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2016-2017 Akademik Yılında Solhan'da 
eğitime başlayacak olan Solhan Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun iki 
programına öğrenci alımı YÖK tarafından 
onaylandı. Her programa 40 öğrenci olmak 
üzere toplam 80 öğrenci alınacak.

Üniversitemiz öğrencilerine yönelik olarak 
düzenlenen konferansta konuşan Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Esas olan şey 
insanın kendi iç dünyasındaki huzurudur. 
Gönlünün rahatlığıdır. Bunu da Hazreti 
Peygamberi örnek alarak yakalayabiliriz” dedi.

“Hz. Peygamberi örnek 
alırsak huzuru buluruz”

“Beklentiler, arttırıyor”sorumluluğumuzu 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, basın mensupları ile 
kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Şehrin beklentilerinin 
sorumluluk bilincini daha da arttırdığını ve bu bilinçle hareket 
edeceklerini belirten Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Herkes elinden geleni 
yaparsa   başaramayacağımız   hiçbir   şey  kalmaz”  dedi.

Bingöllü akademisyenler, Bingöl için bir araya geldiler
Üniversitemizde 'Bingöllü Akademisyenler Buluşma ve İstişare Toplantısı' düzenlendi. Bingöl Belediyesi 
organizasyonu ile bir araya gelen akademisyenler, kente olan gönül borcunu ödemek istiyor. Yıllar önce 
memleketlerinden ayrılarak kariyer planlarının zirvesine ulaşan akademisyenler, daha güzel bir Bingöl için 
hizmete hazır olduklarını vurguladı.

Üniversitemiz, Girne ve Yakın Doğu 
Üniversiteleri ile işbirliği protokolü imzaladı
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Solhan SHMYO'nun iki programına 
öğrenci alımı onaylandı

Bingöl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Bayram Yurt, Suudi 
Arabistan'da düzenlenen 13. Uluslararası 
Asya Arıcılık Konferansında 'Türkiye'nin Doğu 
Bölgesinde Üretilen Bingöl Çiçek Balının 
Özellikleri' başlıklı bir sunum yaptı.

Bingöl balı “13.Uluslararası Asya 
Arıcılık Konferansı”nda tanıtıldı
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“13.Uluslararası Asya 

Arıcılık Konferansı

Üniversitemiz Rektörü Prof. 

Dr. İbrahim Çapak, Bingöl'de faali-

yet gösteren ulusal ve yerel basın 

temsilcileri ile Üniversitemiz Sos-

yal Tesislerinde bir araya geldi. Ba-

sını önemsediklerini ve değer ver-

diklerini belirten Prof. Dr. Çapak, 

“Bingöl basını her geçen gün bü-

yüyor. Bundan birkaç yıl önce bir-

kaç gazete ile temsil edilen Bingöl 

basını, bugün merkezde ve ilçe-

lerde basın faaliyetlerine devam 

ediyor. 2004 yılı sonrasından i�-

baren Bingöl'de yapmaya başladı-

ğımız sempozyumlar ve akademik 

faaliyetler ile Bingöl basını ile 

haşir neşiriz. Bingöl basını ile 

yakın bir işbirliği içinde hareket 

ederek, ileriki dönemlerde ortak 

bir basın çalıştayı da yapmak is�-

yoruz. Basın kendini geliş�rdikçe 

daha güçlü ve daha iyi bir konuma 

gelecek�r. Kalite, üzerinde çalışıl-

dıkça oluşur; basın da böyledir. 

Bingöl basınının bütün faaliyetle-

rimizi takip etmesini ve bunları 

halka ulaş�rmasını talep ediyo-

ruz” dedi.          Devamı Sayfa 2'de

Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu

Bingöllü akademisyenler gerçekleş-

�rilen bir organizasyon ile Bingöl Üni-

versitesinde buluştu. Üniversitemiz 

Kongre Merkezinde düzenlenen progra-

ma, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Be-

lediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 

Çapak, Ankara Sosyal Bilimler Üniversi-

tesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz, Bingöl 

Eski Milletvekili Prof. Dr. Eşref Taş, İl Em-

niyet Müdürü Süleyman Pamuk, kurum 

müdürleri ve Bingöllü akademisyenler 

ka�ldı.                                  Devamı S/3'te

Üniversitemiz, Girne ile Yakın Doğu 
Üniversiteleri arasında bilim, kültür ve sanat 
dalları ile tüm eğitim-öğretim alanlarında 
ortak projeler yürütmek, ortak bilimsel 
araştırmalar ve yayınlar yapmak, her 
düzeyde öğrenci ve öğretim üyesi değişimi 
yapmak, ortak bilimsel ve teknik geziler, 
sportif faaliyetler ve bilimsel toplantılar 
düzenlemek, tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak 
konularında ikili anlaşma imzalandı.2'

DE

Bingöl Üniversitesi, 8. fakültesine kavuştu. Daha önce YÖK tarafından onaylanarak Bingöl Üniversitesi, 8. fakültesine kavuştu. Daha önce YÖK tarafından onaylanarak 
Bakanlar Kuruluna sunulan Sağlık Yüksekokulunun Sağlık Bilimleri Fakültesine Bakanlar Kuruluna sunulan Sağlık Yüksekokulunun Sağlık Bilimleri Fakültesine 
dönüştürülmesi kararı, Bakanlar Kurulundan da geçti. Karar, Resmi Gazetede yayınlandı.dönüştürülmesi kararı, Bakanlar Kurulundan da geçti. Karar, Resmi Gazetede yayınlandı.

Bingöl Üniversitesi, 8. fakültesine kavuştu. Daha önce YÖK tarafından onaylanarak 
Bakanlar Kuruluna sunulan Sağlık Yüksekokulunun Sağlık Bilimleri Fakültesine 
dönüştürülmesi kararı, Bakanlar Kurulundan da geçti. Karar, Resmi Gazetede yayınlandı.
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Bingöl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Bayram Yurt, Suudi Arabistan'da 
düzenlenen 13. Uluslararası Asya Arıcılık 
Konferansında 'Türkiye'nin Doğu Bölgesinde 
Üretilen Bingöl Çiçek Balının Özellikleri' 
başlıklı bir sunum yaptı.

Bingöl balı “13.Uluslararası Asya 
Arıcılık Konferansı”nda tanıtıldı

13. Uluslararası Asya Arıcılık Konfe-
ransı (13th Asian Apicultural Associa�-
on Conference), Suudi Arabistan’ın 
Cidde şehrinde gerçekleş�rildi. Ulusla-
rarası konferansta Bingöl Çiçek Balının 
Özelliklerini ‘Characteris�cs of Bingol 
flower honey produced east region of 
Turkey’ başlıklı poster sunumu yapan 
Yrd. Doç. Dr. Bayram Yurt, “Suudi Ara-
bistan bal konusunda çok ciddi bir pa-
zardır. Bingöl sahip olduğu özel bitki flo-
rası ve iklim şartları nedeni ile bal kali-
tesi açısından dünya çapında önem arz 
etmektedir. Özellikle çok sayıda ende-
mik bitki mevcudiye�nden dolayı kali-
teli bal elde edilmektedir. Bingöl balının 
uluslararası konferanslarda tanı�lması 
gerekmektedir” dedi. 

Bingöl balı an� bakteriyel ve an� 
fungal ak�viteye sahip

Özellikle geven balının önemine de-
ğinen Yrd. Doç. Dr. Bayram Yurt, “Bingöl 
yöresinde üre�len ballar an� bakteri-
yel ve an� fungal ak�viteye sahip�r. 
Özellikle “geven balı” dünya çapında 
çok büyük bir önem arz etmektedir. Bin-
göl balı üzerinde araş�rmaların yoğun-
laş�rılması gerekmektedir. Ayrıca Bin-
göl balının tanı�m faaliyetlerinin de ar-
�rılması gerekmektedir” diye konuştu. 

BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM 
“Daha iyi noktaya varmak is�yoruz”
Bingöl’ün yaşanabilir kentler arasında 

üst sıralarda yer aldığına dikkat çeken 
Prof. Dr. Çapak, “Bingöl insanı ve doğası 
ile güzel bir şehir. Bingöl’deki kamu ku-
rumları yöne�cileri, Bingöl için özverili 
olan insanlardır. Elbette eksikliklerimiz ve 
olumsuzluklar olacak�r. Eğer hep eksik ta-
ra� görürsek, yapılan bütün güzellikleri 
yok saymış oluruz. Bize düşen üniversite-
mizi yerellikten çıkar�p, üniversal bir viz-
yona kavuşturmak�r. Bizim en büyük ar-
zumuz, üniversitemizi nitelikli akademik 
yayınlarla güçlü bir hale ge�rmek�r. Öğ-
re�m üyesi kadromuzu güçlendireceğiz. 
Üniversite olarak ilimiz ile güçlü işbirlikle-
ri içerisinde olacağız. Bingöl’ü ve üniver-
sitemizi daha iyi bir noktaya ge�rmek için 
çalışacağız” şeklinde konuştu. 

“Diş Hekimliği Fakültesi ile BESYO ön-
celiklerimiz arasında olacak�r”

Yükseköğre�m Kurulu (YÖK) tara�n-
dan onaylanan ancak öğre�m üyesi ek-
sikliğinden dolayı henüz ak�f bir hale ge-
�rilemeyen Diş Hekimliği Fakültesi ile 

Beden Eği�mi ve Spor Yüksekokulu’na dik-
kat çeken Prof. Dr. Çapak, “Diş hekimliği 
ile BESYO’yu bir an önce ak�f bir hale ge-
�rmek önceliklerimiz arasında olacak�r. 
Diş Hekimliği Fakültesi için girişimlerde 
bulunmaya başladık. Diş Hekimliği Fakül-
tesi’nin şimdiye kadar ak�f bir hale ge�ri-
lememesinin nedeni, bu alandaki öğre-
�m üyelerinin çalış�kları yerlerdeki im-
kânlarının Bingöl’den daha iyi olmasıdır. 
Onları buraya ge�rmek için en azından 
sahip oldukları mevcut şartları sağlama-
mız gerekiyor. Öncelikle diş hastanesi ile 
bir protokol imzalayıp, ilk etapta buraya 
ge�receğimiz öğre�m üyelerinin aynı za-
manda diş hastanesinde çalışmasını sağ-
lamayı düşünüyoruz. Beden Eği�mi ve 
Spor Yüksekokulu için öğre�m üyesi açı-
ğını kapatarak, öğrenci almayı hedefliyo-
ruz. Ayrıca Sürekli Eği�m Merkezi’ni daha 
ak�f hale ge�receğiz. Sadece üniversite 
öğrencilerine yönelik değil, bütün Bingöl 
halkının faydalanabileceği bağlamadan 
tutun da yabancı dil kurslarına kadar her 
türlü ser�fikalı kursların olduğu bir mer-
kez haline ge�receğiz. İlimizdeki diğer ku-

rumlarla işbirliği içerisinde olup Bin-
göl’ümüzün tarihi ve kültürel mirasına 
ayrı bir önem vereceğiz. Bu kapsamda Ar-
keoloji bölümü açmak is�yoruz” şeklinde 
konuştu.

“Öğrencilerimize modern ve huzurlu 
ortamlar sunmak zorundayız”

Burada okuyan öğrencilerin kendi 
memleke�n çocukları olduğunu söyleyen 
ve onları sahiplenmemiz gerek�ğine dik-
kat çeken Prof. Dr. Çapak, “Halkın öğren-
cilere karşı daha duyarlı ve kucaklayıcı 
davranması gerekir. Özellikle astronomik 
kiralar ve öğrenci başına alınan ücretler, 
doğru bir tutum değildir. Arzumuz öğren-
cilerimizin kalabileceği güzel ortamlar ve 
mekanlar hazırlamak�r. Bu konuda en 
büyük görev, işadamlarımıza düşüyor. Bu-
rada esas olan öğrencilerimizin çalışma 
ortamının olduğu, rahat yaşayabilecekle-
ri huzurlu bir ortamın tesis edilmesidir” 
dedi. 

Toplan�ya ka�lan bütün basın men-
suplarına teşekkür eden Prof. Dr. Çapak, 
bundan sonra daha sık bir araya gelecek-
lerini söyledi.

BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM 
7 fakülte ile eği�m veren Bingöl Üni-

versitesi, Sağlık Yüksekokulunun fakülte-

ye dönüştürülmesi ile 8. fakültesine ka-
vuşmuş oldu. Kuruluşu ile beraber hızlı bir 
büyüme sergileyen Bingöl Üniversitesi, çı-

tayı yükseltmeye devam ediyor. 
8. fakülte kararının Bakanlar Kurulun-

dan geçip Resmi Gazetede yayımlanması-
nın Bingöl Üniversitesi ve Bingöl için çok 
önemli bir kazanım olduğunu belirten Bin-
göl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Çapak, Sağlık Bilimleri Fakültesinin Bin-
göl'e hayırlı uğurlu olması temennisinde 
bulundu.

Bingöl Üniversitesi bünyesinde İlahi-
yat Fakültesi, İk�sadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi, Ziraat Fakültesi, Fen Edebiyat Fa-
kültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi, Diş Hekimliği Fa-
kültesi ile beraber 7 fakülte mevcuttu. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi ile bu sayı 8'e çık-
mış oldu.

^^

^^

Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ adına Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK

GÖKHAN KAYA
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Bingöllü akademisyenler, Bingöl için bir araya geldiler 

BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM
Prof. Dr. M. Mahfuz Söylemez: “Ge-

leceğimiz olan gençlerimizi kaybediyo-
ruz”

Toplan�nın açılış konuşmasını yapan 
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğ-
re�m Üyesi Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söy-
lemez, gençliğe dikkat çek�. Bir araya gel-
meyi çok önemli bulduğunu kaydeden 
Prof. Dr. Söylemez, “Neden şehir ve genç-
lik diye soracak olursanız, dönüp bak�ğı-
nızda Bingöl özeli ve Türkiye genelinde 
gerçekten gençliğimiz çok ciddi sorunlar 
yaşıyor. Maalesef üzülerek ifade edece-
ğim; ama gençlerimizi kaybediyoruz. 
İnterne�n kap�ğı gençlerden bahsedili-
yor ar�k. Sosyal medyanın ağına düşmüş 
gençleri görüyoruz. Dolayısıyla gelenek-
lerimizden kenara düşmüş gençlerle 
hemhal oluyoruz. Maalesef öyle bir kitle 
karşımıza çıkıyor ki, bu kitle bizim geçmi-
şimizle hiçbir şekilde barışık değil ve yeni 
bir takım düşüncelerin ağına düşmüş ve 
savrulmuş vaziyette. Bingöl özeline 
dönüp bak�ğımızda sosyalizm ha�a 
başka ifadeyse ateizm kol gezmeye başla-
mış. Bizim dini değerleriyle tanınan vila-
ye�mizde, her gün ateizm ile buluşmuş in-
sanlarla karşılaşıyoruz. Bize ait olmayan 
düşünceler, gençliğimiz arasında hızla ya-
yılmaya başlamış. Bu bir sorun ve bu so-
runu çözmemiz gerekiyor. Bingöl’de 
uyuşturucu madde bağımlılığı yaygın 
hale gelmiş durumda. Bunu emniyet ka-
yıtlarına bakarak da görebilirsiniz. Bütün 
bunların karşısında bizim bir şekilde fikir 
üretmemiz gerekiyor ve bu fikirlerle gele-
ceğimizi garan� al�na almamız lazım. 
Çünkü bu çocuklar, bu gençler bizim gele-
ceğimizdir. Geleceğimizi kaybediyoruz” 
dedi.

Prof. Dr. Mehmet Barca: “Gönlümüz-
deki şehre katkı sunmak gönül borcu-
muzdur”

Bingöllü akademisyenlerin kente 
gönül borcunun olduğunu vurgulayan An-
kara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Barca, “Hepimiz yıllar 
önce buradan koptuk ama gönlümüz bu-
radaydı. Birbirimizden uzaktan haber alı-
yorduk, memleke�mizden uzaktan 
haber alıyorduk ve aldığımızda da ger-
çekten seviniyorduk. Gönlümüzde yer 
edinen şehre katkıda bulunmak bizim 

gönül borcumuzdur. Araş�rmalar şunu 
gösteriyor, ka�lımcı yöne�mler, ka�lımcı 
olmayan yöne�mlere göre çok daha ba-
şarılıdır. Öyle sanıyorum ki memleke�mi-
zin ye�ş�rdiği önemli insan kaynağı olan 
ve nihaye�nde buradan beslenerek ileri 
aşamaya giden akademisyenlerimizin 
yine dönüp kendi memleketlerine katkı 
sunmaları, bu anlamda bir paydaş yöne-
�m anlamında son derece anlamlı olsa 
gerek. Bu buluşmayı sadece fikir geliş�r-
me olarak düşünmemek gerekir. Fikir ge-
liş�rme bunun bir ön aşamasıdır. İnşallah 
bu fikirler projelendirilir. İnşallah bu pro-
jeler arasında uygun olarak desteklene-
rek hayata geçirilir ve sonuçlar elde edilir. 
Bingöllü akademisyenlerimizin sadece 
fikir aşamasında değil, projelendirme, uy-
gulama ve sonuçlarını yaygınlaş�rmaları 
konusunda da Bingöl’ümüze destek ver-
meleri çok anlamlı, kapsamlı bir katlı ola-
rak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. H. Hüsnü Gündüz: “Bu mem-
lekete katkı sunma  mecburiye�miz 
var”

Yarım asırdır Bingöl’den ayrıldığını be-
lirten İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü Gündüz 
ise Bingöl’e hizmet etmenin kendisi için 
şeref olduğunu söyleyerek; “52 sene 
önce Bingöl’den ayrıldım. Bu memleke�n 
suyunu iç�k, ekmeğini yedik, burada doğ-
duk, burada büyüdük. Bundan dolayıdır 
ki bu memlekete katkı sunmak mecburi-
ye�miz var. Memleke�mize elimizden 

gelen her şeyi yapmak bizim için vazife-
dir, vatan borcudur. Bu konferansın çok 
yararlı olacağını düşünüyorum. Üzerimi-
ze düşen her vazifeyi de hiç çekinmeden 
yapacağımızı söylüyoruz. Bu memlekete 
hizmet etmek için benim için şeref�r. Bu 
memleke� ziraat, hayvancılık, tarım kal-
kındıracak. Ben de bir ziraatçı, gıdacı ola-
rak elimden gelen katkıyı sunmaya hazı-
rım. Tecrübelerimizi bu memleket için 
vermeye her an hazırız” diye konuştu.

Prof. Dr. İbrahim Çapak: “Üniversite-
miz bütün akademisyenlerimize açık”

Belediye tara�ndan gerçekleş�rilen 
toplan�yı çok anlamlı bulduğunu kayde-
den Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbra-
him Çapak, “Bu toplan�yı çok anlamlı bu-
luyorum. Belediye başkanımıza teşekkür 
ediyorum. Biz, 2006’da sempozyum dü-
zenlediğimizde, biraz belediye, biraz 
esnaf odası, biraz da başka yerlerden sağ-
lanan katkılarla sempozyum gerçekleş�r-
miş�k. Şimdi belediye tek başına bu orga-
nizasyonları yapabiliyor. O zaman sayı 
çok azdı, şimdi yüzleri buldu. Üniversite 
olarak sizlerin katkısına ih�yacımız var. 
Üniversitede 8 fakültemiz var. Bu fakülte-
lerin bazılarında akademisyen arkadaşla-
ra da ih�yacımız var. Bu nedenle üniversi-
temiz bütün akademisyenlerimize açık. 
Aramızda �p alanından arkadaşlarımız 
var. Bu alanda çok fazla ih�yacımız var. 
Devlet hastanemizin araş�rma hastane-
sine dönüştürülmesi söz konusu. Bu 
mümkün olabilir. Üniversite bünyesinde 
bir �p fakültesi açılması boyutuyla olabi-
lir. Öncelikle Bingöllü arkadaşlarımıza ve 
bu alanda çalışan bütün arkadaşlarımıza 
ih�yacımız var. Şehirler aslında genci, 
aileyi, toplumu etkiliyor. Birtakım alış-
kanlıkların küçüklükten i�baren kazandı-
rılması lazım. Gençlerimiz çok fazla oku-
muyor. Ha�a üniversite öğrencileri bile 
ders notlarına çalışarak, dersleri geçme-
ye çalışıyor ve böyle mezun oluyorlar. Üni-
versitenin sanayi ve toplum ile bütünleş-
mesi için çaba sarf ediyoruz. Gençlerin 
spor ile ilgilenmeleri için daha çok çaba 
sarf edeceğiz. Bingöl’ün kent tarihi olduk-
ça eksik. Abdullah Demir Bey, Osmanlı Ar-
şivlerinde Bingöl ile ilgili şimdiye kadar 2 
bin belgeye ulaş�ğını söylüyor, bunların 
bir şekilde basılması ve Bingöl’e kazandı-
rılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Yücel Barakazi: “He-
pinizi ye�ş�ren bu memleket�r”

Akademisyenlerden Bingöl’e katkı sağ-
lamalarını isteyen Belediye Başkanı Yücel 
Barakazi ise, “Hepinizi ye�ş�ren bu mem-
leket�r. Buraya minnet borcunuz var. İna-
nıyorum ki bu borcunuzu en iyi şekilde 
ödeyeceksiniz. Bu kadar çok akademisye-
nimizin olduğundan haberim yoktu. 
Bunun büyük bir güç olduğunu düşünü-
yorum. O yüzden mutluyum. Akademis-
yen arkadaşlarımızdan isteğimiz, Bingöl’e 
katkıda bulunmalardır. Hepinizi ye�ş�ren 
bu memleket�r. Buraya minnet borcunuz 
var. İnanıyorum ki bu borcunuzu en iyi şe-
kilde ödeyeceksiniz” diye ifade e�.

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger: 
“Bingöllü akademisyenler memleketle-
rine sahip çıkıyor”

Bingöllü akademisyenlerin memle-
ketlerine sahip çık�ğını vurgulayan Bin-
göl Valisi Yavuz Selim Köşger ise, “Bingöl-
lü akademisyenler memleketlerine sahip 
çıkıyorlar, memleketlerinden kopmamış-
lar, memleketlerine karşı bir vefa örneği 
sergiliyorlar. Bingöl’de, Anadolu’nun şe-
hirlerinde yaşayan insanlar olarak, daha 
yaşanabilir şehirler inşa edeceğiz. Bingöl-
lü akademisyenlerin Bingöl’e sahip çık-
maları çok önemli. Bir medeniye�n ya-
şandığı bu şehirde zincir kopmuş, o me-
deniye�n çocukları hangi kültüre ait ol-
duğunun farkında olmayan bir gençlik 
var. Akademisyenleri buradan uyarıyo-
rum, gençlere sahip çıkın. Gençlere yöne-
lik çalışmalar yapmamız lazım. Biz Bin-
göl’ün fotoğra�nı çekmeye başladık. Kal-
kınma ajansından aldığımız destek ile 
bunu yapıyoruz şu anda. Sosyal doku ha-
ritası çıkar�yoruz. Sakarya’dan iki hoca-
nın, Bingöl’den iki hocanın ka�lımı ile bu 
çalışma yapılıyor. Bingöl, Türkiye’nin en 
güvenli 20. ili. Adlî vakalar bakımından bir-
çok yerden daha iyiyiz. Bingöl’ün toplum-
sal yapısı çok fazla deforme olmamış. 
Kitap okuma kültürü ile ilgili de çalışmala-
rımız var. Örneğin okullarda okuma isteği 
olup da kitap bulamayan, temin edeme-
yen öğrenciler için, Valiliğimizde bir kitap 
odası oluşturduk. Öğretmenlerimiz, oku-
maya hevesli olan öğrencileri tespit edi-
yor ve bizi ziyaret etmeye geliyorlar. Biz 
de hem onlarla tanışıp, sohbet ediyoruz 
hem de bu kitap odasından birkaç kitap 
seçmelerini ve okumalarını sağlıyoruz. Bu 
da teşvik edici bir unsur oluyor” ifadeleri-
ni kullandı.

^^

Üniversitemizde 'Bingöllü Akademisyenler Buluşma ve İstişare Toplantısı' düzenlendi. Bingöl Belediyesi organizasyonu ile bir araya gelen akademisyenler, kente olan gönül 
borcunu ödemek istiyor. Yıllar önce memleketlerinden ayrılarak kariyer planlarının zirvesine ulaşan akademisyenler, daha güzel bir Bingöl için hizmete hazır olduklarını vurguladı.



4 Bingöl Üniversitesi Haber Bülteni

Üniversitemiz, Girne ve Yakın Doğu Ünivesiteleri 

ile işbirliği protokolü imzaladı
Üniversitemiz, Girne ile Yakın Doğu Üniversiteleri  arasında bilim, kültür 
ve sanat dalları  ile tüm eğitim-öğretim alanlarında ortak projeler 
yürütmek, ortak bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, her düzeyde 
öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapmak, ortak bilimsel ve teknik 
geziler, sportif  faaliyetler ve bilimsel toplantılar düzenlemek, tanıtıcı  
faaliyetlerde bulunmak konularında ikili  anlaşma imzalandı.

Üniversitemiz  İŞKUR ile  arasında
 işbirliği protokolü imzalandı

Üniversitemiz ile Bingöl İŞKUR Müdürlüğü arasında, 
“Yüksek Öğre�m Öğrencilerine Yönelik İŞKUR Kurumsal 
Hizmetler ve İşbaşı Eği�m Programı” çerçevesinde işbirli-
ği protokolü imzalandı. İmza törenine Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile Bingöl İŞKUR İl Müdürü 
Mehmet Fesih Güler ka�ldı. 

İmzalanan protokol, “İŞKUR faaliyetlerinin Üniversite-
miz öğrencilerinin nezlinde bilinirliliğinin art�rılması, öğ-
rencilerimizin İŞKUR'a kayıt yap�rarak bütün hizmetler-
den yararlanması, öğrencilerimizin mesleki eği�m ile ilgi-
li deneyim eksikliğinin giderilmesi, öğrencilerimizin gö-
nüllü ve zorunlu stajlarını İŞKUR'a bağlı olarak yapabilme-
leri, öğrencilerimize yönelik belirli dönemlerde bilgilen-
dirme yapılarak, işgücü, iş piyasası ve iş haya� gibi konu-
larda daha sağlıklı bilgi alınmasına yönelik” konuları içer-
mektedir. 

İmzalan protokol sonrasında duydukları memnuniye-
� ifade eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Çapak ile İŞKUR İl Müdürü Mehmet Fesih Güler, bundan 
sonraki süreçte Üniversitemiz ile İŞKUR arasında daha 
sıkı bağların olacağını ve öğrencilerimizin iş alanları ile il-
gili her türlü bilgiye daha kolay erişeceklerini belirt�ler.

Üniversitemiz ile Bingöl İŞKUR İl Müdürlüğü arasında, 
Üniversitemizde okuyan öğrencilerin mesleki iş alanları 
hakkında bilgilendirilmeleri,  yeni iş  alanlarına 
yönelmeleri ve staj konularını kapsayan bir işbirliği 
protokolü  imzalandı. 

Eği�m ve öğre�m geliş�ri-
lecek, ortak yayınlar ve projeler ya-
pılacak

Yapılan anlaşma protokolü uya-
rınca, her iki üniversite bünyesinde 
bulunan fakülte, ens�tü ve yükse-
kokullarda sürdürülen eği�m ve öğ-
re�min geliş�rilmesi ve uluslarara-
sı standartlara uyumlu hale ge�ril-
mesi konusunda ortak çalışmalar 
yapılacak; her iki üniversite de tüm 
eği�m-öğre�m alanlarında ortak 
konular üzerinde bilimsel araş�r-
malar, projeler ve bilimsel yayınlar 
yapacaklar.

İki üniversite arasında öğre�m 
üyesi ve öğrenci değişimi olacak

Yapılan anlaşmaya göre, her iki 
üniversite birlikte çalışma yapıla-
cak olan bilim dallarının önceden 
bildirilmesi kaydı ile öğre�m ele-
manı değişimi yapabileceği ve staj 
durumunda öğrenci değişimi ger-
çekleş�rebileceği belir�ldi.

Ortak bilimsel toplan�lar ve ta-
nı�m faaliyetleri düzenlenecek

Yapılan anlaşma gereğince her 
iki üniversite kongre, sempozyum, 
atölye çalışmaları gibi ortak bilim-
sel toplan�lar ve spor yarışmaları 
düzenleyecek ve düzenlenen etkin-
liklere birbirlerini davet edecekler; 

düzenlenen ortak faaliyetlerde her 
iki üniversiteyi kapsayan tanı�cı fa-
aliyetlere yer verecekler.

“Birlikte daha çok çalışmaya 
katkı sunmak için  imza atacağız”

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Çapak, Yakın Doğu Üniver-
sitesi ile yapılan protokol töreninde 
yap�ğı konuşmada, şahsına yöne-
lik sarf et�ği sözlerden dolayı Prof. 
Dr. Ümit Hassan’a teşekkür e�. Kıb-
rıs’ta geçirdiği zamanın çok güzel ol-
duğunu ifade eden Prof. Dr. Çapak, 
“Sizler sayesinde gerçekten kendi-
mizi yuvamızda hisset�k. Öğrenci-
lerimizle kaynaş�k, Kıbrısımızla kay-
naş�k. Akademik, sosyal ve kültü-
rel faaliyetler yapmaya çalış�k. Siz-
lerin katkısıyla uluslararası düzeyde 
sempozyumlar da yap�k. Bu vesi-
leyle imzaladığımız bu işbirliği pro-
tokolü ile de birlikte daha birçok ça-
lışmaya katkı sunacağız” diye ko-
nuştu.

“Girne Üniversitesi ile kuraca-
ğımız sıkı bir işbirliğinin ilk adımını 
a�yoruz”

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Çapak, Girne Üniversitesi 
ile yapılan protokol töreninde yap-
�ğı konuşmada ise, Girne Üniversi-
tesi ile planladıkları tüm projeleri 
hayata geçirmek istediklerini ifade 
ederek, “Biz Bingöl Üniversitesi ola-
rak, Girne Üniversitesi ile sıkı bir iş-
birliği kuracağımızın inancıyla 
bugün bunun ilk adımını a�yoruz. 
Bundan sonraki süreçte Girne Üni-
versitesi ile hem öğre�m üyesi ve 
öğrenci değişimi hem de birlikte 
projeler yapmak arzusundayız. Bu 
noktada Girne Üniversitesinin de 
bize destek olacağını ve birlikte 

güzel faaliyetlere imza atacağımıza 
inancım tamdır” dedi.

“İşbirliğimiz güçlenerek devam 
edecek”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Ümit Hassan, protokol 
töreninde yap�ğı konuşmada; 
“Kadim dostluğumuz olan Bingöl 
Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. 
İbrahim Çapak Hocamızı yeniden 
ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duymaktayız. Değerli Rektörüm, 
gençlik dinamizmini hala taşıyor. 
Uzun yıllara dayanmasa bile uzun 
yıllar kesafe�nde bir dostluğumuz 
var. O bakımdan ben bu durumu 
kadim dostlar çerçevesini mütalaa 
ediyorum. Yani Rektörlük görevi ön-
cesinde çok önemli görevler üst-
lendi. Şu anda sadece bir Rektörü 
ağırlamıyoruz; bir bilgin ağırlıyo-
ruz” dedi. 

“Bu protokol sayesinde birlikte 
çalışmalarımız çok uzun zamana 
yayılacak”

Girne Üniversitesi Rektör Vekili 
Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, protokol tö-
reninde yap�ğı konuşmada, uzun 
vadeli bir protokol imzaladıklarını 
ve her iki üniversite için de hayırlı ol-
masını dileyerek, “İki üniversite ara-
sındaki protokol, yürürlüğe girme-
den gelecek için planlar yapıldı. 
İmzaladığımız protokolün gelecek-
te yaşam alanı bulacağı, her iki üni-
versitemize de faydalı olacağı ve 
her iki üniversitemizin de gelişme-
sine vesile olacağına inancım tam-
dır. Eminim bu protokol sayesinde 
her iki üniversitemiz de geleceğe 
doğru gelişmelerini daha büyük bir 
güven ortamında yürüteceklerdir” 
dedi.
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“Hz. Peygamberi örnek alırsak huzuru buluruz”
Üniversitemiz öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen konferansta konuşan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Esas olan şey 

insanın kendi iç dünyasındaki huzurudur. Gönlünün rahatlığıdır. Bunu da Hazreti Peygamberi örnek alarak yakalayabiliriz” dedi.
Kutlu Doğum Haftası münasebe�yle 

Üniversitemiz öğrencilerine yönelik ola-
rak “Hz. Peygamberin Oluşturduğu Vah-
det Toplumu Konferansı” düzenlendi. 
“Hz. Peygamberin Oluşturduğu Vahdet 
Toplumu” konulu konferansa; Üniversi-
temiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, 
Bingöl Müftüsü Mecit Can ve İstanbul 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğre�m 
Üyesi Doç. Dr. Hakan Olgun konuşmacı 
olarak ka�ldı. 

“O’nu örnek almaktan başka yapa-
bilecek hiçbir şeyimiz yok”

Konferansın açılış konuşmasını 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim 
Çapak, öğrencilerin kendisi için çok 
önem arz et�ğini belirt�. Öğrencilerin at-
�kları her güzel adımda onların önünü 
açacaklarını ifade eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Çapak, “Ben sizleri çok önemsi-
yorum. Biz sizler için varız. Dolayısıyla siz 
adım at�kça, siz güzel şeyler yapma ça-

bası içerisinde oldukça biz önünüzü 
açmak için çalışacağız. Doğrusu biz siz-
den çok şeyi bekliyoruz. Neyi bekliyoruz 
sizden? Sizden başarı bekliyoruz, çalış-
manızı bekliyoruz, okumanızı bekliyo-
ruz. Sizden örnek insan, rol model insan 
olmanızı bekliyoruz. Bunu nasıl gerçek-
leş�receğiz? Bugünün anlamına uygun 
olarak bugüne a�f yapmak gerekecek. 
Hazre� Peygamber gerçekten eşrefi 
mahlûkat, yara�lanların en şereflisi, en 
güzeli, en örnek alınabilecek insandı. Do-
layısıyla her açıdan; başarı, ilişkiler, ken-
dimizi ye�ş�rme, örnek olma, kendimi-
ze, ailemize, toplumumuza, üniversite-
mize kısaca faydalı insan olma yönünde 
Hazre� Peygamberi örnek almak duru-
mundayız. Peki, neden; çünkü bizim ya-
pabileceğimiz başka bir şeyimiz yok. 
Eğer iyi insan olmak niye�ndeysek; tersi-
ni de tercih edebiliriz. Yüce Allah bize 
irade vermiş. Yani iyi olma, iyi olmama. 

Ahlaklı olma, olmama; başarılı olma ba-
şarısız olma vesaire alterna�fler çok var. 
Ama ben tersini yap�ğımızda mutsuz, 
huzursuz, kendi içimizle barışık olmayan 
birer birey olacağımızı düşünüyorum” 
diye konuştu. 

“Hepimiz mesul olduğumuz toplum-
lardan sorumluyuz”

Panelin konuşmacılarından İstanbul 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğre�m 
Üyesi Doç. Dr. Hakan Olgun ise İslam dün-
yasının içerisinde bulunduğu duruma de-
ğindi. “Hepimiz mesul olduğumuz top-
lumlardan sorumluyuz” diyen Doç. Dr. 
Olgun, “Her birimiz önce kendimizi inşa 
ederek, sonra da mesul olduğumuz top-
lumu dönüştürerek; toplumu hakla ve 
hakikatle buluşturup aydınlatmamız ge-
rekiyor” şeklinde konuştu. 

“Dârul İslam’ı bu azaptan kurtarmak 
için gelin birlik olalım”

Konferansın bir diğer konuşmacısı 

olan Bingöl Müftüsü Mecit Can da günü-
müzde İslam coğrafyasında yaşanan acı-
ların ve vahdet konusunun bu bağlamda 
ne kadar önemli olduğunu belirt�. İslam 
adına gerçekleş�rilen şidde�n İslam’ın 
hiçbir yerinde olmadığını ifade eden 
Mü�ü Can, “İslam’da Vahdet, gelin birlik 
olalım konusunun seçilmesi, İslam dün-
yasında bugünlerde yaşananlara bak�ğı-
mızda ne kadar ih�yaç duyulan bir 
durum olduğunu açıkça gösteriyor. İslam 
dünyasında çok ciddi bir kan akmakta, 
çok ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Öyle 
bir can evimizden vurdular ki ümme�n 
çocuklarının cesetleri denizlerin kıyısına 
vurmakta. İslam coğrafyasında kan var, 
acılar yaşanmakta. Dârul İslam’ı can ya-
kıcı bu azaptan kurtarmak için gelin birlik 
olalım. Müslümanların namazdan sonra 
en temel görevi olan vahde� ve İslam’a 
tesis edelim. Yoksa bir sel suyu önünde 
çer çöp haline döneceğiz” diye ifade e�. 

Üniversitemiz Edebiyat Topluluğu ta-
ra�ndan Üniversitemiz Eski Rektörlük Kon-
ferans Salonunda düzenlenen etkinlik, 
büyük ilgi gördü. Edebiyatçı Yazar Ali Hay-
dar Haksal’ın konuşmacı olarak ka�ldığı 
programa, Üniversitemiz Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Ekrem Atalan, akademisyen-
ler, öğrenciler ve çok sayıda davetli ka�ldı.

Program, Mehmet Akif Ersoy’un en 
önemli eseri olan İs�klal Marşının okun-
ması ile başladı. Mehmet Akif Ersoy’un şi-
irlerinin de seslendirildiği programda ko-
nuşan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ekrem Atalan, Mehmet Akif 

Ersoy’un şiirlerinde dönemin bütün ya-
şanmışlıklarının ve mücadelesinin oldu-
ğunu vurguladı. Mehmet Akif’ten okudu-
ğu bazı dizelerle ka�lımcılara seslenen 
Prof. Dr. Atalan, programa konuşmacı ola-
rak ka�lan Edebiyatçı Yazar Ali Haydar 
Haksal’a plaket takdim et�kten sonra mik-
rofonu kendisine bırak�. 

Konuşmasına Mehmet Akif’in haya� 
ve İs�klal Marşının muhtevası ile başlayan 
Haksal, “Âkif bir İslâm ve Kur’an şairidir. 
Özellikle şiir ve düşüncesinde özü i�bariy-
le de bu yoğunluktadır. İs�klâl Marşı şi-
irindeki “Ebediyyen sana yok, ırkıma yok 
izmihlâl” dizesinden yola çıkarak, Âkif’in 
düşüncesinin genel bütünlüğü göz ardı 
edilerek, bir tek bu dizeden yola çıkarak, 
günümüz kavramsal yaklaşımıyla “Türk 
milliyetçiliği” merkezli bir bakışla bu 
yorum ge�rilmektedir. Onun bu dizesi 
kavmî anlamda değildir. Onda ırk kavramı 
millet eksenlidir. Irk ile kavim kavramlarını 
birbirinden özellikle ayırır. Millet ise 
İslâm’ın bütünlüğünü yansı�r” diye ko-
nuştu.

Mehmet Akif, İslam ve Kur'an şairidir
Üniversitemizde düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u anma programında konuşan Edebiyatçı Yazar Ali Haydar 

Haksal, “Âkif bir İslâm ve Kur'an şairidir. Özellikle şiir ve düşüncesinde özü itibariyle de bu yoğunluktadır” dedi.
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Solhan SHMYO'nun iki programına öğrenci alımı onaylandı
2016-2017 Akademik Yılında Solhan'da eğitime başlayacak olan Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun iki 

programına öğrenci alımı YÖK tarafından onaylandı. Her programa 40 öğrenci olmak üzere toplam 80 öğrenci alınacak.

Yapımı sona eren ve teslim alınan Sol-

han Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekoku-

lu için güzel bir haber de YÖK’ten geldi. 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programla-

rına, 2016-2017 Akademik Yılında öğren-

ci alımı için yapılan müracaat YÖK tara�n-

dan olumlu görüldü ve onaylandı. Her iki 

programa 40’ar öğrenci alınacak. Bu yıl ilk 

defa öğrenci alınan Çocuk Gelişimi Prog-

ramının da öğrenci sayısı 30’dan 40’a çı-

karıldı. 
Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-

sekokulu’nun Çocuk Gelişimi Programın-

da 26 öğrenci öğrenim görüyor. 2016-

2017 Akademik Yılında üç programa alı-

nacak 120 yeni öğrenci ile bu sayı 146’ya 

çıkmış olacak. 

AR-GE Projesi  Yatırım 
Toplantısı yapıldı  

Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi'nin koordinasyonunda Bingöl 
Üniversitesi ev sahipliğinde Hidropower Alternatif Enerji Firması yetkilileri 
Mehmet Koşunalp, Dr. Hasan Adaev, Bahadır Alev, Cahit Demir ve Proje 
Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Yurci'nin katılımıyla Bingöl Üniversitesi 
Rektörlük Toplantı Salonunda yatırım istişare toplantısı düzenlendi.

Bingöl Üniversitesinde Otel, Lokanta 

Ve İkram Hizmetleri Bölümünde öğre�m 

üyesi olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Üze-

yir Kement, kendi alanında bütün üniver-

sitelerde ders kitabı olarak kullanılabi-

lecek Amonra ve Otello otomasyon sis-

temlerinin görseller eşliğinde anla�ldığı ki-

tabı çık�. 
Kitabın içeriği hakkında bilgi veren Yrd. 

Doç. Dr. Kement, “Bu kitabımda Amonra 

ve Otello otomasyon sistemlerinin her 

modülü ayrı bölümlerde olmak üzere tanı-

�mını içermektedir. Dolayısıyla kullanıcı-

ların, eği�cilerin ve öğrencilerin Amonra 

Lite, Standart ve Otello Hospitality Suite 

otomasyon programlarını öğrenmelerine 

yardımcı olmak adına rehber niteliğinde-

dir. Her programın detaylı bir şekilde gör-

seller yardımı ile kullanım amaçları, ta-

nımları ve kullanabilmek için izlenmesi ge-

reken yolları açıklanmaktadır” ifadelerine 

yer verdi. 

Kement'in 
'Otello Hospitality Suite' 

kitabı çıktı
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta Ve 
İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Üzeyir Kement'in 
'Otello Hospitality Suite' isimli kitabı çıktı. 

Toplan�ya Bingöl Üniversitesi Mi-
marlık ve Mühendislik Fakültesi Deka-
nı Prof. İbrahim Türkoğlu, Doç. Dr. Ra-
mazan Solmaz, Doç. Dr. İbrahim Yasin 
Erdoğan, Yrd. Doç. Dr. Dursun Öztürk, 
Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Karabiber, Dr. 
Adem Yar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürü M. Mesut İlhan, KOSGEB İl Mü-
dürü Naci Özdemir, Fırat Kalkınma 
Ajansı Bingöl Ya�rım Destek Ofisi Ko-
ordinatörü İsa Telimen, Ya�rım Destek 
Ofisi Uzmanı Murat Ortak ve Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü perso-
neli İlyas Karaman ka�ldı. 

Toplan�da, İstanbul’da kurulu Hid-
ropower firmasının yap�ğı AR-GE ça-
lışması sonucunda geliş�rilerek proto-
�pi üre�len ve paten� alınan Elektrikli 
Hidrogaz Üre�m Jeneratörü hakkında 

bilgi verildikten sonra makinenin oriji-
nal halinin geliş�rilerek seri üre�me 
geçilmesi aşaması için faydalanılabi-
lecek destekler ve teşvik sistemi hak-
kında firma yetkililerine bilgi verildi. 
Ayrıca, Bingöl Üniversitesi ve firma iş-
birliğiyle yapılabilecek AR-GE çalışma-
ları hakkında değerlendirmeler yapıl-
dı.

Firma yetkilileriyle birlikte Üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Çapak ziyaret edildi. Firma yetkilileri 
yap�kları açıklamada, Bingöl’de aldık-
ları bilgiler ışığında yapacakları değer-
lendirmeler sonrasında karar verecek-
lerini belirterek; 6. bölge teşvik imkan-
ları ve ilgili kurumlarla yakın işbirliği ne-
deniyle ya�rım için öncelikle Bingöl 
ilini düşündüklerini ifade et�ler.
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“Bingöl ve Üniversitemiz için güzel hayallerim var”
Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Emniyet Müdürü Süleyman 

Pamuk'un konuk olduğu "Protokol Öğrencilerle Buluşuyor" konulu panel yoğun ilgi gördü. Panelde konuşan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 

İbrahim Çapak, Bingöl ve Bingöl Üniversitesine dair hayallerinin olduğunu ve bunları gerçekleştirmek için burada bulunduğunu belirtti.

Bingöl Üniversitesi Öğrenci Konseyi ta-
ra�ndan organize edilen "Protokol Öğ-
rencilerle Buluşuyor" panelinde üniversi-
te öğrencileri il protokolüyle buluşturul-
du. Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezin-
de düzenlenen programa, Vali Yavuz 
Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Ba-
rakazi, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Süley-
man Pamuk konuşmacı olarak ka�ldı. Öğ-
renciler tara�ndan büyük ilgi gören 
panel, Bingöl’de ilk olma özelliği de taşıdı. 

“Kasko değeri yüksek olduğundan 12 
plaka tercih edilmiyor”

Protokol üyelerinin konuşmaları ile 
başlayan panelde ilk konuşmayı yapan İl 
Emniyet Müdürü Süleyman Pamuk, ko-
nuşmasının başında İl Emniyet Müdürlü-
ğü’nce madde kullanımı, asayiş ve sosyal 
alanda yürütülen çalışmalara yönelik 
bilgi verdi. Konuşmasında ken�n en 
büyük sorunlarından birisinin altyapıdan 
kaynaklanan trafik sorunu olduğunu be-
lirten Pamuk, “Bu soruna yönelik beledi-
yemizle ortak yürüttüğümüz TEDES pro-
jemiz var. Bu proje sayesinde özellikle ka-
zaları yüzde 60 oranında düşürmeyi plan-
lıyoruz. İldeki trafik kazalarından dolayı 
kimse 12 plakayı tercih etmiyor; çünkü 
kasko değerleri yüksek oluyor. Kaza oran-
ları düştüğünde 12 plakayı daha çok kişi 
tercih edecek. İlimizde yaklaşık 55 bin ci-
varında araç var ve bunlardan yaklaşık 14 

bin tanesinin plakası 12. Kaza oranlarını 
düşürdüğümüzde hem 12 plakaya rağbet 
olacak hem de trafik kültürü yayılmış ola-
cak” dedi. 

“Bingöl için güzel hayallerim var”
Panelde konuşan Bingöl Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, göreve 
başladığı günden bugüne öğrencileriyle 
ilk defa bir arada olduğunu belirt�. 
Çapak, “Sizlerle gerçekleş�rmek istedi-
ğim hayallerim var ve bunları sizler ile bir-
likte yürüyerek yapacağız” sözleri ile ko-
nuşmasına başladı. 

“Buralıyım, buraları da iyi bilirim” 
diye sözlerine devam eden Prof. Dr. 
Çapak, “Geçmişten beri buraya dair, Bin-
göl’e dair güzel hayallerim var. Bunları siz-
lerle beraber gerçekleş�receğiz. Üniver-
sitemizin şehrimize neler katabileceğini, 
üniversite olarak şehrimize en iyi şekilde 
nasıl yarar sağlayabileceğimizi düşünü-
yoruz. Her anlamda Bingöl’e sonuna 
kadar hizmet edeceğiz. Kapım her zaman 
gençlere açık olacak” diye konuştu. 

Bingöllü olduğunu ve bu yörelere ya-
bancı olmadığını dile ge�rerek her an-
lamda Bingöl’e ve üniversiteye hizmet 
edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Çapak, 
“Bingöl üniversitesi, belirli bir mesafe 
almış bir üniversite. Önemli olan Bingöl 
Üniversitesini daha ileriye götürmek ve 
bu şekilde şehrimize ve çevremize örnek 
bir üniversite olmak�r. Bunun için çalış-

malar yapacağız. Esas olan kişinin kendisi 
ile dönüştürdüğü şeylerdir. Her birey üze-
rine düşen sorumlulukları yerine ge�rdi-
ği takdirde her konuda huzur buluruz. 
Herkes duyarlı olduğu zaman madde ba-
ğımlılığı ve ahlaksızlığın en aza indirilmesi 
daha kolay olacak�r. Bingöl Üniversite-
sinde bulunan fakülteleri daha ak�f hale 
ge�rmek için çalışmalar yapacağız. Fakül-
telerde ak�f olmayan bölümleri ak�f 
hale ge�rerek, hem üniversiteye hem de 
Bingöl’e daha yararlı bir hale ge�rmeyi 
arzu ediyorum” dedi.

“Bölümlerimizi ak�f hale ge�rmeyi 
planlıyoruz”

Üniversitedeki Diş Fakültesiyle birlik-
te BESYO’yu ak�f hale ge�rmek için çalı-
şacaklarını belirten Prof. Dr. Çapak, “Üni-
versitede birçok fakültemiz var. Biz bun-
ları daha ak�f hale ge�rmek is�yoruz. 
Şehrimize değer katacak, güç katacak bö-
lümlerimiz var. Bunları da ak�f hale ge�r-
meyi hedefliyoruz. Örneğin BESYO son de-
rece önemli bir yüksekokuldur. Bildiğim 
kadarıyla her yıl 300’e yakın öğrenci Bin-
göl’den başka şehirlere giderek BESYO bö-
lümlerini okuyor. Bu bölümü ak�f hale ge-
�rerek, Bingöl’deki öğrencilerin yanı sıra 
ülkenin değişik illerinden öğrencileri de 
buraya ge�rebiliriz. En kısa sürede bu bö-
lümümüzü ak�f hale ge�rmeyi planlıyo-
ruz. Öte yandan sürekli eği�m merkezi-
mizi çok önemsiyorum. Sürekli eği�m 
merkezi, üniversitemiz ve şehrimizin 
yüzü olabileceği kanaa�ndeyim. Çünkü 
burada yapılabilecek çok fazla faaliyet 
var. Mevcut kurslarımıza sadece öğrenci-
lerimizle değil, şehrimizdeki diğer vatan-
daşların da gelip eği�m alabileceği bir or-
tamı oluşturabiliriz. Online eği�me yöne-
lik ciddi çalışmalar yapabiliriz. Bingöl Üni-
versitesinin bu noktada çok güzel işler ya-
pabileceğini düşünüyorum” şeklinde ko-
nuştu. 

“Arkeoloji bölümünün açılması ka-
naa�ndeyim”

Bingöl’ün tarihi mekânları ve eserle-
rin kente kazandırılması gerek�ğini ifade 
eden Prof. Dr. Çapak, “Bingöl tarihi bir 
havza üzerinde yer alıyor; ama maalesef 
tarihimizi yeteri kadar bilmiyoruz. Evliya 
Çelebi ciddi anlamda Bingöl tarihinden 
bahseder. Burası, Urartuların yaşadığı böl-
geler ve tarihi mekânların bulunduğu yer-
lerdir. Ben burada Arkeoloji bölümünün 
açılması kanaa�ndeyim” diye ifade e�.

“Öğrencilerden fikir bekliyoruz”
Toplan�da konuşan Bingöl Belediye 

Başkanı Yücel Barakazi öğrencilerden ilin 
geleceğine yönelik fikir ve proje bekledik-
lerini söyledi. Belediyenin hizmetlerin-
den kısaca bahset�kten sonra öğrenciler-
den beklen�lerini sıralayan Barakazi, şun-
ları söyledi: “Bundan sonra yapacağımız 
her türlü çalışmalarda öğrenci arkadaşla-
rımızdan fikir bekliyoruz. Şehrimizin ge-
nelini ilgilendiren projeler konusunda öğ-
renci arkadaşlarımızın sunacağı fikirler, 
yapacakları çalışmalar; önümüzdeki 
dönem için fikir altyapısını, proje altyapı-
sını oluşturacak. Hayallerinizi bizlerle pay-
laşırsanız bizlere zenginlik katacaksınız.”

“Bingöl’ü dünyada yaşanılabilir kent-
lerden birisi haline ge�rebiliriz”

‘İdeal bir yöne�ci nasıl olur’ konusun-
da öğrencilere bilgi aktaran Bingöl Valisi 
Yavuz Selim Köşger, ideal bir yöne�cinin 
hedeflerinin olması ve eleş�rilerden 
korkmaması gerek�ğini söyledi.
Kaynakları ve imkânları iyi yöne�lirse, Bin-
göl’ün dünyanın yaşanılabilir şehirlerin-
den birisi haline ge�rebileceğini belirten 
Vali Köşger, “Planlama yapmak lazım, kay-
nakları düzenlemek lazım, iyi bir yöne�ci-
nin her şeyden önce iş görme niye� olma-
sı lazım. Girişimcilik ruhu olması lazım, iş 
görme niye� yoksa bir adamın, mevcudu 
idare etme niye�ndeyse hiçbir şeyi üre-
temez, hiçbir şeyi yapamaz. İş yapmaya 
cesare�niz olacak ve eleş�rilerden kork-
mayacaksınız, eleş�riliyorsanız bir şeyi 
doğru yapıyorsunuz demek�r” ifadeleri-
ne yer verdi.
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Bingöl turizmi, Üniversitemizde masaya yatırıldı
Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, Bingöl Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen “Bingöl Turizm 

Çalıştayı”nın kapanış töreni, Bingöl Üniversitesi Eski Rektörlük Konferans Salonunda yapıldı.

16-18 Nisan 2016 tarihleri arasında 

Bingöl Üniversitesinin ev sahipliğinde 

gerçekleş�rilen Bingöl Turizm Çalıştayı; 

turis�k ürün inceleme gezisi, kapalı 

grup oturumları ve kapanış konferansı 

şeklinde gerçekleş�. Kültür, Doğa ve 

Tarih Turizmi, Kış Turizmi, Sağlık ve Ter-

mal Turizm ve Turizm Rekabet Analizi 

başlıkları al�nda çalışma grupları ile 

devam eden çalıştayın kapanış toplan�-

sı Bingöl Üniversitesi Eski Rektörlük 

Konferans Salonunda gerçekleş�rildi. 
Toplan�nın açı l ış konuşmasını 

yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü 

Kasım Barman, çalıştayı düzenlemede-

ki amaçlarının turizm alanında Bingöl 

ile ilgili bir yol haritasının belirlenmesi 

olduğunu söyledi. ‘Kış Turizmi’, ‘Sağlık 

ve Termal Turizmi’, ‘Kültür, Doğa ve 

Tarih Turizmi’ ve ‘Turizmde Rekabet 

Analizi’ olmak üzere 4 ana başlık al�nda 

çalışmaların yürütüldüğünü belirten 

Barman, bu çalışmalar ile Bingöl’ün 

avantajlarının, dezavantajlarının ortaya 

çıkarıldığını söyledi. Barman, çalıştay so-

nuçlarını bir kitap haline ge�rerek tüm 

illere göndereceklerini ifade e�.
Çalıştayda konuşan Gastronomi Uz-

manı Gökmen Sözen ise, turizm alanın-

da Bingöl’deki çalışmaların eksiklikle-

rinden bahset�. Türkiye’nin birçok ilin-

de fes�val, organizasyon yap�ğını belir-

ten Sözen, iki gün kaldığı Bingöl’deki iz-

lenimlerini anlat�. 
Bingöl’deki tarih turizminin yok de-

necek kadar az olduğunu belirten 

Sözen, “Buranın balı var ama bu konuda 

da çalışılmamış. Burada tarım turizmi 

olabilir. Ovalar var, sulak alanlar var o ne-

denle birçok tarım ya�rımcısını, yerli ya-

bancı firmaları buralara ge�rmek gere-

kiyor. Türkiye’deki farklı fes�vallere, fu-

arlara ka�lmak lazım. Turizm denince 

sadece turizm fuarı değil, yeme içme fu-

arları, fes�valler tek tek gezilip, sonra 

da yurtdışı fuarlarının gezilmesi lazım. 

Sadece devletle değil, ya�rımcılarla, ko-

nunun bu işteki uzmanlarıyla konuşup 

burada bir şey yapılabilir mi, bunun ger-

çekleşmesi lazım” dedi.
Bingöl Üniversitesi’nin ev sahipliğini 

yap�ğı kapalı grup çalışmalarını düzen-

leyen Üniversitemiz Otel Lokanta ve 

İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Yrd. 

Doç. Dr. Üzeyir Kement de çalıştay hak-

kındaki izlenimlerini aktardı. 
Genel olarak turizm çalıştayına yö-

nelik değerlendirmelerde bulundukla-

rını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Kement, 

“Yapılan turizm analiz gezisi kapsamın-

da Bingöl’de turizm altyapısına yönelik 

bir dizi fikirlerin oluşması sağlanmış�r. 

Ayrıca alterna�f planlamaların yerinde 

tespitlerle geliş�rilmesi mümkün ol-

muştur. Çalıştay grupları sayesinde 

ar�k Bingöl’de turizm faaliyetlerinin yol 

haritasının oluşturulması mümkün” 

diye konuştu.

Üniversitemiz, na ev sahipliği yaptı“Arıcılık Çalıştayı”
Bingöl Üniversitesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Bingöl Arı 

Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı tarafından organize edilen “1. Bingöl Arıcılık 

Çalıştayı” Bingöl Üniversitesi'nde düzenlendi. 

Bingöl Üniversitesi Eski Rektörlük 
Konferans Salonunda düzenlenen çalış-
taya, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, 
Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coş-
kun, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Ba-
rakazi, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Çapak, Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Erkan Çalbay, Bingöl Arı-
cılar Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer, 
arı ye�ş�ricileri, sivil toplum kuruluşları 
ve çok sayıda davetli ka�ldı.

“Bal üre�ciliği, Bingöl’ün tanı�mı-
na katkı sunacak önemli bir alan”

Çalıştayda konuşan Bingöl Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, bal 
üre�minin Bingöl ilimiz için önemli bir 

gelir kaynağı ve aynı zamanda Bingöl’ün 
tanı�mına katkılar sunacak önemli bir 
sektör olduğunu vurguladı. Çalıştay kap-
samında yapılacak bilgi paylaşımları ve 
elde edilecek faydalı sonuçların Bingöl’e 
önemli katkılar sunacak olması nedeni 
ile son derece önemsediğini belirten 
Prof. Dr. Çapak, “Evliya Çelebi Seyahat-
name adlı eserinde, Bingöl dağlarından 
bahseder. Bu dağlarda binlerce bitkinin 
ye�ş�ğine, ha�a başka bölgelerde ol-
mayan bazı bitkilerin bu dağlarda oldu-
ğundan söz eder. Buradaki bitkiler hem 
bal için hem eczacılık için hem de alter-
na�f �p için son derece önemlidir. Bin-
göl balı hem Bingöl’de hem de Bingöl dı-
şında oldukça talep edilmekle birlikte, 
henüz hak et�ği değeri bulmuş değildir. 
Bingöl dağlarında var olan bitki türleri 
üzerine daha ayrın�lı bilimsel çalışmalar 
yapılabilir. Hem daha kaliteli bal üre�mi 
hem de alterna�f �p için bu çalışmalar 
gerçekleş�rilebilir. Bingöl Üniversitesi 
bugün bu önemli çalışmaya büyük bir 
memnuniyetle ev sahipliği yap�ğı gibi 

bundan sonra da benzer çalışmalara ev 
sahipliği yapmaya devam edecek�r. Ça-
lıştaya katkı sunan, emeği geçen herke-
se teşekkür ediyorum” dedi. 

“Bingöl balının hak et�ği yeri alma-
sını is�yoruz”

“Bingöl'de her ilçede, her noktaya 
fabrika kuramayabiliriz; ama balcılıkla 
bacasız fabrikayı her köye kurabiliriz" 
diyen Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf 
Coşkun ise balcılığın Bingöl'de geçmişte 
aile bazında yapıldığını, bugün ise geli-
şen teknolojiler ve desteklerle Bingöl ba-
lının hak et�ği yeri almasını istediklerini 
söyledi. Coşkun, Türkiye'de her alanda 
balcılığı desteklemekle birlikte Bingöl 
balının hak et�ği marka değerini tanıt-
mayı, hem ülke hem de Bingöl ekonomi-
sinde en iyi yere taşımayı hedefledikle-
rini kaydet�.

“Arıcılık bizim yapacağımız diğer fa-
aliyetlere mani değil”

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger ise 
Bingöl balının kalitesini, niteliğini herke-
sin bildiğini; ancak üre�min yeterli ol-

madığını söyledi. Türkiye'nin koloni ba-
şına bal üre�minde dünya ortalaması-
nın gerisinde olduğu ifade eden Köşger, 
"Bingöl'deki durum biraz daha kötü, Tür-
kiye ortalamasının da al�nda. Koloni ba-
şına 12 kilogram bal elde edildiği anlaşı-
lıyor. Bingöl balının kalitesinin farkında-
yım. Bu kaliteyi düşürmeden bal üre�-
mini art�rmamız lazım. Bal üre�mi, arı-
cılık bizim yapacağımız diğer faaliyetle-
re mani değil. Tarıma da mani değil, kü-
çükbaş hayvancılığı geliş�rirsek ona da 
mani değil. Bingöl'de hem tarımı hem 
hayvancılığı hem turizmi hem de arıcılığı 
geliş�receğiz" diye konuştu.
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