müsabakaları finali ve ödül töreni ile
huzurevi ziyareti, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu
Başkanı Mustafa Yeneroğlu’nun  “Bayburt Örneğinde Şehir
ve Göç” konulu konferansı ve büyük bir coşkunun yaşandığı
mezuniyet töreni haftaya ayrı bir anlam kazandırdı. Ailelerin
ve öğrencilerin geniş katılımıyla gerçekleşen mezuniyet
törenine ayrıca, Maliye Bakanı Naci Ağbal,  Bayburt Valisi
Yusuf Odabaş, Yargıtay Birinci Başkan Vekili Abdulkadir
İlhan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun, AK Parti
İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, AK Parti Bayburt
Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Garnizon Komutanı Jan. Alb.
İbrahim Ayhan Vural, Belediye Başkanı Mete Memiş, aka-
demisyenler, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri de iştirak etti.

Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Uygulama ve Araştırma
Merkezi tarafından bu yıl ilki verilen “Dede Korkut Bilim,
Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri” düzenlenen törenle sa-
hiplerini buldu. Türk İslâm Coğrafyasına Hizmet Ödülünü
İslâm Araştırmaları Merkezi’ne; Edebiyat Ödülünü Öykü
Yazarı Cemal Şakar’a; Bilim Adamı Ödülünü Türk Dil
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin’e; Geleneksel

Sanatlar Ödülünü Reis’ül-Hattatin Hasan Çelebi’ye; Bilge
Adam Ödülünü Prof. Dr. Sadettin Ökten’e takdim ettik.
Program içerisindeki söyleşi, konferans, konser, geleneksel
el sanatları sergisi ise ödül törenine farklı bir anlam kattı. 

Kırgızistan ve Kazakistan’ın Almatı şehrindeki tanıtım
fuarlarında stant açarak, öğrencilerin Bayburt hakkında,
üniversitemize başvuru şekli ve şartları hakkında detaylı
bilgi edinmelerini sağladık. 

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü ile Atatürk Kültür, Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Baş-
kanlığı öncülüğünde Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi’nin
paydaş olduğu 28-30 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılan
“Tarihi ve Kültürü ile XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt
Uluslararası Sempozyumu”nun tebliğleri kitaplaşarak raf-
lardaki yerini aldı. Üniversitemiz, Bayburt şehrinin geliş-
mesine yönelik stratejiler belirlemeye ve vizyon oluşturul-
masına katkı sağlamayı sürdürecek.  Diğer yandan Bayburt
Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi tarafından 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde
altı oturum halinde gerçekleştirilen “Geçmişten Günümüze
Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu”nun teb-
liğleri de kitaplaştı. Kitabın tarihteki olayların netlik ve
açıklık kazanması açısından ilim dünyasına faydalı ve
hayırlı olacağı kanaatindeyim. 

Üniversite olarak “Kaleli Kentler ve Bayburt Kalesi Kon-
gresi”ne ev sahipliği yaptık. 8 paydaş kuruluştan biri olarak
Bayburt ve Bayburt Kalesi ile ilgili diğer sivil toplum kuru-
luşları ile beraber çok önemli şeyler yapacağımızı dile ge-
tirdik. 

Bir diğer gelişme de, 2000 yılından sonra kurulan ve
URAP değerlendirmesine giren 51 üniversite arasında
2013 yılında 43. sırada yer alan Bayburt Üniversitesi
(BayÜni) 2016’da URAP değerlendirmesine giren 58 üniversite
arasında ise 34. sıraya yükselmesi oldu.

1 megavat kapasiteli, “Bayburt Üniversitesi 1 GES (Güneş
Enerjisi Santrali)” adlı güneş enerjisi üretim tesisi kurulması
projemiz kabul edildi. Projenin tamamlanmasından sonra
üniversitemiz, bu enerji santrali sayesinde temiz ve sür-
dürülebilir enerji kaynaklarından olan güneşten kendi
elektriğini üretecek.

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
(BESYO) antrenörlük bölümüne 40’ı bayan, 120 öğrenci
alarak, yüksekokulumuzda aktif eğitime bu dönem başlı-
yoruz. 

Bunların dışında çeşitli konferanslar, söyleşiler ve et-
kinliklerle dolu bir dönem yaşadık. Önümüze koyduğumuz
hedeflere ulaşma adına Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere
tanıdığı önceliği, Sayın Başbakanımızın desteği, Maliye Ba-
kanımız Sayın Naci Ağbal ve milletvekilimiz Sayın Doç. Dr.
Şahap Kavcıoğlu’nun katkıları bize her zaman güç, umut
ve moral olacaktır. Kendilerine her zaman olduğu gibi
şükranlarımı arz ediyorum. 

Vatan için ve milletimiz adına hiç düşünmeden can
veren şehitlerimizi saygıyla anar, yaşadığımız gelişmelerin
başarıya ulaşma adına bize yeni bir dinamizm ve heyecan
vereceği temennisiyle esenlikler dilerim.  

Prof. Dr. Selçuk COŞKUN
Rektör 







Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve
Mezuniyet Programı coşkulu bir biçimde sona erdi. 

BayÜni Külliye Haber
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Bayburt Üniversitesi 
2015-2016 Akademik Yılı 

Bilim Kültür Haftası’nda Büyük
Coşku Yaşandı



Katılımcılar, Rektörlük önündeki 45
parçadan oluşan ahşap işi, karışık
teknik, metal, mermer çalışmalarını,
Eğitim Fakültesi önündeki 3B Yazıcı
uygulamalarını, Eğitim Fakültesi
öğrencilerinin çalışmalarını, yö-
resel ürünler standında sergile-
nen ürünleri inceledikten sonra
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
fuayesinde açılan Kop dağındaki
kelebekler, Bayburt’taki sularda
yaşayan canlılar ve Bayburt’un
bazı endemik bitkilerinin olduğu
karma fotoğraf sergisindeki fo-
toğraflar hakkında Eğitim Fakültesi
Öğretim Görevlisi Abdurrahman
Sefalı’dan bilgi aldı.

“Bay Üni Kanıyla Can Veriyor” et-
kinliği kapsamında ise Bayburt Üniver-
sitesi akademik ve idari personelinin yanı
sıra üniversite öğrencileri kan bağışında bu-
lundu. Program öğleden sonra ise masa tenisi turnu-
vaları ile devam etti. 

5 gün süren Bilim Kültür Haftası boyunca konfe-
ranslar, sanat performansları, uygulamalar, turnuvalar
ve çeşitli sportif faaliyetler,  bilimsel yayın ödülleri, 2.
Uluslararası Öğrenci Festivali, tiyatro, bisiklet turu,
müzik performansları, huzurevi ziyareti ve mezuniyet
programı gibi birçok etkinlik yapıldı. Ayrıca yöresel
ürünler standı gün boyu katılımcıların beğenisine açık
olarak hizmet verdi. 

Etkinliğin ikinci günü ebru çalışmaları ile başladı.
Aynı gün üniversitemiz akademisyenlerine bilimsel
yayın ödülleri takdim edildi. Satranç turnuvaları, masa
tenisi final müsabakaları ve ödül töreni, 2. Uluslararası
Öğrenci Festivali, “Güldüre Güldüre” adlı tiyatro ile
ikinci gün etkinlikleri sona ererken üçüncü gün et-
kinlikleri TBMM Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Prof. Dr.
Vedat Bilgin tarafından verilen “Türkiye’de Kültür De-
ğişmeleri” konferansıyla başladı. “Bay Üni Geleceğe
Pedal Çeviriyor” etkinliği ile devam eden üçüncü gün
etkinlikleri satranç final müsabakaları ve ödül töreninin
ardından üniversite müzik grubunun performansıyla
tamamlandı.

Dördüncü gün TÜBİTAK heyetinin heyet halindeki
ilk konferanslarını vermesiyle start aldı. TÜBİTAK Bilim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen,  'Yenilikçi
Düşüncenin Nörobiyolojisi' TÜBİTAK Başkan Yardımcısı 

Prof. Dr. Mehmet Çelik, ‘Girişimcilik, Yenilik ve ArGe
Yolunda Türkiye' TÜBİTAK ARDEB Başkanı Prof. Dr.
Zafer Evis, Akademik ArGe Destekleri; TÜBİTAK TEYDEB
Başkanı Mehmet Aslan, Özel Sektör ArGe Destekleri
hakkında sunum yaptı. Öğleden sonra ise Yargıtay
Birinci Başkanvekili Abdulkadir İlhan tarafından “Güncel
Hukuk Konuları Üzerine” söyleşi gerçekleştirildi. Futbol
müsabakaları finali ve ödül töreni ile huzurevi ziyareti
ile dördüncü gün etkinlikleri de sona erdi. 

Büyük bir coşkunun yaşandığı mezuniyet töreninin
olduğu beşinci gün, TBMM İnsan Hakları İnceleme
Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu’nun “Bayburt
Örneğinde Şehir ve Göç” konulu konferansıyla başladı. 

Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’ın yanısıra  çok
sayıda Bayburtlu bürokrat, akademisyen, daire amirleri,
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci velileri
ve öğrencilerin katıldığı mezuniyet töreninde ise me-
zuniyet heyecanı ve coşkusu yaşandı. 
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Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı
Bilim Kültür Haftası ve Mezuniyet Programı kap-
samında ahşap işi sergisi açıldı. 

Rektörlük binası önündeki alanda kurulan; ah-
şap işi, karışık teknik, metal ve mermer 45 parçadan
oluşan sergi, hafta boyunca sanatseverlerin be-
ğenisine sunuldu.

Üniversitemizde Ahşap İşi
Sergisi

Bayburt Üniversitesi 2015-
2016 Akademik Yılı Bilim Kültür
Haftası ve Mezuniyet Programı
kapsamında 3B Yazıcı Uygula-
maları standı açıldı.  

Eğitim Fakültesi önündeki
standı gezen protokol üyeleri,
çalışmalar hakkında stant gö-
revlilerinden bilgi alarak çalış-
maları yerinde inceledi. 

Üniversitemizde 3B Yazıcı
Uygulamaları Sergilendi
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Bayburt Üniversitesi 2015-
2016 Akademik Yılı Bilim Kültür
Haftası ve Mezuniyet Programı
kapsamında “Yöresel Ürünler
Standı” açıldı. 

Hafta boyu açık kalan
standda Bayburt’a özgü ye-
mekler, haftaya katılan aka-
demik ve idari personele ve
öğrencilere ikram edildi.

Standda ayrıca yöresel do-
kumalar, ehram kullanılarak
yapılan el işleri, bakır işlemeler
gibi şehrin kültürünü öne çı-
karan değerlere yer verildi. 

Üniversitemizde Yöresel
Ürünler Standı 

Bayburt Üniversitesi 2015-
2016 Akademik Yılı Bilim Kültür
Haftası ve Mezuniyet Programı
kapsamında Eğitim Fakültesi
öğrencileri çalışmalarını ser-
giledi.

Eğitim Fakültesi önünde
açılan sergiyi gezen protokol
üyeleri, sergi hakkında öğren-
cilerden bilgi alarak çalışma-
ları yerinde inceledi. 

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi
Öğrencileri Çalışmalarını

Sergiledi
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BayÜni Kanıyla Can Verdi 
Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve

Mezuniyet Programı kapsamında “Bayburt Üniversitesi (BayÜni)
Kanıyla Can Veriyor” etkinliği yapıldı. 

Mühendislik Fakültesi önünde hafta boyu süren etkinlikte Bayburt Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun da kan bağışında bulundu.  

Kızılay'a kan bağışını teşvik etmek gayesinde olduklarını ifade eden Rektör
Coşkun, öğrencilerin, akademik ve idari personelin kan bağışında bulanarak
Kızılay’ı desteklemelerinin zor durumdaki insanların hayat bulmaları açısından
önemli olduğuna dikkati çekti.  
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Rektör Selçuk Coşkun:
Kop Dağındaki Kelebek Zenginliğini

Gün  Yüzüne Çıkaracağız
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun: “Kop Dağı bizim

için hem tarihi anlamda önemli, anlamlı hem de şu anda yaşayan
canlılar, sürüngenler, bitkiler açısından da son derece önemli

diyebileceğimiz bir dağ. Bayburt Üniversitesi olarak bunu inşallah gün
yüzüne çıkaracağız ve bilim âlemine kazandıracağız.” dedi. 

Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan ve Doğu
Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan Bayburt-Er-
zurum karayolundaki Kop Dağı'nda kelebek çeşitliliğini
ortaya koymak adına Bayburt Üniversitesi tarafından
çalışmalar yürütülüyor.

Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi
Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Abdurrahman
Sefalı ve öğrenciler tarafından Kop Dağı'nda yapılan

fotoğraf çalışması, bölgedeki kelebek çeşitliliğini gözler
önüne seriyor.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kop Dağı'nın tarihte
olduğu gibi günümüzde de bünyesinde barınan canlılar
açısından son derece önemli bir dağ olduğunu belirt-
ti.
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Kop Dağı'nın Birinci Dünya Savaşı yıllarında Türkler
için önemli bir savunma hattı olduğunu ve Kop Sa-
vunması'nın 100'ncü yılı kapsamında Bayburt Üni-
versitesi'nin bir çalıştay düzenlediğini söyleyen
Coşkun, "Öğretim elemanlarımız Kop Dağı'ndaki
özellikle kelebeklerle ilgili bir çalışma yapmışlardı.
Bu hafta bizim Bilim Kültür ve Mezuniyet Haftamız.
Hafta dolayısıyla sergi açtık. Çok başarılı bir çalışma."
diye konuştu.

Rektör Coşkun, Kop Dağı'ndaki kelebek türle-
rinden 134'ünün kayıtlarda olduğunu; ancak yine
de buradaki kelebek varlığının çok bilinmediğine
dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Kop Dağı'ndaki bu türlerden 36 tanesi nadir
türlerden. Arkadaşlarımızdan aldığım bilgiye
göre bu nadir türler nadir bitki türleriyle besle-
niyorlar. Dolayısıyla Kop Dağı'nda endemik bir
takım bitki türlerimiz de var. İnşallah bundan
sonraki süreçte arkadaşlarımız onları da tespit ede-
cekler. Yani Kop Dağı bizim için hem tarihi anlamda
önemli, anlamlı hem de şu anda yaşayan canlılar, sü-
rüngenler, bitkiler açısından da son derece önemli
diyebileceğimiz bir dağ. Bayburt Üniversitesi olarak
bunu inşallah gün yüzüne çıkaracağız ve bilim
âlemine kazandıracağız."

Bayburt, kelebek fotoğrafçılarını bekliyor

Sefalı, bu türlerin kelebek fotoğrafçıları için
Kop Dağı'nda fotoğraflanması gereken kele-
bekler olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam
etti:

"Yani bu her gözlemcinin listesinde bu-
lunması gereken olmazsa olmaz kelebek
türlerinden. Biz popüler fotoğrafçılık anlamında
olmasa da biraz araştırma kökenli öğrencileri
doğaya teşvik etmek için bol bol kelebek, bitki ve
diğer canlıları da fotoğraflamaktayız. Ben meslek-
taşlarımı ve kelebek fotoğrafçılarını Bayburt'a sık sık
davet etmek isterim ve buradaki nadir türlerin de
fotoğraflanmasını, esas olarak Bayburt'un Türki-
ye'deki kelebek zenginliği bakımından atar da-
marlardan biri olduğunu görmelerini istiyorum."
AA
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Bayburt Üniversitesi’nden
Almanya’daki Türklere Dair

Araştırma
Bayburt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Atakan Durmaz, 450’si

üniversite öğrencisi olmak üzere Almanya'daki bin 126 katılımcı ile
nitelikli Türklerin durumları, beklentileri ve Türkiye'ye dönüş

düşünceleri hakkında araştırma yaptı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen;  Türkiye ve Uyum
Araştırmaları Merkezi Vakfı'nın (TAM) işbirliği ile yü-
rütülen  “Beşeri Sermaye Kaynağı Olarak Diaspora
Seçeneğinin Kullanılması: Almanya’da yaşayan Nitelikli
Türk Diasporası Üzerine Bir Uygulama“ isimli projenin
sonuçlarının bulguları, Essen'de yapılan basın toplan-
tısıyla kamuoyuna açıklandı.

Araştırmaya göre, Almanya'daki üniversite mezunu
Türklerin yüzde 86'sı, Türkiye'nin gelişimine fikirsel
katkı yapmak istiyor. Almanya'daki Türkler, geri dönüş
fikri olmasa da köken ülkeleri olan Türkiye’nin kalkın-
masına katkı sağlamak istiyor. 

Araştırmaya katılan Türklerden yüzde 40'ı, ‘Türki-
ye’ye geri dönmek istiyor musunuz?’ sorusuna ‘istiyo-
rum” cevabı veriyor.  

Ankete katılanların yüzde 54'ü iş arama sürecinde
dışlanma hissettiniz mi soruna hayır cevabı veriyor. 

Çalışma sonuçlarından hareketle diaspora men-
supları genelde Türkiye’deki yatırım koşullarını iyi
olarak değerlendiriyor. 
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Üniversitemizde Ebru Çalışması
Bayburt Üniversitesi 2015-2016

Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve
Mezuniyet Programı kapsamında ebru
çalışması yapıldı.

Rektörlük önünde başlayan çalış-
ma gün boyu sürdü. Yoğun ilginin ol-
duğu ebru çalışması etkinliğinde üni-
versitemiz öğrencileri ve akademis-
yenleri de ilk ebru çalışması deneyi-
mini yaşadı. 

İki stantta gerçekleşen ebru ça-
lışmalarında renkli görüntüler ortaya
çıktı.

Üniversitemiz  Bilim Kültür
Haftası Kapsamında  Tiyatro

Etkinliği

Bayburt Üniversitesi 2015-
2016 Akademik Yılı Bilim Kültür
Haftası ve Mezuniyet Programı
kapsamında “Güldüre Güldüre”
adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Şair Zihni Kültür Merke-
zi’ndeki Bayburt Üniversitesi Ti-
yatro Öğrenci Kulübü öğrenci-
lerinin sahne aldığı tiyatro, katı-
lımcılar tarafından büyük beğeni
topladı.



Masa Tenisi  Müsabakaları Ödül
Töreni  Yapıldı

Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve
Mezuniyet Programı kapsamında Masa Tenisi Final Müsabakaları ve

Ödül Töreni Yapıldı.

Eğitim Fakültesi’nde gerçekleşen müsabakalarda
öğrenciler birinci olmak için ter döktü.

Müsabakalar sonunda Bayburt Üniversitesi öğren-
cileri Yasin Işık üçüncü, Adem Duman ikinci, Bekir
Şanlı birinci oldu.

Birinciye ödülünü ve katılım belgesini İnsan ve Top-
lum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman
Çiğdem, ikinciye ödülünü ve katılım belgesini Bayburt

Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Ömer Can,
üçüncüye ise ödülünü ve katılım belgesini Bayburt
Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.
Doç. Dr. M. İhsan Çubukçu verdi. 

Masa tenisi turnuvalarında hakemlik yapan Asım
Özbilgi’ye ise katılım belgesi verildi. 

Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle müsabakalar sona
erdi.

17MAYIS - HAZİRAN - TEMMUZ - AĞUSTOS - 2016



BayÜni Külliye Haber

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan
Budak Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Bilimsel
Yayın Ödülleri Töreni’nden önce bir konuşma yapan
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun,
eskilerin ‘marifet iltifata tabidir’ sözünü hatırlatarak
“Sene içerisinde çok çalışıp, çok yayın yapıp üniversi-
temizin sesini çok farklı alanlarda duyuran arkadaş-
larımızın bir bölümüne bugün hediyelerini takdim edi-
yoruz. Bu ödül töreninde ödül verdiklerimiz sadece
üniversitemizin gelişimine katkıda bulunmuştur an-
lamına gelmiyor. Çok iyi biliyoruz ki diğer arkadaşlarımız
da aynı şekilde çalışmaktadır. Burada birinciler, ikinciler
ve üçüncüler ödüllendirilecektir. Bundan sonraki
yıllarda detaylandırarak alanlara göre ödül vermeyi
düşünüyoruz. Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyor,
arkadaşlarımı tebrik ediyorum. ” dedi.

Bayburt  Üniversitesi Bilimsel
Yayın Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik
Yılı Bilim Kültür Haftası ve Mezuniyet

Programı kapsamında verilen Bilimsel
Yayın Ödülleri görkemli bir törenle

sahiplerini buldu.
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Törende Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü ta-
rafından başarı gösteren 7 akademisyenimize
ödül verildi.

Sosyal Sorumluk ve Hizmet Ödülü kategori-
sinde İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah
Hacımüftüoğlu, Yılın Bilim Adamı kategorisinde
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Rabil
Ayazoğlu, Kurumsal Performans Destek Ödülü
kategorisinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esmeray Alacadağlı,
AR-GE Performans Destek Ödülü kategorisinde
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. İbrahim Karakaş, Akademik Performans Bi-
rincilik Ödülü kategorisinde  Mühendislik Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdem Cüce,
Akademik Performans İkincilik Ödülü kategori-
sinde Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Murat Çolak, Akademik Performans
Üçüncülük Ödülü kategorisinde Eğitim Fakültesi
Araştırma Görevlisi Volkan Şenay ödüle layık
görülen isimler oldu. 
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Renkli görüntülere sahne olan festival Mühendislik
Fakültesi önünde gerçekleşti. 

Festival öncesi bir konuşma yapan Bayburt Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, “Bu yıl
ikincisini düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Öğrenciler
Festivali’ne hoş geldiniz. İnşallah öğrencilerimiz size
çok güzel sunumlar yapacaklar. Geçen sene çok
güzeldi; bu sene de öyle olacağına inanıyo-
rum. Ben emeği geçen herkesi bütün ulus-
lararası öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik edi-
yorum. İyi eğlenceler diliyorum.” dedi.

Festivalde şiir dinletisinden sonra öğ-
rencilerin müzik gösterisi yer aldı. Burundi
dansları,  zeybek, Arap dansı, harman dalı,

horon, halay, halk oyunları gösterileri, sürpriz eğlenceli
oyunlar sergilendi. 

Büyük ilgi, heyecan ve coşkunun olduğu festival
renkli görüntüler eşliğinde sona erdi.

2. Uluslararası Öğrenciler Festivali
Renkli Görüntülere Sahne Oldu  

Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve
Mezuniyet Programı kapsamında 2. Uluslararası Öğrenci Festivali yapıldı. 
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Üniversitemizde Bilimsel İçerikli
Fotoğraf Sergisi

Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve
Mezuniyet Programı kapsamında Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Fen
Bilgisi Eğitimi Öğretim Görevlisi Abdurrahman Sefalı tarafından bi-

limsel içerikli sergi açıldı. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi fuayesinde açılan Kop dağındaki kelebekler,
Bayburt’taki sularda yaşayan canlılar ve Bayburt’un bazı endemik bitkilerinin
olduğu karma fotoğraf sergisi hafta boyunca davetliler ve öğrenciler tarafından
ilgiyle gezildi. 

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kelebekler açısından
zengin Kop Dağı’ndaki çalışmalarından dolayı Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi
Abdurrahman Sefalı’yı tebrik etti.  
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Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Aka-
demik Yılı Bilim Kültür Haftası ve Me-
zuniyet Programı kapsamında Bayburt
Üniversitesi Kent ve Çevre Değerlerini
Koruma Öğrenci Kulübü öğrencilerinin
çektikleri fotoğraf sergisi açıldı.

Kulüp danışmanı Bayburt Üniver-
sitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esmeray
Alacadağlı’dan fotoğraflar hakkında
bilgi alan Bayburt Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Selçuk Coşkun, öğrencilerin
farkındalık oluşturan çalışmalarından
dolayı Alacadağlı’ya teşekkürlerini iletti. 

Öğrencilerimizden Fotoğraf Sergisi 

Bilim Kültür Haftası Kapsamında
Bisiklet Turu Yapıldı

Bayburt Üniversitesi 2015-
2016 Akademik Yılı Bilim Kültür
Haftası ve Mezuniyet Programı
kapsamında “BayÜni Geleceğe
Pedal Çeviriyor” adlı bisiklet
turu etkinliği yapıldı. 

Bayburt Üniversitesi Ko-
nukevi önünden başlayıp Dede
Korkut Külliyesi önünde sona
eren yaklaşık beş kilometrelik
parkurda pedal çevrilerek sağ-
lıklı yaşama dikkat çekilmesi
amaçlandı.  
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Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve
Mezuniyet Programı kapsamında “Türkiye’de Kültür Değişmeleri” adlı

konferans düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan
Budak Konferans Salonu’ndaki konferansta konuşan
TBMM Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter
Asamblesi Türk Grubu Başkanı Prof. Dr. Vedat Bilgin,
kültürün tanımları, kültürün görünen görünmeyen
boyutları, kültür değişim çeşitleri ve Türkiye’deki kültür
değişimlerini anlattı.

Bayburt Üniversitesindeki kültürel faaliyetlerin ge-
lişmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Bilgin,
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a
teşekkürlerini iletti.

Kültürün maddi ve manevi boyutu olduğunu, tarihin
toplumların kültürünü ürettiğini belirten Bilgin, “ Kül-
türün manevi kısmını üreten şey tarihtir.  Bu manevi-

Üniversitemizde Türkiye’de
Kültür Değişmeleri Konferansı  
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yatın içinde dil, inançlar inşa edici değerlerdir. Kültürün
manevi boyutu dağılmazsa kültürün maddi boyutları
ölse de yeniden kendisini üretiyor.” dedi.

Kültürün değişebileceğini ifade eden Bilgin, “Kültür
değişir. Eğer kültür değişmezse ölür. Kültürler ölünce
de arkeolojinin konusu olur. Kültürler değişerek kendi
ömrünü uzatır. Bu değişimin nasıl olması gerekir. De-
ğişmesine rağmen kendisini nasıl sürdürür. Kültürler,
kendilerini süreklileştirebilmeleri için mutlaka değiş-
meleri lazımdır. Değişebilmesi için de değişimi kendisinin
üretmesi lazım. Eğer bir kültür değişime dışardan et-
kilenerek maruz kalıyorsa ve o dış etkiyi yönetecek
kültürün soyut kısmında kurumlar etkinliğini kaybe-
diyorsa maddesel olarak kendisini muhafaza da etse
kültür ayakta duramaz.” diye konuştu.

Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın adlandırmasına göre
kültür değişimlerinde serbest ve zorunlu olmak üzere
iki ana değişim çizgisi olduğunu aktaran Bilgin, mecburi
kültür değişimlerinin sömürge ülkelerinde meydana
gelen kültür değişimleri, batılılaşma cereyanı altında
meydana gelen kültür değişmeleri, doğrudan doğruya
Batı’nın istila edip yok etmesiyle meydana gelen kültür
değişimleri olduğunu anlattı. 

BATILILAŞMA POLİTİKALARI TÜRKİYE’Yİ CİDDİ
BİR KÜLTÜREL BÖLÜNMEYE SOKMUŞTUR

Batılılaşma politikalarının Türkiye’ye etkisinin üze-
rinde duran Bilgin, “Bizde maalesef batılılaşma politikaları
Türkiye’yi ciddi bir kültürel bölünmeye sokmuştur. Bu
kültürel bölünme bir anlamda kültürün kendi iç dina-
mizmini yani değiştirme gücünü kaybetmesine yol aç-
mıştır. Yani Türkiye Batı üzerinde, Batı’yı model alan,
Batı üzerinde eğitim almış, Türkiye’ye dönmüş, Batı
şeklinde bir değişim projesini Türkiye’ye aktarmak is-
teyen bürokratik ve aydın ittifakının devletle bütünleşmesi
sonucunda kendi kültürüne karşı tavır almış bir kültür
siyasetiyle karşılaşmıştır. Bu yeni bir şey değildir. İm-
paratorluğun son yüzyılında, Cumhuriyet'ten bugüne
kadar neredeyse yakın senelere kadar resmi kültür
politikasıdır, Batı’yı model almak. "şeklinde konuştu. 

KÜLTÜR TRANSFER EDİLECEK BİR NESNE DE-
ĞİLDİR

Batının bir kurumunun Türkiye’ye getirilmesi du-
rumunda onun işlerlik kazanmayacağına dikkat çeken
Bilgin, “Bu ne üretir? Dine müdahale alanı üretir. Ne
üretir? Bürokrasinin iktidar alanı genişler. Militarizme
topluma karşı statü elde etme imkânı üretir. Kültür
transfer edilecek bir nesne değildir. Biz bir batılılaşma
operasyonuna maruz kalmış bir ülkeyiz. Batılılaşma

operasyonu üstelik Batı’yı bilmeyenler tarafından
yapıldı.  Bizdeki sorun batılılaşma projesidir. Batılılaşma
projesi bizde maddesel kültürümüzle soyut kültür ala-
nımız arasında çatışma yaratmıştır. Batılılaşma projesini
Türkiye’de üstlenen sınıf bürokrasidir. Tanzimat’ta ik-
tidar olmuşlardır. 2010’a kadar iktidardılar. 2010 Re-
ferandumu kırılma noktası oldu. Türkiye’nin sorunu
Batılılaşma ile hesaplaşamamış olmasıdır. ”dedi. 

BATILILAŞMA PROJESİNDE EN BÜYÜK YARAYI
TÜRK DÜŞÜNCESİ ALMIŞTIR

Türkiye’deki kültür değişmelerinin Batılılaşma
projesi içerisinde gerçekleştiğine işaret eden Bilgin,
“Bundan dolayı ortaya vahim bir tablo çıkmıştır. Bizim
kolektif bilincimiz parçalanmıştır, yaralanmıştır. Kültürün
soyut alanı ile somut alanı arasındaki bağlantılar ke-
silmiştir. Bu noktada en büyük yarayı Türk düşüncesi
almıştır. Çünkü aydın ancak kendi kaynakları ile bes-
lendiği zaman entelektüel olur.  Bu süreci tersine çe-
virmemiz demokrasiyle olur. Ben demokrasi sürecini
aynı zamanda kültür politikalarında değişim, zorunlu
kültür değişiminden Türkiye’nin serbest kültür değişim
siyasetine geçmesi için de bir fırsat olarak görüyorum.
Bu bakımdan 2010’u çok önemli buluyorum. Türkiye’nin
demokratikleşmesinde bir dönüm noktasıdır. Bundan
sonra daha kötüsü olamaz; çünkü Türkiye’de demo-
kratik mekanizma kurulunca piyasa arkasından ge-
lişmeye başlıyor. Piyasa gelişince müteşebbis insan
sayısı artıyor. Demokrasi serbest kültür değişimleri
politikalarının üretilebileceği bir dönemin başlangıcıdır.
Türkiye demokratikleştikçe bu yolda gidecektir. Devlet
ve toplum barışacaktır. Kültürümüzün o parçalanmış
yapısı manevi kültür ya da soyut kültür alanlarıyla
somut kültür alanındaki irtibatlar yeniden kurulacaktır.
Bu inşaı birlikte yapacağız. Bunu önce hayal ederek,
sonra düşünerek sonra fikirlerimizi projeye dönüştü-
rerek gerçekleştireceğiz. O bakımdan Türkiye’nin
geldiği aşama önemlidir; ama önümüzde yürünecek
çok uzun bir yol vardır. Batı ile karşı karşıya olduğumuz
dünyadaki sorunları da dikkate alırsak bunlar Batı ile
mukayese edildiği zaman aşılamayacak sorun yoktur.”
ifadelerini kullandı. 

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun
ise yaptığı teşekkür konuşmasında Prof. Dr. Vedat Bil-
gin’in kendisine kültürel etkinlikler noktasında hiçbir
zaman hayır demediğine dikkat çekerek teşekkürlerini
iletti.

Programa Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Bayburt
Belediye Başkanı Mete Memiş, bazı kamu müdürleri,
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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Üniversitemizde Satranç
Müsabakaları Ödül Töreni 

Yapıldı
Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve

Mezuniyet Programı kapsamında Satranç Final Müsabakaları ve Ödül
Töreni Yapıldı.

Eğitim Fakültesinde gerçekleşen müsabakalarda
öğrenciler birinci olmak için yarıştı.

Müsabakalar sonunda Bayburt Üniversitesi öğ-
rencileri Emre Akbulut üçüncü, Oğuzhan Koca ikinci,
Bünyamin Mutlu birinci oldu. 

Birinciye ödülünü ve katılım belgesini Bayburt
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdulkadir Yılmaz,
ikinciye ödülünü ve katılım belgesini Bayburt Üniver-

sitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Ömer Can, üçüncüye
ödülünü ve katılım belgesini Bayburt Üniversitesi
Genel Sekreter Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ufuk Töman
verdi.  Bütün katılımcılara ise katılım belgesi verildi. 

Satranç turnuvalarında hakemlik yapan Necati
Akyüz’e ise teşekkür belgesi ve plaket verildi. 

Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle müsabakalar sona
erdi.
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Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür
Haftası ve Mezuniyet Programı kapsamında Üniversitemiz öğ-
rencilerinden oluşan müzik grubu sahne aldı. 

Mühendislik Fakültesi önünde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler
becerilerini sergileyerek bilim kültür haftasına ayrı bir renk kattılar. 

Üniversite Öğrencilerimizden
Müzik Performansı
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Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür
Haftası ve Mezuniyet Programı kapsamında Bayburt Üniversitesi
öğrencileri huzurevi ziyaretinde bulundu. 

Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezi’ni ziyaret eden öğrenciler yaşlılarla bir süre sohbet ederek,
onlara karanfil verdi.

Öğrenciler yaşlılarımızı ziyaret etmek ve onlarla kısa bir süre
de olsa anılarını dinlemekle mutlu olduklarını, yaşlıların yalnız bı-
rakılmayarak her zaman ziyaret edilmeleri gerektiğini belirttiler. 

Üniversitemiz Öğrencilerinden
Huzurevi Ziyareti
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TÜBİTAK Heyeti
Heyet Halinde İlk Konferansını
Bayburt Üniversitesi’nde Verdi  

Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve
Mezuniyet Programı kapsamında TÜBİTAK heyeti tarafından

konferanslar verildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan
Budak Konferans Salonu’ndaki konferansta TÜBİTAK
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen,
Yenilikçi Düşüncenin Nörobiyolojisi; TÜBİTAK Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Girişimcilik, Yenilik
ve ArGe Yolunda Türkiye; TÜBİTAK ARDEB Başkanı

Prof. Dr. Zafer Evis, Akademik ArGe Destekleri; TÜBİTAK
TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan Özel Sektör ArGe Des-
tekleri hakkında sunum yaptı.

TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa
Bolay Belen, yenilikçi düşüncenin nörobiyolojisi kap-
samında elektromanyetik spektrum, beyin ağ sistemleri,
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zihin işlevleri, dikkati yönlendiren ağ, özgün bilgi, ya-
ratıcılık, sorgulayıcı ve yenilikçi düşünce, yaratıcılığı
yüksek kişiler, yaratıcılığı olumsuz etkileyen etmenler,
bilişsel işlevler, cinsiyet üstünlüğü, cinsiyet ve yaratıcı
düşünce, artan bilgi ve iletişim çağı, üniversitede
eleştirel ve analitik düşünme becerileri hakkında ka-
tılımcıları bilgilendirdi.

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik
ise TÜBİTAK heyeti olarak ilk defa Bayburt Üniversite-
si’nde konferans verdiklerini belirterek, Bayburt Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un Bayburt’un
geleceği için çok önemli olduğunu ve Bayburt Üniver-
sitesi’nin bunun kıymetini bilmesi gerektiğini vurguladı.
Çelik, Girişimcilik, Yenilik ve ArGe Yolunda Türkiye adlı
sunumunda 2023 Vizyonu ve bu hedeflere ulaşabilmek
için yapılabilecekler, ArGe çalışmalarının neden önemli
olduğu, akademisyenler için önem arz eden girişimcilik
ekosistemi, sanayi 4.0, nesnelerin interneti, TÜBİTAK
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’nun aldığı ka-
rarlar, insan kaynaklarının geliştirilmesi, üniversite-
sanayi işbirliklerinin artırılması, Bayburt’tan iyi bir
üniversite çıkması için çok iyi bir takım kurulmasının,
işbirliğinin yeterli olduğu noktasında bilgi verdi.

TÜBİTAK ARDEB Başkanı Prof. Dr. Zafer Evis ise
ulusal akademik ArGe destekleri, araştırmacı bilgi sis-
temi, ARDEB’in 8 destek programı, Proje Performans
Ödülü (PPÖ), Bayburt Üniversitesi projelerinin türlere
göre dağılımı, burs limitleri, gözlemci panelist uygula-

ması, değerlendirme kriterleri, panel-panelist sayıları,
başvuru aşamaları, en sık karşılaşılan 5 iade gerekçesi,
projenin bölümleri, faydalı model başvurusu gibi ko-
nularda sunum gerçekleştirdi. 

TÜBİTAK TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan ise özel
Sektör ArGe destekleri kapsamında sektör ayrımı ol-
mayan 1501, 1505, 1507, 1509 programları, başvuru,
değerlendirme, izleme süreçleri, neden proje yazılması
gerektiği, 1511 programı, 1503, 1513, 1514, 1515, 1601 ve
1602 ulusal yenilik sistemini güçlendirici destekler,
1512 girişimcilik destekleri, BiGG – Bireysel Genç Girişim
Programı, yeni programlardan Santez ve teknogirişim
hakkında sunum yaptı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun
ise TÜBİTAK heyetine teşekkür ederek üniversiteden
bundan sonra gelecek teklifler noktasında pozitif ay-
rımcılık beklediklerini söyledi.
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Üniversitemizde 
Güncel Hukuk Konuları 

Üzerine Söyleşi
Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve

Mezuniyet Programı kapsamında Yargıtay Birinci Başkanvekili
Abdulkadir İlhan tarafından “Güncel Hukuk Konuları Üzerine” söyleşi

gerçekleştirildi.

Söyleşiden önce bir konuşma yapan Bayburt Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Yargıtay
Birinci Başkanvekili Abdulkadir İlhan’ın yaklaşık 40
yıldır yargıda hizmet ettiğine dikkat çekerek “Kendisi
özellikle gençlerle ilgili şimdiye kadar karşılaşılan prob-
lemlerle ilgili bizim hayata hazırlanmamız açısından
ufkumuzu açacak bir söyleşi yapacaklar. Davetimize
iştirak ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum.
İnşallah çok şeyler öğreneceğiz.” dedi.

Söyleşide Yargıtay Birinci Başkanvekili Abdulkadir
İlhan, uyuşturucu, cinsel istismarlar, toplantı ve gösteri
yürüyüşü, özel hayatın gizliliği noktasında bilgi vererek
katılımcıların sorularını yanıtladı.

Ceza genel kurulunda tartışılan olaylardan örnek-
lerle söyleşisini somutlaştıran İlhan, gençlere kendilerini
yasal olmayan durumlara itecek davranışlardan uzak
durmaları gerektiği noktasında tavsiyelerde bulundu.



Üniversitemizde Öğrenciler
Arası Futbol Müsabakaları 

Ödül Töreni Yapıldı

Dede Korkut Külliyesi halı sahasında gerçekleşen müsabakalarda
öğrenciler şampiyon olmak için yarıştı.

22 takımın mücadele ettiği müsabakalar sonunda Bayburt Üniversitesi
öğrencilerinin kurduğu takımlardan Diriliş SK birinci, Göktürkler takımı
ikinci, Bayburt Spor takımı üçüncü oldu. 

Daha sonra dereceye girenlere kupaları takdim edildi. Hatıra fotoğ-
rafının çekilmesiyle müsabakalar sona erdi.

Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve
Mezuniyet Programı kapsamında Futbol Final Müsabakaları ve Ödül

Töreni Yapıldı.
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Rektörümüz 2015-2016 Akademik
Yılı Bilim Kültür Haftası ve

Mezuniyet Programı Kapsamında
Kamuoyunu Bilgilendirdi

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt
Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve

Mezuniyet Programı kapsamında TRT Haber’in canlı yayınına katıldı. 

Memleketten Haber Var programında TRT muhabiri
Halil Aksoy’un sorularını yanıtlayan Rektör Coşkun,
konuşmasına üniversitemizin “Güvenli Şehrin Huzurlu
Üniversitesi” sloganını anımsatarak başladı. 

Bayburt’un güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu

belirten Rektör Coşkun, “Gerçekten Bayburt güvenli
ve huzurlu bir şehrimizdir. Diyebilirim ki ölümlü kaza-
ların ve cinayetlerin olmadığı bir şehir.  Türkiye’de gü-
venlik konusunda birinci sırada olan bir şehir. Bu ma-
nada çok huzurlu bir üniversitemiz var. Allah nazar-
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lardan saklasın diyorum. Öğrencilerimiz arasında her-
hangi bir kavga, nifak olmadı. Bundan sonra da inşallah
olmayacak. Dolayısıyla ailelerimiz çocuklarını üniver-
sitemize gönül rahatlığı içerisinde gönderebilirler.”
dedi.

Kamuoyundaki üniversite büyük şehirde okunur
algısın doğru bir algı olmadığına dikkati çeken Rektör
Coşkun konuşmasını şöyle sürdürdü: “Batıya baktığı-
mızda küçük şehirlerde büyük üniversitelerin olduğunu
göreceksiniz. Dünya küçüldü, insanlar oturdukları
yerde rahatlıkla dünyaya ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla
şehirlerin küçüklüğü veya büyüklüğü, üniversitelerin
küçük veya büyüklüğünü doğrudan etkileyen bir faktör
değil.

ÜNİVERSİTEMİZ ŞEHRE ÖNEMLİ KATKIDA BULU-
NUYOR

Üniversitelerin temelde üç fonksiyonu var. Ar-ge,
eğitim-öğretim ve sosyal katkı. Sosyal katkı anlamında
şehre önemli katkılarda bulunuyoruz. Özellikle yaptığı
sempozyumlarla, panellerle, konferanslarla ve yerel
Ar-Ge çalışmaları ile diyelim. Şu anda bakın arkamızda,
önümüzde ahşap işleri var, rektörlük binamız Bayburt
taşından yapılmış.  Taşla ahşabın birleştiği bir mekândır
Bayburt. Dolayısı ile bu hafta bilim kültür haftası. Bilim
kültür haftasında arkadaşlarımız, sanatçılarımız ahşap
işlemeler yaptılar, Bayburt taşından işlemeler yaptılar.
Bunu nasıl mezcederiz diye ortaya koymaya çalıştılar.
Dediğim gibi Ar-Ge çalışmaları önemlidir üniversitelerde.
Bu hafta bu anlamda üniversitemizde bilimsel teşvik
ödülleri takdim ettik.  TÜBİTAK’tan çok saygıdeğer bir
heyet geldi. Üniversitemizde TÜBİTAK projeleri nasıl
yapılabilir, genç arkadaşlara, öğretim üyelerimize
bunları anlattılar. Çok istifade ettik. Sadece bilimsel
Ar-Ge çalışmaları ile değil aynı zamanda eğitim öğretim
açısından da üniversiteler son derece önemli kurum-
lar.

Programımıza baktığınızda aşağı yukarı her gün
bir bilimsel etkinliğimiz var. Konferanslarımız var, pa-
nellerimiz var. Yani ekonomiden tutun siyasete kadar,
kültürel değişmelere kadar hatta Bayburt ile ilgili göç
olgusuna kadar her türlü konunun burada aydınla-
nacağı bir hafta yaşıyoruz.

Bayburt Üniversitesi’nde sportif faaliyetler yapıyor
arkadaşlarımız. Futboldan tutun satranca kadar genç
arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız bu faaliyetlerin
içerisinde bulunuyorlar. Yoğun bir hafta geçiriyoruz
ve bunu Bayburt’ta yapıyoruz. Dolayısı ile bunun katkısı
direkt Bayburt’a oluyor. 

GENÇ BİR KADROMUZ VAR

Genç bir kadromuz var, üniversiteyi nasıl ileri gö-
türürüz nasıl projeler yaparız, Türkiye’de adından söz
ettirilen bir üniversite hâline nasıl getiririz, bunun he-
yecanı var, hepsinin gözünde bu heyecan var. Dolayısı
ile gençlik bu anlamda bizim avantajımız, dezavantajımız
değil. İnşallah da o genç arkadaşlar ile üniversitemizi
yakın gelecekte çok önemli noktalara taşıyacağız ki
artık bunların emarelerini görmeye başladık. 

BARINMA İMKÂNLARI

Önümüzdeki yıl inşallah 2000 kişilik bir yurt daha
açılıyor. Diyebilirim ki Bayburt, Türkiye’de kredi yurtlar
açısından en imtiyazlı, en cazip şehirlerden birisi
olacak. Yani mevcut öğrencisinin yüzde ellisini aşağı
yukarı kredi yurtlarda ağırlayabilen bir üniversite
olacak. Bunu ailelere duyurmuş olalım. Önümüzdeki
eğitim öğretim yılından itibaren böyle bir barınma im-
kânımız olacak. Bir de hakikaten güvenli ve huzurlu
bir şehir. Aileler çocuklarını gönderecekler ama gözleri
arkada kalmayacak. Acaba ne oluyor, hangi olaylara
katılıyor diye. Bu anlamda da çok önemli bir ortamda
olduğumuzu düşünüyorum. Şu anda mevcut altı fa-
kültemiz var. Üç meslek yüksekokulumuz var. İki yük-
sekokulumuz var. 10 araştırma uygulama merkezimiz
var ve iki tane enstitümüz var. Dolayısı ile yüksek
lisans ve doktora çalışmaları da artık üniversitemizde
başladı. Kuruluşundan itibaren yedi yıl geçti ama yedi
yıla rağmen iyi bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. 

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ VASITASIYLA BAY-
BURT’U ÖN PLANA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ

Araştırma merkezlerimiz vasıtasıyla Bayburt ile
ilgili çalışmaları ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Şu
içinde bulunduğumuz kampüsün adı Dede Korkut Kül-
liyesi’dir. Biz Dede Korkut Uygulama ve Araştırma
Merkezi’ni de kurduk. Bu sene 16 Mayıs’ta çeşitli alan-
larda Uluslararası Dede Korkut ödüllerini vermeye
başlıyoruz. Dede Korkut ile büyümeye çalışan bir üni-
versitemiz var. Şair Zihni çok önemli şairlerimizden
birisidir ve ismi duyulmayan çok sayıda büyük zatlar
var.  Bayburt ile ilgili hem edebiyat hem tasavvuf hem
bilim anlamında onların her birisi ile ilgili farklı farklı
çalışmalar yapıyoruz. İnşallah çok yakın gelecekte
Türkiye ve uluslararası camia bu değerlerimizi duyacak.
Onlar üzerinden bilim üretmeye, ahlak üretmeye baş-
layacak.”
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Yeneroğlu, Türki-
ye’deki göçün ta-
rihi süreci, göç-
le meydana
gelebilecek
sorunlar,
şehir ile göç
ilişkisi, son
dönem mülteci
akını ve Türkiye’nin tu-
tumu, göç ve yerel yönetim
ilişkisi, hemşeri hukuku,
genç nüfusun göçüyle or-
taya çıkan sorunlar, Bay-
burt’taki göç olgusu, başka
illerde ve yurt dışında ya-
şayan Bayburtlular,  göç ve ya-
pılması gerekenler konularında
katılımcıları bilgilendirdi. 

Göç olgusunu etkileyen faktörlerden bi-
rinin eğitim olduğunu belirten Yeneroğlu, “Üni-
versitenin Bayburt’a gelmesiyle birlikte Bayburt’un
ciddi manada gelişmesine vesile olduğunu kaydetti.

Göçün şehri çok yönlü biçimde değiştirdiğini ve
ulaşım, iş imkânları, eğitim gibi faktörlerin göç olgusunu
etkilediğini belirten Yeneroğlu, “Üniversitenin Bayburt’a
gelmesiyle birlikte Bayburt’un ciddi manada gelişmesine
vesile olduğunu ve bu suretle örneğin 1985-90 yıllarında

net göç bakımından 13 bin kişi kay-
bına uğrayan Bayburt’un

2010’lardan sonra başa baş
geldiği bazı yılarda da göç

alan bir il olduğu dik-
katimizi çekmekte-

dir. Bir şehrin be-
lediye, eğitim ve
sağlık hizmetle-
rinin gelişmiş ol-

ması aynı zaman-
da o şehirde kültür

hayatının var olması
o şehri tercih edilebilir

ve yaşanabilir kılacaktır.
Bu kanaatimizi doğrulayan

en somut örnek Bayburt’a
üniversitenin kurulmuş olma-

sıdır. Başka illerdeki öğrenciler
üniversite eğitimi nedeniyle şehri-

mize gelmekte, sosyal ve ekonomik
olarak gelişmelerin sağlanacağı bir ger-

çektir. Bayburt Üniversitemizin bu şekilde yerleşkesini
büyüterek üniversite öğrencileri kapasitesini daha da
arttırması, yeni bölümler açarak büyümesi bu noktada
sevindirici bir gelişmedir.” dedi. 

Bayburt’ta göçü engelleyecek planlanan yatırımlara
da değinen Yeneroğlu, Bayburt ile ilgili yapılması gere-
kenler noktasında herkesin sorumluluk taşıması ge-

Üniversitemizde Bayburt
Örneğinde Şehir ve Göç

Konferansı
Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve

Mezuniyet Programı kapsamında TBMM İnsan Hakları İnceleme
Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu  “Bayburt Örneğinde Şehir ve

Göç” konulu konferans verdi.  
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rektiğine işaret ederek, “Bayburt’un göç veren değil
göç alan bir şehir olması, bir il olması için ulaşım,
tarım, hayvancılık, üniversite ve hastane alanlarında
gündemde olan yatırımların takip edilmesi ve özellikle
ve özellikle bu konu üzerine Bayburt’un her yerinde
geçmişte çok yoğun bir şekilde rastladığımız internet
kafelerin yerine kültür hayatının zenginleşeceği, kültür
hayatının farklılaşacağı mekânların oluşturulması ve
bu şekilde kültür hayatının zenginleştirilmesi önemli
bir husus olarak ortaya çıkmaktadır.” diye konuştu. 

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun
ise yaptığı teşekkür konuşmasında “Üniversitemize
tekrar hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz ile buluşma

teklifimizi kabul ettiğiniz için tekrar çok çok teşekkür
ediyoruz. Bu Ankara’nın yoğun gündeminin içerisinde
bize de zaman ayırdığınız için bu arada Anayasa Mah-
kemesi Üyemize, Yargıtay Birinci Başkanvekilimize de
teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Siz öğrencilere
de bu etkinlikleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür
ediyorum.” dedi.  

Konferansa ev sahibi olarak Bayburt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un yanı sıra Yargıtay
Başkanvekili Abdulkadir İlhan, Anayasa Komisyonu
Üyesi Hicabi Dursun, bazı kamu müdürleri, akade-
misyenler ve öğrenciler katıldı.
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Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür
Haftası ve Mezuniyet Programı kapsamında düzenlenen Mezuniyet
Töreni’ne katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaret etti.

Bakan AĞBAL’dan  
Rektörlüğümüze  

Ziyaret
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Bayburt Spor Sa-
lonu’ndaki törende say-
gı duruşundan ve İstiklal
Marşı’ndan sonra kürsüye
gelen 2015-2016 akademik
yılı dönem birincisi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi İş-
letme Bölümü öğrencisi Emre
Yazıcı bir konuşma yaptı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Selçuk Coşkun, konuşmasına salona sığmayan halktan
dolayı Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan Bayburt’a, Bayburt

Üniversitesi’ne bü-
yük bir kültür ve

kongre merkezi iste-
yerek başladı.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Bu kongre merkezi yapıldığında bu güne
kadar Bayburt Üniversitesi’nin mezun olan bütün

öğrencilerini davet ederek büyük bir onurla ağırlamak
istediklerini dile getiren Rektör Coşkun, “Bayburt Üni-
versitemiz, her geçen gün gerek fiziki mekânları açı-

Üniversitemizde Mezuniyet  
Sevinci Yaşandı

Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve
Mezuniyet Programı kapsamında düzenlenen Mezuniyet Töreni’nde

büyük coşku yaşandı.
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sından, gerek öğ-
renci-öğretim

elemanı sayısı
açısından ve
gerekse bilim-
sel yayın ve
araştırma sa-
yısı açısından
büyümeye de-
vam etmekte-
dir. 2015-2016
öğretim yılın-
da 14 yeni bö-
lüm açtık ve
yaklaşık 8 bin
öğrenciye ulaş-
tık. Bu yıl bin
550 civarında
öğrenci me-
zun edeceğiz.
Önümüzdeki
yıl nasip olursa
17 yeni bölüm
açıyoruz ve 3

bin 440 öğrenci
kaydetmeyi planlıyo-

ruz. Önümüzdeki yıl yüzde 50 doluluk oranına ulaşırsak
9 bin 500 civarında öğrencimiz olacak ve inşallah bu
2019 yılında 15 bine ulaşacak.  Hızla artan öğrenci sa-
yısına paralel olarak,  önümüzdeki yıl açmayı düşün-
düğümüz 2 bin kişilik yurt da hizmete girmiş olacak.
2015-2016 eğitim-öğretim yılının sonuna gelmiş bulu-
nuyoruz. Bugün bizler için hüzün ve sevincin beraber
yaşandığı bir gün. Bugün, 2 ya da 4 yıl boyunca emek
verdiğimiz talebelerimizi yuvadan uçurduğumuz bir
gün.” dedi.

BUGÜN ÇOK ANLAMLI BİR HEYECANI YAŞIYOR-
SUNUZ

Velilere de seslenen Rektör Coşkun, “Sizlerin bu-
günkü duyguları herkesinkinden çok farklı. Bugün bu-
rada, ben eminim ki evlatlarınızın doğumundan, ilk
sözcüklerinden, ilk yürüyüşlerinden, ilkokula gidişle-
rinden, liseye gidişlerinden, üniversiteye gidişlerinden
hatta evlenmelerinden bile çok daha anlamlı bir heye-
canı yaşıyorsunuz. Dünyaya geldikleri andan itibaren
üzerine titrediğiniz, emek verdiğiniz, özenle ve zor-
luklarla zaman zaman kaygı duyarak yetiştirdiğiniz
gözbebekleriniz evlatlarınızı yaşam mücadelesinin

içine, başarılı olacaklarını umut ederek uğurlamanın
vakti geldi. Ama içinizde onların istikballeriyle ilgili bir
korku duymayın, bugüne kadar yaptıklarıyla bizim hep
takdirimizi kazandılar. Böyle pırıl pırıl evlatlar yetiştir-
diğiniz için Allah sizlerden razı olsun diyorum.” diye
konuştu.

SEVGİLİ GENÇLER, MİLLETE ASLA SIRTINIZI DÖN-
MEYİN

Gençlere de seslenen Rektör Coşkun, “Bugün ya-
şadığınız gurur ve heyecan, anne ve babalarınızın, ho-
calarınızın uzun ve sabırlı emeklerinin bir neticesidir.
Biz şunu biliyoruz ki "Men Sabera Zafera" Sabreden
zafere erer! Sizler, Fatih gibi, Yavuz gibi cihan padişah-
larının torunlarısınız. Sizler, hocasının atının ayağından
sıçrayan çamuru mübarek bilerek, o kaftanı ömür
boyu kutsal bir emanet gibi saklayan, vefatının ardından
da üzerine örtülmesini vasiyet eden, üç kıtaya hük-
metmiş ama hocasının dizinin dibine çökmüş kahra-
manların torunlarısınız. Üniversite kapısından bedeniniz
çıksın ama gönlünüzü, aşkınızı, vefa borcunuzu lütfen
üniversitede bırakın. Millete asla ve asla sırtınızı dön-
meyin. Millete, millet iradesine, milletin değerlerine
sırtını dönenlere asla prim vermeyin. Şu aşamadan
sonra bu ülkeye istikamet
çizecek, bu ülkeye,
bu millete rehber-
lik edecek olan
sizlersiniz. Siz-
ler, artık bu ül-
kenin bilim
adamları, sa-
natçıları, ay-
dınlarısınız.
Sizler, gelece-
ğin başbakan-
larısınız, ba-
kanlarısınız,
idarecilerisi-
niz. Asla ve
asla umutsuz
olmayın.  Öz
g ü v e n i n i z i
asla kaybet-
meyin. Sevgili
gençler, başınızı
asla öne eğme-
yin.” şeklinde ko-
nuştu.
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HEPİNİZE, CESARETLE BAŞLADIĞINIZ BU YOLDA,
BAŞARILAR, MUTLULUKLAR DİLERİM

Cesaret kavramının üzerinde önemle duran Rektör
Coşkun konuşmasını şöyle sürdürdü:  “Cesaret, büyük
hedefler için çalışmak, bunun herhangi bir ödülü ya
da karşılığı olup olmayacağını bilmemek, hatta düşün-
memektir. Cesaret, gerçeği aramak, bunu da yüksek
sesle dile getirebilmektir. Hepinize, cesaretle başladığınız
bu yolda, başarılar, mutluluklar dilerim. Bugünü, bir
ayrılık olarak görmeyin. Hayatta başarılarınızı bizlerle
paylaşın, üniversitenizi sık sık ziyaret edin, bizimle gö-
rüşün. Bizim için elde edilebilecek en büyük ödül,
sizlerin başarısı ve mutluluğudur.  Güvenli şehrin hu-
zurlu üniversitesinin evlatları. Yolunuz, bahtınız açık
olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun.”

BAYBURT’TAN KAZANDIKLARINIZI TÜRKİYE’YE
ANLATACAKSINIZ

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise güvenli
şehrin huzurlu üniversitesinde öğrencilerin öğretimini
tamamladığını ifade ederek, “Ben geleceğinizin aydınlık,
alnınızın açık olması dileklerimle inşallah Bayburt’ta
elde ettiklerinizi Türkiye’mize harcayacağınızı ümit
ediyorum. Şunu ifade ediyorum ki bu şehir kadimden
getirdiği, kadimden beri sahip olduğu şehir kültürü ile
sizleri bağrına bastı. Bayburt’u unutmayacaksınız Bay-
burt’tan kazandıklarınızı Türkiye’ye anlatacaksınız.
Yani bizlerin Bayburt’umuzun gönül elçileri olacaksınız.”
ifadelerini kullandı.

GENÇLER SAYESİNDE BU ÜLKENİN SIRTI HİÇBİR
ZAMAN YERE GELMEYECEKTİR

Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise
Bayburt’ta 10 bine yakın öğrencinin okuduğunu Bay-
burt’ta mezuniyet töreninde olmaktan çok büyük bir
gurur, şeref ve mutluluk duyduğunu belirtti. Kavcıoğlu,
“Bugün benim yaşadığım en güzel en mutlu günlerden
bir tanesi. 30-35 yıl önce Türkiye’de belki 15-20 üniversite
varken bugün 193 üniversite var. 114 tane devlet üni-
versitesi var. Bu devletin Türkiye’yi getirdiği noktayı
çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Son 15 yılda
açılan üniversitelerin o şehirlerin kalkınmasına, ge-
lişmesine önemli imkânlar sağlaması şehirlerin gelişimi
için çok iyi bir fırsattır. Gençlere çok daha iyi bir
gelecek sağlayacağımızı burada ifade etmek istiyorum.
Siz gençler sayesinde bu ülkenin sırtı hiçbir zaman
yere gelmeyecektir. Bahtınız, geleceğiniz açık olsun.”
şeklinde konuştu.

BAYBURT BUGÜN HEYECANLI BİR GÜN YAŞIYOR

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı
Mustafa Yeneroğlu ise Bayburt’un Türkiye’nin her ye-
rinden misafir kabul ettiği heyecanlı bir gün yaşadığını
dile getirerek, “Öğrenci arkadaşlarıma bundan sonraki
hayatlarında başarılar diliyorum. Gençlerin bu milletin
idealinin, bu milletin irfanının temsilcisi olacaklarını,
uluslararası öğrencilerle birlikte gençlerin Bayburt’un
gönül elçileri olacaklarını diliyorum.” diye konuştu.
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HEPİNİZ İNŞALLAH BU ÜLKEYİ YÖNETECEKSİNİZ

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise Bayburt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un büyük kültür
merkezi ve kongre isteği talebini geri çevirmeyeceğini
ifade ederek şöyle konuştu: “Okulu dört yıllık bir süreçte
okuyup artık son günlere geldiniz. Rabbim öncelikle
mezuniyetinizi hayırlı etsin.  Öğrencilik dönemi bitiyor,
hayat yeni başlıyor. İnşallah devletimizin size verdiği
imkânlarla güzel işler edinirsiniz. Güzel rızıklar sizleri
bekliyor. Rabbim iyi insanlarla karşılaştırsın, kötülerin
şerrinden de korusun. Öncelikle Bayburt’un evladı ola-
rak, bir bakan olarak hocamızın kongre merkezi
talebini geri çeviremem. İnşallah bunu Bayburt’a ka-
zandıracağız. Gerçekten bu coşku gösteriyor ki Bayburt
her şeyin en iyisine layık. Bugün burada Sayın hocama
sordum, 81 vilayetten öğrencilerimiz var. Hükümetle-
rimiz döneminde her ilde bir üniversite kurma projesinin
ne kadar önemli olduğunu aslında buradan görmek
mümkün. Her ilde kurulan üniversite sayesinde bugün
bütün halkımız birbiri ile kucaklaşıyor, muhabbet
ediyor. Gençler, biz birbirimizi burada tanıyoruz. Kars’tan
var mı, Malatya’dan var mı, Adana, İzmir var mı, Ha-
tay… Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepiniz inşallah
bu ülkeyi yöneteceksiniz.”

BU MİLLETİN DEĞERLERİNE, BU MİLLETİN KÜL-
TÜRÜNE, BU MEDENİYETİN KODLARINA UYGUN BİR
TÜRKİYE’Yİ HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ

Son 14 yılda eğitimi en öncelikli amaç ve hedef
olarak belirlediklerini hatırlatan Bakan Ağbal şunları
kaydetti: "O zaman üniversite sayımız 80 civarındaydı.
Bu ülkenin, bu milletin, bu ümmetin tek lideri Recep
Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız, eğitimi en
başa koydu ve ilk andan itibaren bizlere verdiği talimat,
eğitime bütçeden en fazla payı vermek oldu. Biz bir bir
gerek ilköğretim, gerek ortaöğretim, gerekse de yük-

seköğretimde önemli adımlar attık. Her bir ilimize
teker teker üniversiteler, yeni fakülteler kurmaya baş-
ladık. Öğrenci sayılarımızı yükseköğretimde belki de
üç katına artırdık. Artık gençlerimizin üniversite sı-
navlarına girdikleri zaman daha fazla kazanma şansları
var ve yükseköğretime daha rahat erişebiliyorlar.
Sizler gençler, bu okullardan mezun olacaksınız.
İnşallah, kamuda ve özel sektörde kendinize iş bula-
caksınız. Bizim sizden istediğimiz tek bir şey var: Bu
milletin değerlerine, bu milletin kültürüne, bu mede-
niyetin kodlarına uygun bir Türkiye’yi hep beraber
inşa edeceğiz inşallah."

GENÇLER, BU ÜLKEYİ İLERİYE TAŞIYACAK OLAN
SİZLERSİNİZ

Türkiye’nin son 14 yılda kaybetmiş olduğu özgüveni
yeniden kazandığını dile getiren Ağbal, “Bu topraklarda,
bu coğrafyada, bin yıldır yaşanan medeniyet yeniden
yeşermeye başladı. Tarihimizle, kültürümüzle, öz ben-
liğimizle barıştık. Birbirimizle daha fazla kardeş olduk.
Birbirimize daha fazla inandık. Başımız dik, alnımız
açık. Dünyanın neresine gidersek gidelim Türk olmaktan,
Türkiyeli olmaktan son derece gurur duyuyoruz. Bizim
medeniyetimizde kardeşlik, birlik, beraberlik vardır.
Son 14 yılda birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirdik. Kar-
deşliğimizi güçlendirdik. Nereden olursak olalım, ne
konuşursak konuşalım hepimizin tek bayrak, tek vatan,
tek millet, tek devlet etrafında birleştiğini gördük. Biz,
bir ve beraber oldukça, biz kenetlendikçe, güçlü oldukça
isterse yedi düvel karşımıza çıksın kimse bu milletin
sırtını yere getiremez. Sevgili gençler, emanet kuşaktan
kuşağa geçiyor. Yeni dönemde emanet sizde inşallah.
Bu ülkeyi ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Kendinize
inanın, kendinize güvenin. Bu millet de sizlere güveniyor.
İnşallah hep beraber Türkiye’yi çok daha güzel günlere
birlikte taşıyacağız.” dedi.

Ağbal, daha sonra 7 Haziran seçimlerinden sonra
Bayburt’u büyütecek olan Bayburt Üniversitesi ile ilgili
yaptıkları çalışmaları anlattı.

Bakan Ağbal, konuşmasının ardından üniversiteden
birincilikle mezun olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
öğrencisi Emre Yazıcı'ya diploma ve hediye verdi.

2015-2016 Yılı Akademik yılında dereceye giren,
proje yarışmalarında derece alan, TÜBİTAK destekleme
programı kapsamında destek alan öğrencilere ödül-
lerinin protokol üyeleri tarafından verilmesi, Bayburt
Üniversitesi’ne destekte bulunanlara plaket takdimi
ve birlikte kep atılmasıyla tören sona erdi.
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Bakan AĞBAL’a,
Bayburt Üniversitesi’nin Çalışmaları

Hakkında Sunum Yapıldı

Bayburt Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bilim Kültür Haftası ve
Mezuniyet Programı kapsamında düzenlenen Mezuniyet Töreni’ne

katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Üniversitesi Konukevi’ndeki
akşam yemeğinde üniversite mensupları ile bir araya geldi. 

Burada Bayburt Üniversitesi
Öğretim Üyeleri, Bayburt’un kal-
kınması, ekonomisi, tarihi, kül-

türel, turistik, sanayi ve bilim-
sel alandaki çalışmaları ve

yapmakta oldukları proje-
ler hakkında Bakan Ağ-

bal’a sunum yaptı-
lar.

B a y b u r t
Üniversitesi

Rektörü Prof.
Dr. Selçuk Coşkun,

Bayburt Üniversitesi olarak şehri dert eden bir üni-
versite olduklarını dile getirerek “Bu şehir için ne
yapabiliriz? 110 öğretim üyemiz var. Üyelerimizin
yüksek orandaki bir kısmı Bayburt ile
ilgili çalışmalar yapıyor. Bunların so-
nuçlarını görünce hep beraber
mutlu olacağız. ”dedi. 

Maliye Bakanı Naci Ağbal,
sunumlardan sonra yaptığı
açıklamada projelerini pay-
laşan Bayburt Üniversitesi
öğretim üyelerine ayrı ayrı
teşekkür ederek kendilerine
düşenin bunları değerlendi-
rerek Bayburt’un sosyal ve eko-
nomik hayatına kazandırmak ol-

duğunu, bu tür toplantıların Bayburt’un gelişmesine
vesile olacağını söyledi.

Bayburt Üniversitesi Konukevi’ndeki programa Ma-
liye Bakanı Naci Ağbal,  Yargıtay Birinci Başkan Vekili
Abdulkadir İlhan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi
Dursun, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Ye-
neroğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap
Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel
Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı İbrahim Yumak, Ak Parti İl Başkanı
Hakan Kobal ve akademisyenler katıldı.
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Bayburt Şehitlerini Anıyor
Programı

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik
Öğretmenliği 3. Sınıf öğrencileri tarafından “Bayburt Şehitlerini

Anıyor” adlı program düzenlendi. 

Şair Zihni Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,
Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Yılmaz,  Bayburt Üniversitesi
Genel Sekreter Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ufuk Töman, bazı kurum müdürleri, sivil toplum
kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. 

Etkinlikte öğrenciler tarafından şehitlikle ilgili tiyatro canlandırıldı, şiirler okundu,
ney dinletisi yapılarak kahramanlık türküleri söylendi. 
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Matematikçiler Kulübü’nden
Anneler Günü Etkinliği

Bayburt Üniversitesi Matematikçiler Kulübü ve Topluma Hizmet
Uygulamaları grubu tarafından “Anneler Günü” etkinliği düzenlendi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans
Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte
saygı duruşundan ve İstiklal Mar-
şı’ndan sonra şiir dinletisi yapıldı.

Ardından video gösterimi, kına
gecesi canlandırması, müzik dinletisi,
piyes gösterileri ile program sona
erdi. 



BayÜni Külliye Haber

44 MAYIS - HAZİRAN - TEMMUZ - AĞUSTOS - 2016

Gümüşhane Üniversitesi’nden
Bayburt Üniversitesi 
SHMYO’na Ziyaret

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SHMYO) Paramedik Bölümü 2. Sınıf öğrencileri Bayburt Üniversitesi

SHMYO’da bulunan simülasyon laboratuvarını ziyaret ederek
laboratuvar çalışması gerçekleştirdi. 
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Öğretmenlik Vizyon Programlarının
55.’si Üniversitemizde 

Gerçekleşti
Bayburt Üniversitesi’nin destek ve katkılarıyla organize edilen Eğitim

Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve İlim Yayma Cemiyeti’nin
“Öğretmenlik Vizyon Programı” nın 55.’si Bayburt’ta gerçekleşti. 

Bayburt Üniversitesi Yeni Külliye Konferans Salo-
nu’nda yapılan eğitime Bayburt Eğitim Fakültesi ve
İlahiyat Fakültesi’nden 300’e yakın öğrenci katıldı. İlim
Yayma Cemiyeti’nden Mahmut Türkel’in sunuculuğunda
gerçekleşen programın açılış konuşmasını İlahiyat
Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı ve İlim
Yayma Cemiyeti Bayburt Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Nevzat Aydın yaptı. 

Aydın, öğretmenliğin ulvî ve kutsal yönüne vurgu
yaparak, muallimlerin Mehmet Akif’in deyimiyle “önce
imanlı ve edepli; sonra liyakatli ve vicdanlı” olmaları
gerektiğini belirtti. Aydın, programın hazırlanmasındaki
destek ve katkılarından dolayı Bayburt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a teşekkürlerini iletti.  

Programın öğleden önceki oturumunda eğitimci-
yazar Muhammet Yılmaz, “Etkili Öğretmenlik Tecrü-
beleri” konulu, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar ise “Eğitimde Etkili İletişim”
konulu seminerlerini sundu. 

Yemek ikramından sonra yapılan öğleden sonraki
oturumda ise Hacettepe Üniversitesi emekli öğretim
üyesi Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, “Öğretmenin İnsan ve
Eğitim Felsefesi” konulu semineri gerçekleştirdi. 

Program, katılan her öğrenciye katılım belgesi ve-
rilmesi, katılımcıların görüş ve önerilerini kapsayan
anket çalışması ve EBSAD’ın yayımladığı “Felsefeden
Tecrübeye Etkili Öğretmenlik” kitabının katılımcılara
hediye edilmesiyle son buldu. 



BayÜni Külliye Haber

46 MAYIS - HAZİRAN - TEMMUZ - AĞUSTOS - 2016

Üniversitemizde Öykünün
Geleceği Üzerine Söyleşi

Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
ilki bu yıl verilen "Dede Korkut Bilim Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri"

programı kapsamında, Edebiyat Ödülü'ne layık görülen öykü yazarı Cemal
Şakar ile söyleşi düzenlendi. 

Şakar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr.
Gökhan Budak Konferans Salonu'nda düzenlenen söy-
leşide yaptığı konuşmada, toplumdaki değişimin edebiyat
ve sanat üzerindeki değişimleri etkilediğini belirtti. 

Parçalı kurgu, fantastik ve gerçeklikten kaçış or-
tamında öykünün geleceği üzerine değerlendirme
yapan Şakar, “ Bizim gerçeklik algımızla sürekli oyna-
nıyor ve biz durmadan inşa ediliyoruz. Bunun karşısında
da yazar geriye çekilerek fantastik bir dünya kurmayı
tercih ediyor ve olaylar fantastik bir dünyada geçiyor.
Gerçekten etrafımızdaki olaylarla, olgularla sağlıklı bir
şekilde ilişki kurup onları değerlendiriyor olmamız

lazım. Yani biz bir şeye şahit olduğumuzda bu nedir?
Bu konularda kesin bilgilere sahip olmalıyız ki oradan
yola çıkarak bir edebiyat inşa edelim. Bizim gerçekli-
ğimizle bu kadar oynandığı bir yerde sosyal gerçekçi
bir edebiyat yazmak çok mümkün değil. ”dedi. 

Şakar, daha sonra söyleşi moderatörü Bayburt
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Yalçın’ın
ve öğrencilerin sorularını cevapladı. 

Programa, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı
Nesimuttin Selçuk, bazı akademisyenler ve öğrenciler
katıldı.
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Hayata Doğru Yerden 
Başlamak Konferansı

Bayburt Üniversitesi tarafından "Hayata Doğru Yerden Başlamak" 
adlı konferans düzenlendi. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan
Budak Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta
konuşan S.M. Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi, İlbank
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili, Emlak Konut GYO
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Futbol Fedarasyonu
Denetleme Kurulu Üyesi Veysel Ekmen, hayata nereden
nasıl başlarız, hayatta başarılı olmak, devlete ve özel
sektöre girmek için nelere dikkat etmeliyiz konularında
katılımcıları bilgilendirdi. 

Hayatın acımasız ve rekabet üzerine kurulu oldu-
ğunu belirten Ekmen, öğrencilere başarılı olmak için
farklı, yenilikçi ve mücadeleci olmaları gerektiğini

söyledi.  Ekmen, daha sonra öğrencilere çeşitli önerilerde
bulundu. 

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun,
Ekmen’e teşekkür ederek, “Hayatın içerisinden geçmiş
arkadaşlarımızın tecrübelerini bizim öğrencilerimiz
ile paylaşması onlar için bir motivasyon kaynağı oluyor.
İnanıyorum ki arkadaşlar buradan ayrılırken her birisi
zihninde bir takım ideallerle ayrılacak.” dedi.

Günün anısına Vali Odabaş ve Rektör Coşkun ta-
rafından Ekmen’e hediyeler verildi.
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Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Uygulama ve Araştırma Merkezi
tarafından ilki bu yıl verilen “Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve

Edebiyat Ödülleri” düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Dede Korkut Bilim, 
Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri

Sahiplerini Buldu
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Bayburt Üniversitesi Yeni Külliye Konferans Salo-
nu’nda gerçekleşen ödül törenine Bayburt Valisi Yusuf
Odabaş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk
Coşkun, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin
Selçuk, akademisyenler, çok sayıda davetli ve öğrenciler
katıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof.
Dr. Necmettin Tozlu, “ Yeni Bir Yol Üzerine” konu başlıklı
bir konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye çıkan Bayburt
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt
Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu 1. Dede Korkut
Bilim,  Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri programına
hoş geldiniz temennilerini ileterek konuşmasına baş-
ladı.

Rektör Coşkun, “Şüphesiz üniversiteler evrensel
kurumlardır. Biz buna Bayburt Üniversitesi olarak
canı gönülden inanıyoruz. Bir ayağı kentin değerlerinde
olmayan bir üniversitenin aslında dünyaya sunacağı,
yön vereceği hiçbir şeyi de yoktur. Bu anlamda öncelikle
kendi değerlerimizi tespit etmek, kendi değerlerimize
karşı iltifatta bulunmak bizim en birinci vazifelerimizden
bir tanesidir. Bu süreçte bu programda emeği geçen
bütün çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.
Ayrıca ödül alan misafirlerimize çok teşekkür ediyorum.
Birinci ödül törenimiz hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Bilim, Kültür,
Sanat ve Edebiyat Ödülleri kapsamında Türk İslâm

Coğrafyasına Hizmet Ödülü İslâm Araştırmaları Mer-
kezi’ne; Edebiyat Ödülü Öykü Yazarı Cemal Şakar’a;
Bilim Ödülü Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa
S. Kaçalin’e; Geleneksel Sanatlar Ödülü Reis'ül-Hattatin
Hasan Çelebi’ye; Bilge Adam Ödülü Prof. Dr. Sadettin
Ökten’e verildi.

İslam Araştırmaları Merkezi adına ödülü alan Doç.
Dr. Tuncay Başoğlu ve Edebiyat Ödülü’nü alan Öykü
Yazarı Cemal Şakar Bayburt Üniversitesine teşekkür-
lerini iletti.

Bilim Ödülü’nü alan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof.
Dr. Mustafa S. Kaçalin Bayburt Üniversitesine teşekkür
ederek “ teşekkür ve değer bilinmek” ile ilgili kısa bir
konuşma yaptı.

Geleneksel Sanatlar Ödülü’nü alan Reis'ül-Hattatin
Hasan Çelebi ise Bayburt Üniversitesi’nin duyarlılığına
teşekkür ederek üniversitenin hat sanatına sahip çık-
tığını söyledi ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Bilge Adam Ödülü’nü alan Prof. Dr. Sadettin Ökten
de ödülden dolayı Bayburt Üniversitesi’ne teşekkür
etti.

Ödül töreni sonunda ödüllerin belirlenmesine jüri
üyesi olarak katkı sağlayan akademisyenlere ise Rektör
Coşkun tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Reis'ül-Hattatin Hasan Çelebi
Geleneksel Sanat Ödülü
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Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin
Bilim Ödülü

Prof. Dr. Sadettin Ökten
Bilge Adam Ödülü

Öykü Yazarı Cemal Şakar
Edebiyat Ödülü

İslam Araştırmaları Merkezi Adına
Doç. Dr. Tuncay Başoğlu

Türk İslam Coğrafyasına Hizmet Ödülü
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Yeni Külliye Konferans Salonu fuayesindeki serginin açılışına Bayburt
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergide yer alan 26 parçadan oluşan ebru ve hüsnühat çalışmalarını
ödül almak için Bayburt’a gelen Reis’ül Hattatin Hasan Çelebi ile inceleyen
Rektör Coşkun, serginin açılışında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Geleneksel Sanatlar Sergisi
Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Uygulama ve Araştırma Merkezi

tarafından ilki bu yıl verilen “Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve
Edebiyat Ödülleri” kapsamında “Geleneksel Sanatlar Sergisi” açıldı.
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Türk Tasavvuf Müziği Konseri
Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Uygulama ve Araştırma Merkezi

tarafından ilki bu yıl verilen “Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve
Edebiyat Ödülleri” kapsamında “Türk Tasavvuf Müziği Konseri”

düzenlendi.

Yeni Külliye Konferans Salonu’nda gerçekleşen konserde Bayburt Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Türk Tasavvuf Müziği Korosu ilk sahne perfor-
mansında koro ve solo ilahiler seslendirdi.

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Süleyman Çiğdem de konserde bir kaside okudu.

Tasavvuf konserinde coşku dolu anlar yaşandı.
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Şehir ve Medeniyet Konferansı
Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Uygulama ve Araştırma Merkezi

tarafından ilki bu yıl verilen “Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve
Edebiyat Ödülleri” programı kapsamında Bilge Adam Ödülü’ne layık

görülen Prof. Dr. Sadettin Ökten tarafından “Şehir ve Medeniyet” adlı
konferans verildi. 

Yeni Külliye Konferans Salonu’nda gerçekleşen
konferansta konuşan Yüksek İnşaat Mühendisi olma-
sının yanında şehir ve medeniyet, özellikle de İslâm
medeniyetinde kentsel öğe, kent estetiği konularında
entelektüel birikimiyle tanınan Prof. Dr. Sadettin Ökten,
şehir ve medeniyet tasavvuru konularındaki görüşlerini
paylaştı. 

Bir medeniyet tasavvuru açısından şehre yaklaşıl-
dığında şehrin siluet, doku ve üslubuna bakılması ge-
rektiğini belirten Ökten, “Bu baktıklarımızı üç kriter
açısından değerlendiriyoruz. Bir nispet kriteri. İki iktifa
kriteri. Üç kompozisyon veya terkip.  Üslupta, dokuda
ve siluette bir terkip söz konusu mudur yoksa başka
bir şey mi söz konusudur?  Bunlara baktığımız zaman
şu özellikler ortaya çıkıyor. Bir,  hiyerarşik bir şehir
yapısı. Yani siluette, dokuda, üslupta bir hiyerarşi var.
İki üniform yapı. Üçüncüsü de kaotik yapılanma.
Bunların hepsi bir tasavvura gönderme yapar. Bir me-
deniyet tasavvurunun bütün boyutlarıyla görünür hale
geldiği yer şehirdir.” dedi.

Şehri esas tamamlayan, betimleyen şeyin sosyal
yapı olduğunu kaydeden Ökten, “Şehirde yaşayan insan
şehirli midir? Şehri inşa etmeyi kabul ediyorsanız siz
şehirli sayılırsınız. O şehirden olmanız şart değildir.
Bunu kabullenmiyorsanız o şehre ait değilsiniz. Şehri
inşa etmek demek şehirde bir inşa alanı oluşturmak
demek. O şehirde bir estetik düzlem oluşturmak demek.
O şehre bütün yönlerinizle bir katkıda bulunmak
demek. O şehirde oluşan büyük kültürel bileşkeden
faydalanmak demek. Şehirde yaşamak bir davranıştır,
bir tarzdır. Bir medeniyet tercihidir. Şehir dediğimiz
şey şehrin fiziki yapısı ve şehirde yaşayanlardan
oluşur.” diye konuştu.  Ökten, daha sonra şehir ve me-
deniyet tasavvuru ile ilgili düşüncelerini anlattı. 

Konferansa Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Hasan
Uğurlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk
Coşkun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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2 gün süren seminerde İletişim Nedir, Ne Değildir, İletişim
Çeşitleri, Genel İletişim Stratejileri,  İletişimde Ego İllüzyon ve
Zihnin Filtreleri, İletişimde Bedel, İletişimde Beklenti, Üç Boyutlu
İletişim, Topluluk Önünde Konuşma,  İnsan Tanıma Sanatı Temsil
Sistemler ve Meta Programlar, Gizemli Zıtlıklar Yasası gibi
konular ele alındı. 

İletişim Ustalığı Zirvesi 

Bayburt Üniversitesi Genç Tema Kulübü ile Dönüşüm Konağı Başarı
Psikolojisi Enstitüsü’nün birlikte düzenlediği Deneyimsel Tasarım
Öğretisi "İletişim Ustalığı Zirvesi" semineri Prof. Dr. Gökhan Budak

Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 
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Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayla Arslaner danışmanlığında öğ-
rencilerin tasarladıkları ürünler, Mühendislik Fakül-
tesinde görücüye çıktı. 

4.Proje Pazarı adı altında gerçekleşen etkinliğe
Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Gavgalı,  Bayburt Üniversitesi Genel
Sekreteri Yrd. Doç Dr. Ömer Can, Mühendislik Fakültesi
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Engin Şahin, Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, çok
sayıda akademisyen, idari personel ve öğrenci
katıldı. 

Birçok ürünün sergilendiği
proje pazarı büyük ilgi ve takdir
toplarken YÜRGE dersini yürü-
ten Mühendislik Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayla Arslaner,
“Yeni Ürün Geliştirme” dersinin bir
ürün ve proses tasarım dersi oldu-
ğunu, bu ders kapsamında öğrenci-
lerin proje yazımı ve planlama, gurup
çalışmasının ilkeleri, formülasyon
hazırlama ve prototip geliştirme,
pazar ve maliyet analizleri konu-
larında çalışmalar yaptığını belirtti. 

Ortaya çıkan her bir ürünün
gıda sanayinde katma değer sağ-
layacak potansiyele sahip olduğunu
ifade eden Arslaner, “Tüketici talep-
leri, insan sağlığı ve gıda güvenliği
konusu, gelişen ve yenilenen tekno-
lojiler, Türk Gıda Kondeksi’nde dü-
zenlemeler gibi daha birçok nedenle

firmalar her geçen gün ürün yelpazelerini genişletmeye
ve pazar payını artırmaya çalışıyor. Öğrencilerimizin
ürün tasarımı konusunda donanımlı birer mühendis
olarak yetişmesine büyük önem veriyoruz. Yeterli mali
destek ve uygulama alanları sağlandığında etkinliği
Üniversiteler Arası Proje Pazarı şeklinde her yıl dü-
zenlemeye devam edebileceğiz. Etkinliğimize katılan
ve etkinliğimizi destekleyen tüm öğretim üyelerine ve
emeği geçen tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor,
mezunlarımıza başarı ve mutluluklar diliyorum.” dedi.

Geliştirilen Yeni Ürünler
Görücüye Çıktı

Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
4. sınıf öğrencilerinin Yeni Ürün Geliştirme (YÜRGE)  Dersi

kapsamında bahar yarıyılında tasarladıkları ürünler sergilendi.
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Bayburt Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr.
Selçuk Coşkun, her za-
man olduğu gibi sem-
pozyum ile Bayburt
şehrinin gelişmesine
yönelik stratejiler be-
lirlemeye ve vizyon
oluşturulmasına katkı
sağlamaya devam
edeceklerini kaydetti.

Bayburt Üniversi-
tesi Dede Korkut Kül-
liyesi’nde üç ayrı sa-
londa ve her salonda
ayrı ayrı 6 oturum ha-
linde yapılan ulusal ve
uluslararası 55 aka-
demisyenin bildiri sun-
duğu fotoğraflarla
zenginleştirilmiş sempozyum kitabında 45 bildiri yer
aldı. 

Kitap, Atatürk Araştırma Merkezi Uzmanı Selcan
Koçarslan, Bayburt Üniversitesi akademisyenlerinden
M. Yasin Taşkesenlioğlu ile Kürşad Kara tarafından
yayına hazırlandı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk
Araştırma Merkezi tarafından yayınlanarak raflardaki

yerini alan ve 1032 sayfa-
dan oluşan kitapta şu bil-
diriler yer alıyor:

“İlk İşgal: 1818-1829 Os-
manlı-Rus Savaşında Bay-
burt (Yrd. Doç. Dr. Uğur
Akbulut), Birinci Dünya
Harbinde Bayburt ve Çev-
resinde Gerçekleşen Mu-
harebeler: Muharebelerin
Harp Prensiplerine Göre
Değerlendirilmesi (Dr. Kur.
Alb. Levent Ünal), Milli Mü-
cadele Yıllarında Bütün
Yönleriyle Bayburt Hadi-
sesi ( Yrd. Doç. Dr. Alaattin
Uca- Arş. Gör. Aytunç Ül-
ker), Bayburt ve Civarları-
nın Tarihçesinin Rus Ar-
şivlerinde Bulunan Eski

Fotoğraflarda Yansıtılması (Prof. Dr. Dmitriy Vasilyev),
Rus Tarihi Belgeleri ve Edebiyatında Bayburt ve Civarı
Hakkındaki Bilgiler (Doç. Dr. Alexander Vasilyev), Te-
mettuat Defterine (1845) Göre Bayburt’ta Yaşayan Gay-
rimüslimlerin Sosyal ve İktisadi Vaziyeti (Yrd. Doç. Dr.
Naim Ürkmez), 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbinden
Sonra Ruslar Tarafından Bayburt’tan Göç Ettirilen
Reaya (Doç. Dr. Yunus Özger), XIX. Yüzyılın İlk Yarısında
Batılı Seyyahların Bayburt İzlenimleri (Yrd. Doç. Dr.

19. Yüzyıldan Günümüze Bayburt
Sempozyumu Kitaplaştı

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı öncülüğünde Bayburt

Valiliği ve Bayburt Belediyesi’nin paydaş olduğu 28-30 Mayıs 2014
tarihlerinde yapılan “Tarihi ve Kültürü ile XIX. Yüzyıldan Günümüze

Bayburt Uluslararası Sempozyumu” nun tebliğleri kitaplaştı.
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Özgür Yılmaz),  19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Nüfus
Defterlerinde Bayburt’un Tarihi Köyü: Sünür (Doç. Dr.
Songül Çolak ), II. Meşrutiyet Döneminde Erzurum Vi-
layeti Mülki Teşkilatının Değiştirilmesi ve Bayburt Ka-
zasının Yeni Taksimattaki Yeri (Yrd. Doç. Dr. Güler
Yarcı),  1940’larda Bayburt’la İlgili Hazırlanan Bir Rapor:
“Bayburt İl Olmalı” (Dr. Muzaffer Başkaya), Bayburt’un
İl Statüsüne Kavuşması ve TBMM’de Yapılan Düzenle-
meler (Uzm. Mukaddes Arslan), Bayburt Postası Gaze-
tesinde 1960-1980 İhtilalleri (Yrd. Doç. Dr. Hatice Mum-
yakmaz), Üçüncü Umumi Müfettiş Hasan Tahsin Uzer’in
Bayburt Halkevi Binasının Yapılmasına Katkıları (Dr.
Per. Bnb. Mustafa Şahin),  Cumhuriyet’in İlk Yıllarında
Bayburt’un Önemli Bir Kültür Kurumu Olan Bayburt
Halkevleri: Kuruluşu, Teşkilatı ve Faaliyetleri ( Okt.
Mehmed Korkud Aydın), Osmanlı’nın Son Döneminde
Bayburt’ta İlmî Hayat (Yrd. Doç. Dr. Yakup Mahmutoğlu),
Cıttaslow Adayı Bayburt’un Yöresel Kimlik Bağlamında
Sosyolojik Bir Değerlendirmesi (Sosyolog, Araştırmacı
Murat Ünal), Bayburt’ta Medfûn Akkoyunlu Devlet
Adamı Kutlu Bey (Yrd. Doç. Dr. Qiyas Şükürov), Bayburt’un
Tarihi Coğrafyasının Kente Etkileri, Zotero Programı;
Citation Style Language Uygulaması (Okt. Mutlu Adak),
Chicago Fullnote Kaynak Gösterme Biçiminin Bayburt
Örneğinde Türkçe’ye Uyarlanması (Dok. Öğr. Gazi Öz-
demir),  XIX. Yüzyıldan Günümüze Bayburt’ta Âşıklık
Geleneği (Doç. Dr. Hamdi Güleç),  Seyid Abdülgasım
Nebati ve Âşık Celali Poeziyasında Ortak Konular (Doç.
Dr. Elza İsmayılova), Bayburtlu Celali ve Vanlı Celali’nin
Şiirlerinde Dil Becerileri (Yrd. Doç. Dr. Yasin Kılıç),
Bayburt İli Ağızlarında Kullanılan Deyimler ve Aydıntepe
İlçesi Erikdibi Köyü Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Kat-
kılar (Doç. Dr. Salim Küçük), Klasikten Moderne: Bayburtlu
Zihni “Fuzûli’ye Tahmis ve Mustafa Reşit Paşa’ya Bir
Kaside”( Yrd. Doç. Dr. Nazire Erbay), Bayburtlu Zihni Şi-
irlerinde Farsça Unsurları (Dr. Ziver Hüseynli ), Bayburtlu
Zihni Sergüzeştnamesinde Hicvin Mahiyeti Hakkında
Bir Değerlendirme (Okt. Kürşad Kara), Bayburtlu Zihni
Sergüzeştnamesinin Tarihi Niteliği Hakkında Bazı Tet-
kikler (Okt. M. Yasin Taşkesenlioğlu), Bayburt’ta Şeyh
Eşref Ayaklanmasıyla İlgili Arşiv Belgeleri (Prof. Dr.
Muhittin Eliaçık), Yahya Akengin’in Şiirinde Taşra ve
Şehir (Yrd. Doç. Dr. Fatih Yalçın), XIX. Yüzyıldan Günümüze
Bayburt’ta El Sanatları (Yrd. Doç. Dr. Ebru Elpe), Geç-
mişten Günümüze Bayburt’ta Bakır Sanatı (Arş. Gör.
Ümit Niyazi Özcan),  Çerçi Esnaflığının Bayburt Yöresi
Örneği ve Kültürümüzde Yeri (Yrd. Doç. Dr. Necdet
Tozlu), Geleneksel Bayburt Evleri (İnş. Müh. Sinem
Ayaz), Çımağıl Mağarası (Bayburt) ve Çevresinin Ek-
oturizm Potansiyeli (Prof. Dr. Mehmet Zaman / Yrd.
Doç. Dr. Salih Birinci), Geleneksel Bayburt Mimarisi’ne

Ait Fiziksel Altyapının Turizm Amaçlı Kullanımı (Yrd.
Doç. Dr. İlknur Yüksel), DPT Sonrası Bayburt’un Sosyo-
Ekonomik Gelişimi (Doç. Dr. Yüksel Kaştan), Sosyo-Eko-
nomik Göstergelerle Tra 1 Bölgesindeki İllerin (Erzurum,
Erzincan, Bayburt) Karşılaştırılması ve Bayburt İli İçin
Kalkınma (Öğr. Gör İlyas Kays İmamoğlu / Yrd. Doç. Dr.
M. İhsan Çubukçu, / Yrd. Doç. Dr. Serkan Künü), Bayburtlu
Hicranî’nin Şiirlerinde Dini Tema (Doç. Dr. Kıyasettin
Koçoğlu) Bayburtlu Âşık Hicranî Baba’nın Divanı’ndaki
Akidevî Unsurlar (Doç. Dr. Mehmet Kenan Şahin), İrşadî
ve Ağlar Baba’nın “Kısas-ı Enbiya”sında Tasavvufî Öğeler
(Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özkan), Bayburtlu Ağlar Baba’nın
“Kısasu’l Enbiyası”nda Peygamber Tasavvuru (Yrd. Doç.
Dr. Nevzat Aydın), General Sadri Karakoyunlu ve Bayburt
Üzerine Yazıları (Prof. Dr. Mehmet Okur / Hazel Kul),
Bayburtlu Bir Bilim Adamı İsmet Miroğlu (Dok. Öğr.
Serdar Göktaş), Bayburt’un Sanat Değerlerinden Hü-
samettin Koçan (Yük. Lis. Öğr. Rabia Kul).”
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Üniversitemiz 
Bayburt’un  Manevi Mimarlarını

Tanıtmaya Devam Ediyor 
Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri 2013 yılından bugüne
her yıl düzenledikleri "Bayburt’umuzun Manevi Mimarlarını (T)anıyoruz"

adlı panelle Bayburtlu şahsiyetleri tanıtmaya devam ediyor. 

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu’nda
gerçekleşen panelde bu yıl Kavukçu Ali Efendi, Hoca
Tufan Efendi, Hacı Osman Efendi ve Pulurlu Süleyman
Ruhi yâd edildi. 

Programın açılış konuşmasını yapan Bayburt Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç.
Dr. Ahmet Özkan, Bayburt’un kadim bir şehir olduğunu
belirterek, “Manevi mimarlar kültür ve medeniyetin
en önemli unsurlarıdır. Bayburt bu açıdan zengindir.

Bu yıl dördüncüsünü yaptığımız bu panelimizle yaklaşık
20 gönül erini tanımış olduk.” dedi. 

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında
yapılan panel ile Bayburt’un manevi mimarlarından
Hacı Ali Efendi’yi İlahiyat Fakültesi Din Kültür ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıf öğrencisi Bülent Şahin,
Hoca Tufan Efendi’yi Esra Erarslan, Hacı Osman Efen-
di’yi Emre Gündüz, Pulurlu Süleyman Ruhi’yi ise Merve
Oltulu anlattı. 
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Üniversitemiz Eğitim İyileştirme  ve
Topluma Kazandırma Protokolü

İmzaladı
Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli

Serbestlik Müdürlüğü tarafından "Denetimli Serbestlik Tedbiri
Altında Bulunan Yükümlülerin Topluma Kazandırılması İşbirliği

Protokolü" imzalandı.

Protokole, rektörlük makamında Bayburt Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Bayburt
Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu imza attı.

Protokol; denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan
hükümlülerin, haklarında verilmiş olan kamu hizmeti
cezalarının yerine getirilmesi ve denetimli serbestlik
tedbiri altında oldukları sürece suçtan uzak kalarak
topluma uyumlarını kolaylaştırmak, kişisel gelişimlerine
katkı sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini
ve güçlendirmelerini temin etmek üzere Bayburt Üni-
versitesi ile Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli
Serbestlik Müdürlüğü arasındaki iş birliğini içeriyor.

Protokolle Bayburt Üniversitesi’nde görevli öğretim
elemanı veya alanında uzman personel, Bay-
burt Denetimli Serbestlik Müdür-
lüğü’nde denetimli serbestlik
tedbiri altında bulunan hü-
kümlülere yönelik; öfke kont-
rolü, kişisel gelişim, empati,
farkındalık, kişilerarası etkili
iletişim vb. seminerlerin veril-
mesi, denetimli serbestlik altında
bulunanların üniversitemizin dü-
zenleyeceği sosyo kültürel et-
kinliklere dahil edilmesi amaç-
lanıyor.

Bayburt Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Selçuk Coşkun,
Bayburt Üniversitesi olarak “De-
netimli Serbestlik Alanında” bulu-

nan yükümlüler için bugüne kadar her türlü desteği
verdiklerini ancak bu protokolle bu desteğin resmiyet
kazandığını ifade etti. 

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ise
imza töreninde Türk Ceza Adaleti sistemi içerisinde
yer alan “Denetimli Serbestlik” uygulamalarının önemini
vurgulayarak kanunlarla ihtilafa düşen yükümlülerin
toplum içerisinde takip ve denetim işlemlerini yerine
getirirken kurumsal anlamda üzerlerine büyük görev
düştüğünü, bu sistemin topluma sağlıklı bireyler ka-
zandırmak açısından önem arz ettiğini, bu nedenle
başta üniversite, kamu kurum kuruluşları ve sivil
toplum kuruluşlarına da büyük gayretler düştüğünü
söyledi.
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Üniversitemizde Gençliğin Hukuki
Savunmaları Konferansı
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Prof. Dr. Gökhan
Budak Konferans Salonu'ndaki konferansa Adalet Ko-
misyonu Başkanı İsmail Deniz, Bayburt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü
İsa Bülent Kaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu,
genel hukuk konuları üzerine konuştuktan sonra
gençlerin hukuki savunmaları noktasında sorulan so-
ruları cevaplandırdı. 

Adalet kavramının beşeriyet için ana mihenk taşı
konumunda olduğunu belirten Uğurlu, konuşurken

doğrucu eyleme geçildiğinde çıkarcı olunduğunda hak-
kaniyete ulaşılamayacağını vurguladı. 

Hukuk eğitiminin ilkokuldan başlayarak verilmesi
gerektiğinin üzerinde duran Uğurlu, “ Biz en azından
hukukun temel kavramlarını, hukuk mantığını, adalet
duygusunu, hak, nesafet kavramlarını genel kültür
anlamında verirsek insanlarımız da biraz daha bilinçli
olaraktan hem toplumsal yaşamda hem adliyelere
intikal eden olaylarda çok daha makul, çok daha
mantıklı olurlar. O zaman adalet duygusu, vicdan duy-
gusu tatmin olmuş olur. Toplumda meydana gelen bu
memnuniyetsizlik de ortadan kalkar.” dedi.

Bayburt Üniversitesi Kariyer ve Toplumsal Bilinç Öğrenci Kulübü
organizasyonuyla Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'nun
konuşmacı olarak katıldığı "Gençliğin Hukuki Savunmaları" konulu

konferans düzenlendi.
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Üniversitemiz 
Kırgızistan’da  Tanıtıldı

Bayburt Üniversitesi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen
Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) Eğitim Fuarı’nda tanıtıldı. 

32 üniversitenin katıldığı fuarda Bayburt Üniversitesi,
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Süleyman Çiğdem başkanlığındaki heyet tarafından
temsil edildi. 

Damas International Hotel Salonu’nda açılış sere-
monisi ile başlayan fuarda Kırgızistanlı öğrenciler
standımıza yoğun ilgi göstererek üniversitemiz hakkında
bilgi aldı. 

Standımızı ziyaret eden öğrencilere tişört, çanta,

şapka, defter, notluk, kitap ayracı, kalem, dosya, boyun
askısı, üniversitemizin İngilizce, Türkçe, Rusça tanıtım
kataloğu olmak üzere birçok tanıtım materyali hediye
edildi.

Öğrencilere, Bayburt hakkında, üniversitemiz hak-
kında, başvuru şekli ve şartları hakkında detaylı bilgiler
de verilerek fuar boyunca Bayburt Üniversitesi heyetince
akademik diplomasi temaslarında bulunuldu ve işbirliği
olanakları noktasında görüşmeler yapıldı.
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"Bayburt Kalesi ile İlgili Çok Önemli
Şeyler Yapacağız"

Bayproje, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi başta olmak üzere
toplamda 8 sivil toplum kuruluşunun birlikte organize ettiği “Kaleli

Kentler ve Bayburt Kalesi Kongresi” başladı. 

Kongrede konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Selçuk Coşkun, “Bayburt Kalesi ile Bayburt ile
ilgili diğer sivil toplum kuruluşları ile beraber çok
önemli şeyler yapacağız.” dedi.

Açılış konuşmalarında kürsüye gelen Bayburt Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, böyle bir
kongrenin Bayburt’ta bir ilk olduğuna işaret ederek,
“Bu tür çalışmalar bundan sonra da olması gerekiyor.
Ortak çalışmak iyi bir şey. Bundan dolayı paydaşlarımıza
çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu kongredeki değerli
bilim adamlarının katkıları, en azından Bayburt Kalesi
nedir, sorusunu iyi anlamamıza vesile olacak.  Bayburt
Kalesi’nin tarihi nereye dayanıyor, ne zaman yapılmış,
neler yapabiliriz? Bunu gerçekten uzmanların ağzından
dinlemek istiyorum. Değerli Rektörüm Prof. Dr. Ab-
düsselam Uluçam da bu konuda uzmandır. Bayburt
Kalesi’nde çalışmıştır. Onun önerileri doğrultusunda

da ben değerli çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum.
Üniversite bu konuda üzerine düşen her şeyi yapacak.
Sayın Belediye Başkanımızın da bu konuda çok heyecanlı
olduğunu yakinen biliyorum. İnşallah Bayburt Kalesi
ile Bayburt ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşları ile be-
raber çok önemli şeyler yapacağız. Hepinize katkıları-
nızdan, emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Be-
lediye başkanımıza, Bayproje’ye ve diğer 8 sivil toplum
kuruluşumuzdaki arkadaşlarımıza, üniversitedeki ar-
kadaşlarımıza teşekkür ediyorum.  Verimli bir kongre
olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.  

Bayburt Kalesi’nin tarihi süreçteki önemine vurgu
yapmak ve kalenin ülke turizmine kazandırılmasına
katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kongre 2 gün
sürdü ve alanında uzman olan 20’ye yakın bilim adamı
sunum yaptı.
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Şair, Yazar, Bayburt Hafızası
Mahmut Kırtan’ı Ebediyete

Uğurladık
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Bayburt Üniversitesi Senatosu, 
Almanya Federal Meclisi’nin sözde Ermeni

soykırımı iddialarını tanıyan bir tasarıyı oy çokluğu
ile kabul etmesini kınadı.

Kınama metninde şu ifadelere yer verildi:

“Rus işgali döneminde, müttefikimiz olan Alman devletinin generallerinin de
şahit oldukları, ayrıca belgelerle müdellel Ermeni zulmünü fiilen yaşamış kadim
Bayburt şehrimizin Üniversite Senatosu olarak; hiçbir bilimsel dayanağı olmayan
“sözde ermeni soykırım” tasarısının Alman Parlamentosu tarafından kabul
edilmiş olması, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkesini yönetim anlayışının
merkezine oturtmuş olan milletimizi ziyadesiyle üzmüştür. Tarihi gerçeklerin
siyasi kararlara kurban edilmemesi gerektiği gerçeğinden hareketle Bayburt
Üniversitesi Senatosu olarak; Ermeni mezaliminde katliama maruz kalan bütün
şehitlerimizi rahmetle anıyor, zalimi mazlum olarak göstermeye çalışan ilgili
kararı şiddetle kınıyoruz.”
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu
ve gazeteci yazar Sadık Albayrak'ın da katıldığı 

KTÜ İlahiyat Fakültesi İlk
Mezuniyet Törenine İştirak Ettik
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Yeni Atanan Valimiz Sayın 
İsmail Ustaoğlu'nu Karşıladık
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Öğrencilerimizin Karne Sevincine
Ortak Olduk
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Bir Dizi Programa Katıldık

Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve 
Milletvekilimiz Sayın Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile

beraber 
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1 megavat kapasiteli, “Bayburt Üniversitesi 1 GES
(Güneş Enerjisi Santrali)” adlı güneş enerjisi üretim
tesisi kurulması projesinin kabul edilmesinin ardından
bir açıklama yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Selçuk Coşkun; “Üniversitemiz bu enerji santrali
ile temiz ve sürdürülebilir enerji kaynağı güneşten
kendi elektriğini kendisi üretecek.

Bu sayede petrol, doğalgaz gibi çevreye etkileri
fazla fosil atıklarından enerji üretimini, hem de bu
kaynaklardaki dışa bağımlılığımızı azaltarak, üniver-
sitemiz kendi çapında ülke ekonomisine ve çevreye
olumlu katkı vermiş olacak.

Bu projemizi Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal
Bey’e sunduğumuzda çok heyecanlandı ve hemen
resmi başvurumuzu yapmamızı is-
tedi. Resmi başvurumuzun
ardından kısa bir süre
içerisinde Maliye Ba-
kanlığı Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Mü-
dürlüğü tarafın-
dan talebimiz
onaylandı. 

Çevreye, ye-
niliğe, Bayburt’a
ve Üniversitemi-
ze duyarlılığın-
dan dolayı Ma-
liye Bakanımız
Sayın Naci Ağ-
bal’a temsil etti-
ğim Bayburt Üni-
versitesi adına te-
şekkür ediyorum.  

Sayın Bakanımız üniversitemiz ile ilgili projelerimize
geçmişte olduğu gibi destek vermektedir. Bundan
sonra da bu desteğin devam edeceğine olan inancımız
tamdır.  Bu konudaki memnuniyetimizi ve şükran duy-
gularımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. " ifadelerini kul-
landı.

20-25 yıl kullanım ömürlü santral 6-7 yılda kendisini
amorti edecek. Proje bir kamu kurumu olan Bayburt
Üniversitesi’nin şimdiki koşullardaki elektrik ihtiyacının
önemli bir kısmını sübvanse edecek. Süreklilik arz
edecek proje ile elektrik açısından dışarıya bağımlılık
azalacak.

Bayburt Üniversitesi Kendi
Elektriğini Kendisi Üretecek

Bayburt Üniversitesi kendi elektriğini kendisi üretecek. Güneş
Enerjisi Santrali Projesi için gereken 3 Milyon 600 Bin TL bütçe,

Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.
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Bayburt Üniversitesi Yükselişini
Sürdürüyor

2000 yılından sonra kurulan ve URAP değerlendirmesine giren 51
üniversite arasında 2013 yılında 43. sırada yer alan Bayburt

Üniversitesi (BayÜni), 2014 yılında 42. sırada yer aldı. 2016’da URAP
değerlendirmesine giren 58 üniversite arasında ise 34. sıraya yükseldi. 

2008 yılında kurulan ve URAP değerlendirmesine
giren 9 üniversite arasında 2013 yılında 8. sırada iken
2014 yılında 6. sıraya yükselen Bayburt Üniversitesi,
2015 yılında 6. sıradaki yerini korurken 2016 sırala-
masında ise 2 sıra daha yükselerek 4. sıraya yükseldi. 

Devlet üniversiteleri arasında 2013 yılında 100-149
puan aralığı ile 91. sırada yer alan BayÜni, 2014 yılında
200-249 puan aralığı ile 90. sıraya yükseldi. 2015 yılında
devlet üniversiteleri arasında 89. sıraya yükselerek
puan aralığını koruyan Bayburt Üniversitesi 2016
yılında ise bir üst puan aralığı olan 250-299 puan ara-
lığında yer alarak 76. sıraya yükseldi. 

Türkiye’deki üniversitelerin genel akademik per-
formansına göre yapılan sıralamada 2013’te 117. sırada

yer alan Bayburt Üniversitesi geçen 4 yıl zarfında 18
sıra birden çıkarak 2016 yılında 99. sıraya yükseldi. 

Bünyesinde Tıp Fakültesi bulunmayan üniversiteler
arasında 2013’te 53. sırada yer alan BayÜni, 2014’te
52, 2015’te ise 49.sırada yer aldı. 2016 verilerine göre
ise 16 sıra birden yükselerek 33. sırada yer aldı. 2008
yılından sonra kurulan üniversiteler arasında bünye-
sinde Tıp Fakültesi bulunmayan üniversiteler sırala-
masında 2013’te 8. sırada yer alırken 2014’te 7. sırada,
2015’te 6. sırada yer aldı. 2016 yılında ise dört yıl önceki
sıralamasını ikiye katlayıp 4. sıraya yükselmiş oldu. 

Üniversitelerin araştırma, eğitim ve öğretim faali-
yetleri yanında çoğulcul bir toplum inşa etme, bütüncül
bir yaklaşımla ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki
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dönüşümlere öncülük etme, birlikte yaşama kültürünü
yerleştirme, toplumun, şehrin, bölgenin ve ülkemizin
beklentilerine katkılar sunma gibi küresel kurumlar
olduğunu kaydeden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Selçuk Coşkun, “Günümüzde iyi bir eğitim almış
çok yönlü ve kaliteli insana fazlasıyla ihtiyaç bulun-
maktadır. Üretken, yenilikçi düşünen, yeni ve pratik
çözüm önerileri sunan bireyler geleceğin bilimsel plat-
formunda söz sahibi olacaktır. Üniversitemiz stratejik
hedeflerini ülkemizin 2023 ve 2071 vizyonu doğrultu-
sunda her geçen yıl gerçekleştirmenin heyecanı ile
büyümesini sürdürmektedir.” dedi. 

Hızlı bir şekilde gelişimini sürdüren Bayburt Üni-
versitesi’nin başarı sıralamasında da üst sıralara çık-
tığını kaydeden Rektör Coşkun, “2008 yılında kurulan
ve son yıllarda atılım içinde olan mesleki becerileri ve
doğal yetenekleriyle fedakârca çalışan öğretim ela-
manlarımızla, genç, bilgili alanında uzman akademik
ve idari kadromuzla üniversitemiz, University Ranking
by Academic Performance (URAP) Araştırma Labora-
tuvarı’nın Yükseköğretim kurumlarını akademik ba-
şarıları doğrultusunda değerlendirdiği 2016 verilerine
göre önemli bir noktaya gelmiş bulunuyor. Bu, üniver-
sitemiz açısından da önemli bir referans teşkil edecek.
Bayburt Üniversitesi son yayınlanan bu URAP verilerinde
de görülebileceği gibi akademik başarılarıyla kendisiyle
aynı yıl içinde kurulan birçok üniversiteyi geride bıraktı.
Bu başarılarından dolayı akademisyenlerimizi tebrik
ediyorum. Bundan sonra da çalışmalarımızı akademik
özgürlük, üniversite-şehir sanayi işbirliği, araştırma
faaliyetleri, fiziksel altyapıyı tamamlama, tüm paydaşlarla
işbirliği, uluslararasılaşma, toplumla bütünleşme, aka-
demik ve idari personelimizin yaşam standartlarının
yükseltilmesi doğrultusunda sürdüreceğiz.” ifadelerini
kullandı. 

University Ranking by Akademic Performance’a
göre Bayburt Üniversitesi’nin mevcut akademik per-
formansı özet olarak şu şekilde gerçekleşti: 

2000 YILINDAN SONRA KURULAN ÜNİVERSİTELER
SIRALAMASI

2016 sıralamasında 34. sırada yer alan Bayburt
Üniversitesi, üniversite Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coş-
kun’un göreve geldiği yıl olan 2013’te bu sıralamada
43. sırada bulunuyordu. Rektör Coşkun’un göreve baş-
lamasıyla bu sıralamada önemli bir konuma gelen
Bayburt Üniversitesi, 2016 yılında aralarında 2006
yılında kurulan Kastamonu, Giresun, Amasya, Uşak;

2007 yılında kurulan Bitlis Eren, Muş Alparslan, Siirt,
Kilis 7 Aralık, Artvin Çoruh, Kırklareli, Bilecik Şeyh
Edebali, Mardin Artuklu, Ağrı İbrahim Çeçen, 2008 yı-
lında kendisiyle aynı dönemde kurulan Tunceli, Şırnak,
Iğdır, Ardahan, Hakkâri olmak üzere birçok devlet
üniversitesini ve kendinden önce kurulmuş olan ara-
larında KTO Karatay, İzmir, İstanbul Aydın, İstanbul
Arel gibi üniversitelerin de bulunduğu vakıf üniversi-
telerini de geride bıraktı. 

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ GENEL SIRALAMASI

Devlet üniversiteleri genel sıralamasında 2013
yılında 91. sırada yer alan BayÜni, 2016 yılında bu sıra-
lamada 76. sıraya yükselerek aralarında 2008 yılında
kendisiyle aynı dönemde kurulan birçok üniversite
dâhil 19 üniversiteyi geride bıraktı. 

GENEL AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI

2013 yılında genel akademik performans sırala-
masında 135,57 puanla 117. sırada bulunan Bayburt
Üniversitesi, 2016 yılında bu sıralamada 264,77 puanla
99. sıraya yükselerek bu konumuyla aralarında Giresun
(242,27), Amasya (229,39) ve Uşak (214,62) Üniversitesi’nin
de bulunduğu çok sayıda devlet üniversitesini geride
bıraktığı gibi; aralarında İstanbul Kültür (255,66), Okan
(244,56), İstanbul Bilgi (239,55), Konya Karatay (237,71),
İzmir (223,79), İstanbul Aydın (184,03), Haliç (182,84),
Çağ (181,05), Beykent (150,10) üniversitelerinin de bu-
lunduğu çok sayıda vakıf üniversitesini de geride bı-
rakmış oldu. 

BÜNYESİNDE TIP FAKÜLTESİ OLMAYAN ÜNİVER-
SİTELER SIRALAMASI

Bu sıralamada 2013 yılında 53. sırada yer alan Ba-
yÜni, 2016 yılında 33. sıraya yükselerek bu konumuyla
aralarında kendisiyle aynı dönemde kurulan birçok
üniversite olmak üzere 8 vakıf üniversitesinin de bu-
lunduğu 25 üniversiteyi geride bıraktı.

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYI-
LARI

2013 yılında öğretim üyesi başına düşen öğrenci
sayıları oranı 104,61 iken 2016 yılında bu oran yüzde
63,53 artışla 38,15’e yükseldi. Bayburt Üniversitesi bu
konumuyla 130 üniversite arasında 74. sırada yer alır-
ken, aralarında aynı dönemde kurulan Gümüşhane,
Gediz dâhil toplamda 56 devlet ve vakıf üniversitesini
de geride bıraktı.



Programlarına
Katıldık

İftar

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanımız
İsmail Kahraman ve Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın iştirak ettiği

Birlik Vakfı’nın iftarına katıldık. 
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Üniversitemizin değerli güvenlik görevlileri ve yardımcı personelimiz
ile birlikte iftarımızı açtık.



İftarımızı Üniversitemizin Değerli Akademik ve İdari
Personelleri ile Beraber Açtık.

77MAYIS - HAZİRAN - TEMMUZ - AĞUSTOS - 2016



BayÜni Külliye Haber

78 MAYIS - HAZİRAN - TEMMUZ - AĞUSTOS - 2016

Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve Milletvekilimiz Sayın Doç. Dr.
Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Valimiz Sayın Vasip Şahin, Bayburt Valimiz

Sayın İsmail Ustaoğlu, Bayburt Belediye Başkanımız Sayın Mete
Memiş ile birlikte İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği'nin

düzenlemiş olduğu iftar programına katılarak Bayburtlu
bürokratlarımızla ve hemşehrilerimizle iftar ettik.
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Vali Ustaoğlu’ndan Ziyaret
Son yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Bayburt'ta göreve başlayan
Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk

Coşkun’u makamında ziyaret etti.

Rektör Coşkun’un kendisini ziyaretinden sonra
iadeyi ziyarette bulunan Vali Ustaoğlu,  Bayburt Üni-
versitesi’ndeki eğitim hakkında Rektör Coşkun’dan
bilgi alarak Bayburt’un sosyo-ekonomik açıdan gelişimi
ve üniversite iş birliği noktasındaki görüşlerini aktardı. 

Kendisine göstermiş olduğu sıcak karşılamadan
dolayı Rektör Coşkun’a teşekkür eden Vali Ustaoğlu,
Türkiye’nin en güvenli ve en huzurlu şehri Bayburt’ta
göreve başlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.  

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör
Coşkun ise Vali Ustaoğlu’nun Bayburt’ta başarılı çalış-
malara imza atacağını, Bayburt’un gelişmesi adına
Bayburt Üniversitesi’nin şehre katkı noktasında yapı-
lacak her türlü çalışmayı imkânlar doğrultusunda
destekleyeceğini söyledi.

Ziyarette Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal
da yer aldı. 
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Bayramlaşma
Bayram namazını müteakip bayramlaşma programına katılarak

hemşehrilerimizle bayramlaştık. 
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İmam Hatip Mezunlar
Buluşması

Bayburt İmam Hatip Mezunları
Derneği’nce (BİMDER) organize edilen
“2.Geleneksel Mezunlar Buluşması” na

katıldık.
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Geleneksel Hale Gelen
22. Uluslararası Dede Korkut

Kültür ve Sanat Şölenine Katıldık
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Balkaynak Köyü tarihi karakolunda ve 
Akşar Korgan Köprüsü'nde incelemelerde 

bulunduk.
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Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu ile 
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Ankara’da   
Milli  
İrade  
Nöbeti



BayÜni Külliye Haber

86 MAYIS - HAZİRAN - TEMMUZ - AĞUSTOS - 2016

İlk Tepki BayÜni’den

Bayburt Üniversitesi (BayÜni) 
Darbe Girişimine İlk Tepki Gösteren Kurumların

Arasında Yer Aldı

Darbe girişiminin saat 22.00 civarından itibaren
ekranlarda yer alması ile hemen harekete geçen Bay-
burt Üniversitesi, Rektörlük’ten tüm personele SMS
gönderdi. 

Mesajda, “Bugün MİLLİ İRADE’ye sahip çıkma gü-
nüdür. Bütün Akademik ve İdari personelimizi MİLLİ
İRADE’ye sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu darbe gi-
rişimi başarısız olacak MİLLİ IRADE kazanacaktır.
Prof. Dr. Selçuk Coşkun.” ifadelerine yer verildi.  

Kısa zaman aralıkları ile tekrarlanan mesaj ile çok
sayıda akademisyen Bayburt Hükümet Meydanı’nda
yerini alarak sabaha kadar vatandaşlarla birlikte
alanda kaldı.

16 Temmuz günü Rektörlük’te bir araya gelinerek
Bayburt Üniversitesi web sitesinden,  BayÜni sosyal
medya hesaplarından, BayÜni Senatosu’nun, darbe
girişimine kalkışmayı kınayan metni yayınlandı. Metinde,
“Milli iradenin ve demokrasinin en önemli savunucu-

15 Temmuz akşamı gerçekleştirilmek istenen darbe girişimine
Bayburt’ta ilk olarak tepki veren kurumların başında Bayburt

Üniversitesi yer aldı. 



larından olan üniversitemiz, Yüce milletimizin
iradesine karşı şer odakları tarafından düzen-
lenen ve demokrasi tarihimize kara bir leke
olarak geçecek olan bu kalkışmayı şiddetle ve
nefretle kınıyor. Devletimizin, hükümetimizin, is-
tiklal ve istikbalden ödün vermeyen milletimizin
daima yanındayız ve milletimizin iradesine her
ne koşulda olursa olsun sahip çıkacağız. Bütün
akademik camiamız milletin iradesine saygı ve
demokrasiye sahip çıkma noktasında tek vücut
halindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifa-
deleri yer aldı.  Bayburt Üniversitesi’nin sosyal
medya hesaplarında ise Rektör Prof. Dr. Selçuk
Coşkun’un kalkışmayı kınayan ve MİLLİ İRADE’ye
sahip çıkmaya davet eden mesajı yayınlandı.

Yine aynı gün erken saatlerde Rektörlük
binası başta olmak üzere Rektörlüğün girişi ve
fakülteler Türk bayrakları ile süslendi. Akşam
ise akademisyenler Bayburt Hükümet Meyda-
nı’nda yer alarak, üniversite araçları ise Cum-
huriyet Caddesi’ndeki konvoya katılarak demok-
rasi nöbetini sürdürdü. 

15 Temmuz Gecesi BayÜni
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YÖK Başkan Prof. Dr. Yekta Sa-
raç, devlet ve vakıf üniversitelerinin
rektörlerine 'acil toplantı' çağrısında
bulundu. Toplantıya gelen üniversite
rektörleri ve YÖK adına ortak bir
açıklama yapıldı. Açıklamada, Tür-
kiye'nin 15 Temmuz gecesi ağır bir
saldırıya maruz kaldığına ve ülke
yönetiminin gayrimeşru yollardan
ele geçirilmeye çalışıldığına yer ve-
rildi. YÖK ve rektörler yapılan darbe
girişimini lanetlediklerini duyurdu.

Bildiride, "Devletin içindeki pa-
ralel yapılanmanın, uyuşturulmuş
bu zihniyetin akademik dünyadaki
uzantılarının da farklı olması bek-
lenemez. Özgür ve bilimsel düşüncenin en büyük düşmanı olan bu yapılanmanın üniversiteleri ele geçirmesine,
ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişmesini baltalamasına asla müsaade edilemez." denildi. 

“Türkiye Darbe Girişimine Karşı Ayakta UAK Du-
yurusu” başlığıyla yayınladığı mesajda şu ifadelere yer
verdi: 

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI’NDAN
BASIN AÇIKLAMASI

“Üniversitelerarası Kurul olarak milletimizin ira-
desine ve demokrasimize karşı yapılan bu çirkin ve
kabul edilemez girişimi şiddetle kınıyoruz. Özgürlüğün
sesi olan üniversitelerin bu durumu kabul etmesi
mümkün değildir. Bunu yapanlar milletimize hesap
verecektir. Tüm üniversitelerimizi, millet iradesine,
demokrasimize ve ilkemize karşı yapılmak istenen bu
kabul edilemez girişime karşı çıkmaya, vatanımıza,

bayrağımıza ve yarınlarımıza sahip çıkmaya davet
ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Turkish Interuniversity Board (ÜAK) strongly con-
demns the recent coup attempt to overthrow the de-
mocratically elected and legitimate Government of
Turkey. Serving as an active voice of freedom and de-
mocracy, all our universities stand against this unac-
ceptable and shameful attempt against our national
will and our parliamentary democracy, the rule of law
and freedom. Remembering the devastation in our
recent history caused by the previous coups, we also
invite all academics and students in the world to stand
against this attempt. Turkish Interuniversity Board
(ÜAK)

ÜAK  Duyurusu
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’ndan Darbe Girişimine Kınama

YÖK ve Rektörlerden 
Ortak Bildiri



Bayburt
Milli İradedir.

Bayburt 
Türkiye’dir. 

Milli İradeye 
Sahip Çıkıyoruz… 

“Unutmayın Bayburt Türkiye’dir.”
Recep Tayyip Erdoğan
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Milli İradeye Saygı
Nöbetindeyiz.

Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve
Milletvekilimiz Sayın Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu

ile 

91
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Demirözü ve Aydıntepe
Ziyaretlerine Katıldık

Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve
Milletvekilimiz Sayın Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu

ile 
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Bayburt Üniversitesi BESYO
Sınavları Yapıldı

Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO)
sınavları yapıldı. 

Antrenörlük Bölümü’ne kayıt yaptırmak isteyen
öğrenciler ve milli sporculardan oluşan 669 kişi müthiş
bir performansla özel yetenek sınavlarını kazanmak
için ter döktü. 

Güreş, atletizm 100 metre bayan ve erkek,  atletizm
800 metre bayan 1500 metre erkek koşuları ile Genç
Osman Stadı’nda başlayan sınavlara,  Kapalı Spor Sa-

lonu’nda atletizm gülle, basketbol, atletizm uzun atlama
ile devam edildi. Bayburt Üniversitesi Yeni Külliye Spor
Tesisleri’nde ise futbol, voleybol, tenis, hentbol sınavları
gerçekleştirildi. 

Çeşitli dallarda ve konulan kıstaslarda hünerlerini
sergileyen adaylardan Antrenörlük Bölümü’ne 40’ı ba-
yan, 120 öğrenci alınacak. 
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Bayburt’ta Demokrasi ve
Şehitler Mitingi

15 Temmuz akşamı MİLLİ İRADE’ye karşı darbe gi-
rişiminin bertaraf edilmesinden sonra Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla yurt
çapında gerçekleştirilen Milli İradeye Saygı Nöbetlerini
taçlandırmak için 81 ilde Demokrasi ve Şehitler Mitingi
düzenlendi. Bayburt’taki mitingde Cumhuriyet Cadde-
si’nde kurulan platform önünde toplanan binlerce va-
tandaş, ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak Fe-
tullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması ta-
rafından geçekleştirilen (FETÖ- PDY) darbe girişimine
tepki gösterdi. 

Mitinge Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti İs-
tanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Bayburt Milletvekili
Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş,
Garnizon Komutanı Jan. Alb. İbrahim Ayhan Vural,
Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Bayburt Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel
Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Ak Parti Bayburt İl Başkanı
Hakan Kobal, Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl
Başkanı İbrahim Kaldırımoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi
Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Saadet Partisi Bayburt
İl Başkanı Osman Nuri Temur, sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Siyasi parti temsilcileri ve protokol üyelerinin ko-
nuşma yaptığı mitingde, milli birlik ve beraberlik mesajı
verilerek hain darbe girişimi kınandı. 
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Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Rektör
Coşkun, yüzde 80 doluluk oranının Bayburt Üniversi-
tesi’ne duyulan güvenin bir sonucu olduğunu belirterek
“Bayburt Üniversitesi’ni tercih ederek eğitim ailemize
katılan öğrencilerimize yeni eğitim hayatlarında ba-
şarılar diliyorum.  Bayburt Üniversitesi’ni tercih eden
tüm öğrencilerimizi yaptıkları bu seçimlerinden dolayı
tebrik ediyorum. Üniversitemiz, ÖSYM tarafından
verilen kontenjanlarda 4 yıllık eğitim veren lisans dü-
zeyinde yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Bu sonuçlar
üniversitemize ve şehrimize duyulan güvenin bir gös-
tergesidir.” dedi. 

Tercihlerle ilgili detaylı bilgiler de aktaran Rektör
Coşkun, “Bayburt Eğitim Fakültesi’nde eğitim veren 9
bölümü, 584 öğrenci tercih etti. Bu oranla Eğitim Fa-
kültemizde yüzde 98 doluluk oranını yakaladık. İlahiyat
Fakültemizdeki 288 kontenjanın 280’i de tercih edildi,
burada da yüzde 97 doluluk oranı gerçekleşti. Mü-
hendislik Fakültesi’nin bazı bölümlerinde yüzde 100
doluluk oranına ulaştık. İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi’nde yüzde 94; bu yıl eğitime başlayacak İnsan
ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde ise yüzde 99 doluluk
oranı yakalandı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun
öğrenci sayısı ise koordinasyon sınavları sonucu be-
lirlenecek. Bölümlerin kalan kontenjanlarının da ek
yerleştirmelerle dolacağını düşünüyoruz.” ifadelerini
kullandı. 

Önlisans eğitimi ile ilgili de bilgi veren Rektör Coşkun,
“Önlisans eğitiminde Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulumuzun yeni öğrenci alacak İlk ve Acil

Yardım (İÖ) programının yarısı dolmuş, yine yeni öğrenci
alımı olacak programlardan optisyenlik programında
yüzde 98, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) programında
yüzde 96, Yaşlı Bakımı (İÖ) programında ise yüzde 98
oranına ulaşılmıştır. 

Bayburt Meslek Yüksekokulu’nun eğitim veren 18
programından Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) ve Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Lojistik ve Maliye gibi
programlarında yüzde yüze yakın doluluk oranına
ulaşılmış, geçen yıl açılan Aydıntepe Yerleşkesi’ne bu
yıl öğrenci alınacak İnşaat Teknolojisi programı yüzde
93, geçen yıl eğitime başlayan Demirözü Yerleşkesi’ndeki
Yerel Yönetimler programı ise yüzde 100’lük doluluk
oranına ulaşmıştır.” açıklamasında bulundu.   

“Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi” sloganıyla
eğitim veren Bayburt Üniversitesi’nde bilimsel ve aka-
demik imkânların fazlasıyla bulunduğunu dile getiren
Rektör Coşkun açıklamasını şöyle tamamladı: 

“Bayburt Üniversitesi, bilime ve evrensel bilgiye hu-
zurlu ve güvenli kapılardan ulaşılan bütün birimleriyle
toplumsal hayatın içinde olan bir yapıdır. Anne babalar,
emanetimiz olan evlatlarınızı üniversitemizin ve şehrin
huzurlu ortamında güven içerisinde yetiştireceğimizden
endişe duymayınız. Bizden beklenen güvene ve başarıya
layık olmaya devam edeceğiz. Güvenli tercih noktasında
Bayburt Üniversitemizi tercih etmelerinden dolayı tüm
öğrencilerimize teşekkür ediyor, tercihlerin öğrenci-
lerimize, ailelerine ve tüm milletimize hayırlı olmasını
diliyorum.”

Üniversitemizi Tercih Eden
Öğrencilerimize Eğitim
Hayatlarında Başarılar

Diliyorum
2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) tercih sonuçlarını
değerlendiren Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun,
Bayburt Üniversitesi’nde lisans düzeyindeki kontenjanlarda yüzde 80

doluluk oranına ulaşıldığını belirtti. 
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Bayburt Üniversitesi Yayınla-
rı’nın 12. Bayburt Tarihi ve Kültürü
Uygulama ve Araştırma Merkezi
(BAKÜTAM) ’nin ise 7. kitabı olarak
ilim dünyamıza kazandırılan ki-
tapla ilgili bir açıklama yapan Bay-
burt Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Selçuk Coşkun, tarihteki olay-
ların netlik ve açıklık kazanması
açısından düzenlenen sempoz-
yumun kitaplaşmasının önemli
olduğunu ifade etti. 

Türk-Ermeni ilişkilerinin aka-
demik bir bakış açısıyla ele alın-
masının hem tarih hem de bölge
barışına katkı sunacağına inan-
dığını belirten Rektör Coşkun,
kitapta "Tehcir Kararı ve
Uygulaması, Sevk ve İskân
Kararı’nın Uygulanmasına
Almanya’nın Tepkisi,  1.
Dünya Savaşı’nın Kimsesiz Ermeni Çocukları ve Bunlarla
İlgili Uygulamalar, Ermeni Olaylarında Tokat, Birinci
Dünya Savaşı’ndan Önce Türk-Ermeni İlişkileri (1908-
1914), Bayburtlu Bir Kültür Adamı Mehmet Hocaoğlu
ve Ermeni Meselesine Dair Bir Eseri,  Anadolu Vilayet-
lerinde Ermeni Komitacılar Tarafından Öldürülen Er-
meniler,  Ermeni Sorunu: Ortak Sorumlulukla Suçlanan
ve Sorgulanan Almanya, Birinci Dünya Savaşı Sırasında

Avrupa ve ABD’de Ermeni Propa-
gandası, İngiliz Propagandasının
Ermeni Sorununa Etkileri, 1. Dünya
Savaşı Yıllarında Kürt-Ermeni İliş-
kileri Üzerine Düşünceler, İttihatçı
Önderlerin Savaş Sonrası Oluştu-
rulan Özel Komisyonda Sorgulan-
maları, Ermeni Aydın Görüşlerinde
Ermeni Milli Hareketinin İdeolojisi,
Kafkas Ermeni Olaylarının Vuku-
unda Eçmiyazin Kilisesinin Yeri
(1903-1908), “Büyük Ermenistan” Dü-
şüncesi ve Bu İdeolojinin Azerbaycan
Üzerindeki Etkisi, Ermeni Olaylarının
Türk Romanına Yansıması, 1. Dünya
Savaşı Öncesi ve Sonrasında Bay-

burt, Sanıkların Dilinden 1895
Bayburt Ermeni Olayları" ko-

nularının ele alındığını kay-
detti.

Rektör Coşkun,  kitabın
hazırlanmasında emek verenlere, bildirilerini paylaşan
değerli araştırmacılara teşekkürlerini sunarak eserin
ilim alemine hayırlı olmasını diledi. 

Editörlüğünü Bayburt Üniversitesi okutmanlarından
Cihat Taşkesenlioğlu ve Yıldıray Yıldırım'ın yaptığı 18
bildiriden oluşan 344 sayfalık kitapta ayrıca kapanış
oturumu, kapanış konuşması, sempozyumdaki sergi
tabloları ve sempozyumdan görüntüler bulunuyor.

Geçmişten Günümüze
Türk-Ermeni İlişkileri 

Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde altı

oturum halinde gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Türk-Ermeni
İlişkileri Uluslararası Sempozyumu"nun tebliğleri kitaplaştı. 

Uluslararası Sempozyumu’nun Tebliğleri
Kitaplaştı
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Sayın Valimiz, 
Bayburt Üniversitesi'nin 

Yeni Külliye Alanını İnceledi
Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Selçuk Coşkun ile birlikte yeni külliye alanındaki inşaat çalışmalarını

yerinde inceledi.
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Ustaoğlu, buradaki çalışmalar hakkında Rektör
Coşkun ve diğer ilgililerden bilgi aldıktan sonra yine
külliye alanı içinde yapımı devam eden Yaşam Merkezi,
Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, yurt ve camide in-
celemelerde bulundu.

Bayburt Üniversitesi'nin ilin gelişimi ve geleceği
adına en önemli kurumlarının başında geldiğini belirten
Vali Ustaoğlu, "Bayburt Üniversitesi bizim en önemli
imajımız. İlimizde bu noktada Bayburt'umuzun geliş-
mesine, kalkınmasına en önemli katkı sağlayacağına
inandığımız üniversitemizin inşallah bundan sonraki
süreçte Bayburt'umuzun marka değeri oluşmasında
en önemli katkıyı üniversitemizin sağlayacağını düşü-
nüyoruz. Onun için buradaki faaliyetleri de önemsiyoruz,
yapılan çalışmaları da önemsiyoruz" dedi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun
ise Vali İsmail Ustaoğlu'nun yeni külliye alanındaki ça-
lışmaları yerinde incelemesinden memnuniyet duy-
duklarını aktararak, "Burada yapılan faaliyetleri Sayın
Valimiz yerinde görmüş oldu. Yerinde görmüş olmak
başka bir şey, bizim anlatmamız başka bir şey. Dolayısıyla
yerinde gördüler. Beraberce binalarımızı da inceledik,
altyapı çalışma alanlarını da inceledik." ifadesini kul-
landı.

Yeni külliye alanının geniş bir alana modern ile ge-
leneği kaynaştırarak yayıldığını ve bu alanda adeta
yeni bir şehir kurduklarını belirten Coşkun, şunları
kaydetti:

"Burada bir bütün olarak yeni bir şehir kuruluyor.
Gerçekten yeni, modern aynı zamanda da kültürel
mirasımıza da bağlı bir şehir kuruluyor. Bayburt'a
hayırlı olur, güzel hizmetler eder inşallah bu yeni
külliye alanımız. 2019’da 15 bin öğrenci hedefine doğru
gidiyoruz. Hepimize, ilimize, ülkemize inşallah hayırlı
olur bu yeni külliyemiz."



Rektörlüğümüze Ziyaretler

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Bayburt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaret etti. Sıcak ve samimi havada gerçekleşen ziyarette
Rektör Coşkun, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek Rektör Karaca’ya te-
şekkürlerini iletti. 
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Sayın Çiğdem Karaaslan Hanımefendi
Rektörlüğümüzü ziyaret etti. Makamda Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk
Coşkun ile bir süre görüşen Karaaslan’a ziyareti anısına Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesi
Yayınları'ndan çıkan kitaplar hediye etti.
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