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Üniversitemizin kuruluşunun 10. yılını kutlamanın heyecanı içinde sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Üniversitelerin yaşamında 10 yıl çok uzun bir süre değildir
elbette. Ancak bu süre, üniversitelerin geleceğinin kurgulandığı en hayati dönemi ifade etmektedir. Dergimizin
ikinci sayısı, üniversitemizin 10 yılda geldiği akademik ve
kurumsal gelişimi ifade eden bir içerik taşımaktadır.

gelişmişlik düzeylerinin ortadan kaldırılması için il ve bölgenin kaynak donanımına uygun şekilde tarım ve havza
bazlı yeni sürdürülebilir bölgesel kalkınma modellerinin
geliştirilmesi, hayata geçirilmesi, havza temelli kalkınma
programıyla bölgede akademik açıdan ihtisaslaşmış bir
üniversite görevi üstlenmiştir. Yüklenen bu yeni misyonla
geleceğe dair vizyonumuz daha da genişlemiştir.

Üniversitemiz, 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunla kurulmuş ve kurulduğu tarihten bu yana geçirdiği süreç
zarfında akademik ve fiziksel altyapısı büyük bir gelişme
göstermiştir. Kuruluşunun 10. yılını yaşadığı 2017 yılı itibariyle üniversitemiz; 8 fakülte, 2 yüksekokul, 5 meslek
yüksekokulu, 4 enstitü, 18 araştırma merkezi; 500’ü aşkın
akademik personeli ve yaklaşık 15 bin öğrencisi olan büyük bir aile haline gelmiştir. Bu durum, Bingöl’e “Üniversite
Şehri” kimliği kazandırmıştır. Bu gelişime katkı sağlayan
herkese teşekkürü borç bilirim.

Bingöl Üniversitesi, URAP tarafından açıklanan 20162017 üniversiteler akademik başarı sırlamasına göre,
2000 yılı sonrası kurulan ve tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde birinci olarak iyi bir başarı düzeyi yakalamıştır. Üniversitemiz, bölgede de dışa açılarak özellikle Kuzey
Irak’ta bulunan üniversitelerle işbirliğine girmiş, bu bölgeden lisansüstü düzeyde yüzlerce öğrenci kabul etmiş,
bu öğrencilerin bir kısmı mezun olmuş, büyük bir kısmı
da üniversitemizde öğrenim hayatlarına devam etmektedirler. Son olarak Mayıs 2017’de Kuzey Irak’ta bulunan
13 üniversite ile “Akademik Değişim İşbirliği” ve “Mevlana Değişim Programı” kapsamında işbirliği protokolleri
imzalamış bulunmaktayız. Bu protokoller kapsamında
2017-2018 akademik yılında bu bölgeden üniversitemize
öğrenci yönelimlerinin olacağı kanaatindeyiz.

Bingöl Üniversitesi, bundan sonra da tüm boyutlarıyla
bu hızlı gelişimini devam ettirmekle birlikte ilimize, bölgemize, ülkemize sadece yetiştirdiği öğrencilerle değil,
yaptığı bilimsel çalışmalar ve toplumsal sorunlara ürettiği
çözümlerle de katkıda bulunmaya devam edecektir. Fiziki
olarak hızla gelişmekle birlikte, bilimsel ve eğitim-öğretim
açısından da üniversitemizi daha üst seviyelere çıkarmaya devam edeceğiz.
Üniversitemizin “Tarım-Havza Bazlı Kalkınma” alanında pilot üniversite seçilmesi sorumluluğumuzu daha da
arttırmış ve böylelikle üniversitemiz bölgesel kalkınmada
öncü kurumlardan birisi haline gelmiştir. Bingöl Üniversitesi, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması
ve İhtisaslaşması” programı çerçevesinde bölgede farklı
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Bu yıldan itibaren kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerimize daha da ağırlık vereceğiz. Bunun ilk adımı olarak
üniversitemizin kuruluşunun 10. yıl etkinlikleri kapsamında çok sayıda konferans, panel, seminer, sempozyum ve
sportif müsabakalar gerçekleştirdik. Bütün gayretimiz;
“Gelişimde Lider Üniversite” olma yolunda daha çok çalışmak olacaktır.
Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK
Rektör
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10 YILDA SEKİZ FAKÜLTEYE VE 16 BİN KİŞİYE ULAŞTIK
2007 yılında kurulan üniversitemiz, kuruluşunun 10. yılını yaptığı sosyal, kültürel, sağlık
ve sportif faaliyetlerle kutladı. “10. Yıl Etkinlikleri” kapsamında çok sayıda konferans,
seminer, panel, sempozyum ile birlikte çeşitli dallarda sportif faaliyetler gerçekleştirildi.
2007 tarihinde bir meslek yüksekokulu ile kurulan
üniversitemiz; 10 yılda sekiz fakülte, dört enstitü, iki
yüksekokul, beş meslek yüksekokulu ile toplamda 19
akademik birime ulaşırken, 15 bini bulan öğrenci sayısı ve 1000’i geçen akademik ve idari personeli ile de 16
bin kişiyle şehir üniversitesi oldu. Üniversitemiz ayrıca,
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı” çerçevesinde "Tarım ve Havza Bazlı
Kalkınma" alanında misyon yüklenen tek üniversitedir.
2007 yılında çekirdeğini Bingöl Meslek Yüksekokulu’ndan alarak kurulan üniversitemiz; bugün bünyesinde
Ziraat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Veteriner Fakültesi, İlahiyat Fakültesi,
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi olmak üzere toplamda sekiz fakülte bulunduruyor. Yedi fakültenin aktif olarak öğrenim hayatına devam
ettiği üniversitemizde Diş Hekimliği Fakültesi henüz öğretim hayatına başlamamış durumda bulunuyor.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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10 YILDA SEKİZ FAKÜLTEYE VE
16 BİN KİŞİYE ULAŞTIK
Sekiz fakültesi bulunan
üniversitemiz; Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yaşayan
Diller Enstitüsü ve Sağlık
Bilimleri Enstitüsü olmak
üzere toplamda dört enstitüsü ile de lisansüstü ve
doktora alanında eğitim hayatına devam ediyor.
Bünyesinde ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Yabancı Diller
Yüksekokulu bulunan üniversitemiz; Teknik Bilimler MYO, Genç MYO, Sağlık
Hizmetleri MYO, Sosyal Bilimler MYO ve Solhan Sağlık Hizmetleri MYO olmak
üzere toplamda beş meslek yüksekokulu ile de aktif
olarak öğretim faaliyetlerine devam ediyor.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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10. YILIMIZI FARKLI ETKİNLİKLERLE KUTLADIK
2017 yılında 10 yaşına giren
üniversitemiz bu bağlamda “10.
Yıl Etkinlikleri” düzenleyerek çok
sayıda sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetler gerçekleştirdi. Kuruluş tarihinde bir ilki gerçekleştirerek yazar Ali Haydar Haksal’a
fahri doktora ünvanı tevcih eden
üniversitemiz; ‘Mevlana Halidi
Bağdadi ve Halidiliğin Bingöl ve
Çevresine Etkisi’ sempozyumu,
‘Zaza Tarihi ve Edebiyatı’ paneli,
‘Ortadoğu’da Aslında Neler Oluyor’ paneli, ‘Yüzenada Edebiyat
Günleri’ paneli, ‘Musiki Dinletisi’,
‘Öğrencilerle Buluşma Günleri’
gibi onlarca etkinlik gerçekleştirdi. Tüm sosyal, kültürel ve sağlık
alanında gerçekleştirilen faaliyetlerin yanında, 10. yıl etkinlikleri
kapsamında çeşitli spor dallarında turnuvalar gerçekleştirildi.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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“15 Temmuz, Halk İnkılabıdır”
Üniversitemizde (Tüm İlahiyat Fakülteleri ve Yüksek İslam Enstitüleri Derneği)
TİYEMDER Onursal Başkanı Selahaddin Yazıcı’nın konuşmacı olarak katıldığı
"28 Şubat Tecrübesi ve Türkiye Gerçekleri" konulu konferans düzenlendi.

K

onferansa Bingöl Belediye Başkan Vekili Halim Sügü,
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftçi
ve Prof. Dr. Hakan Olgun, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü
M. Emin Çakan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kasım Barman,
akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
28 Şubat Kısa Filmi Duygulu Anlar Yaşattı
Konferansta, 28 Şubat sürecinde yaşanan zulümlerin
anlatıldığı sinevizyon gösterisi salonu dolduranlara duygulu anlar yaşattı. Konuşmasına 28 Şubat sürecinde başörtülülere yapılan hukuksuzluklara dikkat çekerek başlayan TİYEMDER Onursal Başkanı Selahaddin Yazıcı, “Ne
olur bu tesettürü bozmayalım. Bu tesettür ve hicap için
çok mücadeleler verildi, buna yazık etmeyelim” diyerek
dinleyicilere telkinlerde bulundu.
Cumhuriyet dönemi sonrasında yıllarca Kur’an-ı Kerim’in ve ezanın yasaklandığını hatırlatan Yazıcı, “O dönemin kahramanları aynen 28 Şubat’ın kahramanları gibi
güzel destanlar yazdılar.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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Mağaralarda, ahırlarda, samanlıklarda Kur’an öğreten kahramanlar Kur’an yasağına rağmen Kur’an’ı en
ücra köşelere kadar taşıdılar. 18 yıl minarelerden tanrı uludur sesleri yükseldi. O dönem, minareye çıkarak
yanlışlıkla ‘Allah-u Ekber’ diyenler mahzenlere atıldı,
işkencelere tabi tutuldu, dipçiklerinden geçirildi ama o
yasak hiç insanımızın içine sinmedi” dedi.
“28 Şubat, bir küresel talimatla hainler tarafından
yapıldı” diyen Yazıcı, “maalesef bu topraklarda hem bu
milletten maaş alıp hem de küresel güçlerden maaş
alan hainler var. Onların talimatlarını yerine getiriyorlar.
28 Şubat kararlarına imza atan, Merve Kavakçı’yı meclise sokmayan ve bu yabancı güçlerle yani gâvurlarla
işbirliği yapan partileri halk öyle bir cezalandırdı ki, CHP
bile barajı aşamadı o dönemdi” ifadelerini kullandı.
“15 Temmuz, Topyekûn Dindar İnsanların
Büyük Başarısıdır”
15 Temmuz darbe girişimine de değinen Yazıcı, “15
Temmuz öncesi Amerika’ya yerleşen vatandaş, sırf
bundan dolayı Amerika’yla İsrail’le ve batıyla işbirliği
yaparak, ‘ben sizinle birlikte hareket etmeye ve sizin
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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verdiğiniz talimatlara uymaya hazırım’ dediği için arkasından bir kişi bile gitmedi. 15 Temmuz bir AK Parti başarısı değildir, 15 Temmuz topyekûn dindar insanların
en büyük başarısıdır ve bir halk inkılabıdır. Bunu herkes
böyle bilsin. Tanka, helikoptere, bombaya karşı durmak
iman ister. Aynı anda Allah, aynı direniş ateşini herkesin
içine düşürüyor. Herkes 15 Temmuz’u iyi analiz etsin,
15 Temmuz’u iyi okusunlar, bu topraklara İslam yeniden geliyor” ifadelerini kullandı.
“Irkçı-Milliyetçi Tuzağı, Bu Topraklardan Def Edelim”
PKK’nın bölgede oluşturduğu maddi ve manevi tahribatlara dikkat çeken Yazıcı, “Bu topraklarda ırkçı, üstelik Marksist, Kürtçü bir hareket, İslamcı olmayan hatta
‘küfür’ bir hareket, destekler duruma gelindi. Ya da Kürt
hakları adı altında ona bir kapı aralandı ve maalesef bu
topraklardaki gençler yine o gâvur taklidinin içerisine
düştü. Gelin, yeniden ciddi manada İslam’a dönüşü bu
topraklarda çok daha sesli ve cesur bir şekilde anlatalım. Bu ırkçı, milliyetçi, Kürtçü tuzağını bu topraklardan
def edelim. Hiçbir kardeşimizin arasında zerre kadar
fark olamaz. Eğer fark var dersek biz İslam’ın dışına çıkarız” şeklinde konuştu.
www.bingol.edu.tr

ADİL MAVİŞ’İN HİPNOZ GÖSTERİSİ ETKİLEYİCİ OLDU
Ünlü Kişisel Gelişim Uzmanı
Psikolog Adil Maviş’in Üniversitemizde verdiği 'Bilinçaltının
Gücü' konulu konferansta
yaptığı hipnoz gösterisi büyük
beğeni topladı. Salonun çoğunu hipnoz etmeyi başaran
Maviş’in gösterisi tam not aldı.

U

luslararası Hipnoz Araştırmaları Derneği Başkanı da olan Kişisel Gelişim
Uzmanı Psikolog Adil Maviş, Üniversitemiz öğrencileriyle buluştu. Eski Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen
'Bilinçaltının Gücü' konferansında konuşan
Maviş, kişisel gelişim ile ilgili bilgileri aktardığı bilinçaltının gücü sunumundan sonra
hipnoz gösterisine geçti. Yaklaşık 20 dakika
süren hipnoz gösterisinde çok sayıda katılımcının hipnoz olduğu gözlemlendi.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
HASTA KABULÜNE BAŞLADI
Bingöl Üniversitesi ile Bingöl Halk Sağlığı Müdürlüğü
arasında yapılan işbirliği ile kampüs yerleşkesine Aile
Sağlığı Merkezi açıldı. Rektörlük binası giriş katından
bulunan sağlık merkezi, hasta kabulüne başladı.
Mayıs ayından itibaren iki doktor ve iki hemşirenin görev yaptığı,
rektörlük binasında hasta kabulüne başlayan Aile Sağlığı Merkezi
hakkında değerlendirmelerde bulunan Bingöl Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Malumunuz Bingöl Üniversitesi artık büyük
bir aile. 15 bine yakın öğrencimiz
ve binin üzerinde personelimiz var.
Personelimizin ailelerini de katarsak bu rakam çok daha yüksek
olur. Kampüsümüz içerisinde bir
sağlık merkezinin olmasına çok ihtiyaç vardı. Üniversitemiz ve Halk
Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde güzel bir çalışmaya imza attık. Bütün
personelimiz ve öğrencilerimiz burada birinci basamak sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Aile
Sağlığı Merkezimiz üniversitemiz

personeline hayırlı olsun” dedi.
Tüm yapılan hizmetlerin ücretsiz olduğu Aile Sağlığı Merkezi’nde
her türlü rahatsızlıkta ilk muayenenin aile hekimi tarafından yapılmasının yanında, gebe ve lohusa izlemi bebek- çocuk izlemi, aşılama
hizmetleri, aile planlaması, kan tetkikleri ve evde bakım hizmetlerinin
de verileceği belirtildi.
Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan
hastaları sevk etmek, sevk edilen
hastaların geri bildirimi yapılan
muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirerek, ikinci
ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetleri koordinasyonunun
sağlanabileceği belirtildi.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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AFAD’DAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE SEMİNER
Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Bingöl Üniversitesi Doğal Afet Arama
Kurtarma İlk Yardım Kulübü (DAKİK) işbirliği ile 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri
kapsamında Bingöl Üniversitesi öğrencilerine “Temel Afet Bilinci” semineri verdi.
Fen Edebiyat Fakültesi konferans
salonunda düzenlenen seminere Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet
Emin Boğatekin, akademisyenler, arama kurtarma teknisyenleri ve öğrenciler katıldı. Afet ve Acil Durum Müdürü
Mehmet Emin Boğatekin, Bingöl’ün
deprem kuşağında yer almasından dolayı riskli bir bölge olduğunu belirterek,
“1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri
kapsamında üniversite işbirliğiyle öğrencilere afet bilinçlendirme semineri
verildi. Bunun amacı daha çok özellikle
öğrencilerimizin afet anında bilgi sahibi olmaları, nasıl davranacakları, olası
bir afet anında nasıl hareket etmeleri

gerektiği hususunda sağlıklı ve teknik bir bilgiye sahip olmalarını istedik”
dedi.
“Deprem Gerçeği, Her Zaman
Aklımızın Bir Ucunda Olmalı”
AFAD tarafından hazırlanan semineri değerlendiren Süheyla Mete, “Hepinizin malumu, ilimiz dünyanın deprem
tehlikesi en fazla olan yerlerinden biri.
Bu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan
çıkarmamamız gerektiğinin farkında
olmalıyız. Sadece aklımızda kalması
değil, bu mutlak gerçekle beraber yaşamak ve ondan da önemlisi, bu gerçe-

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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ğe hazırlıklı olmaktır. Okulda, evde, işte,
yolda, uykuda kısacası her zaman, her
yerde aklımızın bir köşesinde tutacağımız bu gerçekle yüzleşmeden önce
yapmamız gereken çok şey var” sözleri
ile özellikle depreme hazırlıklı olmanın
önemine vurgu yaptı.
Seminer sonrası, AFAD tarafından
sergilenen teçhizat ve ekipmanları inceleyen öğrenciler, yetkililerden bilgi
aldı. Arama kurtarma araçları hakkında
da bilgi alan öğrenciler, AFAD ekipleri
tarafından uygulanan yangın tatbikatını ilgiyle izledi.

ÜNİVERSİTEMİZ, YAZAR ALİ HAYDAR
HAKSAL’A FAHRİ DOKTORA TEVCİH ETTİ
Üniversitemizin kuruluşunun 10. yılı etkinlikleri, üniversite tarihimizde önemli bir tecrübeye vesile oldu. ‘Yüzenada Edebiyat Günleri’ programı kapsamında şehrimizin müstesna değeri yazar Ali Haydar Haksal’a üniversitemiz tarafından fahri doktora unvanı verildi.
Kaleme aldığı öykü, roman ve deneme yazılarıyla ülkemizin edebiyat
camiasında mümtaz bir yere sahip
olan Haksal’a fahri doktora diplomasını Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak
takdim etti. 16-17 Mart 2017 tarihinde Bingöl Üniversitesi’nin ‘Yüzenada
Edebiyat Günleri’ programı vesilesiyle gerçekleşen fahri doktora tevcih
töreninde konuşan Prof. Dr. Çapak,
Bingöllü bir edebiyatçı olan Haksal’ın
Türk Edebiyatı için çok önemli bir isim
olduğunu dile getirerek, “yazarımızın
edebiyata dair fikirleri, kaleme aldığı eserleri ve Yedi İklim Dergisi’nin
yayımı için gösterdiği özverili çaba
takdire şayandır. Bingöl Üniversitesi olarak Haksal’ın edebiyata, şiire

ve Bingöl’ün tanıtımına yaptığı paha
biçilemez katkılarının bir karşılığının
olması gerektiğini düşündük. Bingöl
Üniversitesi Senatosu olarak Ali Haydar Haksal’a Türk Dili ve Edebiyatı
alanında fahri doktora tevcih edilmesi
kararı aldık ve kendisine fahri doktora
diploması tevcih etmekten onur duyuyoruz” dedi.
“Haksal’ın İsmi Bir Caddeye
Verilebilir”
Konuşmasının devamında Ali Haydar Haksal’ın isminin Bingöl’de yaşatılması gerektiğine inandığını ifade
eden Rektör Prof. Dr. Çapak, “Ali Haydar Haksal, bu ülkenin uluslararası
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değeri olduğu gibi elbette Bingöl’ün
de önemli bir değeridir. Buradan belediye başkanımıza sesleniyorum.
Edebiyatçımız Haksal’ın ve daha pek
çok değerimizin, hem Bingöl kültürüne hem ülkenin temel değerlerinin
korunmasına katkı sağlayan müstesna şahsiyetlerin şehrimizin cadde ve
meydanlarında isimlerinin yaşatılması gerekir” diye konuştu.
Yazar Ali Haydar Haksal ise fahri
doktora tevcihinin kendisini onurlandırdığını belirterek; Rektör Prof. Dr.
İbrahim Çapak ve senato üyelerine
edebiyata, düşünceye ve kültüre teveccühlerinden dolayı teşekkür etti.

“BAŞARILI OLABİLMEK İÇİN İNANCIMIZDA SAMİMİ OLMALIYIZ”
TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesinde düzenlenen ‘Başarılı Olmak’ konulu konferansa katılan
Bingöl Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı ve Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdullah Taşkesen,
“başarılı olmayı her insan ister, başarılı olabilmek için de inancımızda samimi olmalıyız” dedi.

B

ingöl Üniversitesi Sosyoloji
Bölüm Başkanı ve Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdullah Taşkesen,
TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi
öğrencilerine yönelik ‘Başarılı Olmak’ konulu bir konferans verdi.
Konferansa okul öğrencilerinin
yanı sıra idareciler ve öğretmenler
katıldı. Konferansta başarılı olmanın yollarını günümüz koşulları ve
sosyal değişimler perspektifinden
değerlendiren Doç. Dr. Taşkesen,
batı toplumlarının 1750’li yıllarda
yaşadığı dönüşüm ve kırdan kente göç olaylarını, ülkemizin aynı
olaylar yaşadığı 20. yüzyılın başlarını kıyasladı.
Avrupa’nın eğitim paradigması
ve üniversitelilik anlayışına da değinen Doç. Dr. Taşkesen, “Mesela
Fransa’da Üniversite mezunu ola-
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rak kabul edilen kişiler dördüncü
kuşak üniversite mezunu olmakla
eşdeştir. Yani, sizin dedenizin dedesinden size kadar herkesin üniversite bitirmiş olabilmesi lazım
ki, size üniversite mezunu denilebilsin. Onlar da bu gerçekleşmese
kendilerini üniversite mezunu olarak kabul etmezler” diye konuştu.
“Meslek ve Makam Farklı
Şeylerdir”
Meslek ve makam kavramları
üzerinde de duran Doç. Dr. Taşkesen, “Doğu toplumları makam
sahibi olmak için uğraşırlar. Mesela Türkiye’de müdür olan biri
veya vali olan biri Avrupa’ya ya da
Amerika’ya gittiği zaman kimse
onu orda vali de yapmaz, müdür
de yapmaz.

Eğer siz bir tasarımcıysanız, bir
grafikerseniz veya teknik bir donanımız varsa gittiğiniz her yerde size
kapılar açık olur. Biz, doğu toplumları makam sahibi olmak için okuruz.
Hâlbuki meslek sahibi olmak esas
alınmalıdır” ifadelerini kullandı.
“İnancımıza uygun çalışmak
zorundayız”
İnsanların başarılı olabilmesi için
inançlarında samimi olmaları gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Taşkesen,
“Birleşmiş Milletler tarafından ulus
devlet olarak kabul edilen 195 devlet vardır. Bunlardan 53 tanesi Müslüman ülkedir. Bu devletlerin nüfusu
1 milyar 800 milyonun üzerindedir.
Ama ne acıdır ki, bu nüfus ve bu kadar ülkenin, bir Almanya kadar dünya
ekonomisine katkısı yoktur. Başarılı
olabilmek için inançlarınızda samimi
olmalısınız. Bizim toplumumuz günah işlerken bile besmele çekiyorsa
burada bir inanç sorunu var demektir.
Allah bize akıl vermiş, zekâ vermiş, fikir vermiş. Biz ise bunu nerde tüketiyoruz” diye sözlerini sürdürdü.

Bilginin Kapısına Gitmek
Zorundasınız
Öğrencilere başarısızlıktan korkmamaları gerektiğini vurgulayan Doç.
Dr. Taşkesen, “Bilgi kimsenin kapısına
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gelmez. Eğer bilgilenmek istiyorsanız
bilginin kapısına gitmek zorundasınız. Bunun için de okumak ve mücadele etmek gerekiyor. Para için değil,
beyninizi geliştirmek ve tatmin etmek
için okuyun, uğraşın” şeklinde sözlerini noktaladı.

“BUGÜNKÜ CUMHURİYETİN VARLIĞI, ÇANAKKALE
SAVAŞI RUHUNUN TEMELİNE BORÇLUDUR”
‘18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin Önemi’ panelinde konuşan Bingöl
Üniversitesi Genel Sekreteri ve Sosyoloji
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah Taşkesen,
“Bu Günkü Cumhuriyetin varlığı, Çanakkale
Savaşı ruhunun temeline borçludur” dedi.
Bingöl Üniversitesi Enstitüler Konferans Salonunda
’18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin Önemi’
Paneli düzenlendi. Doç. Dr. Abdullah Taşkesen’in oturum başkanlığını yaptığı panele Yrd. Doç Dr. Ergün Öz
Akçora, Arş. Gör. Yavuz Selim Çeloğlu, Arş. Gör. Ozan
Can Akpınar konuşmacı olarak katıldılar.
Bugünkü Cumhuriyetin Varlığı Çanakkale Savaşı
Ruhunun Temeline Borçludur
Panelin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Taşkesen,
Çanakkale Savaşını toplumsal boyutu ile ele aldı. Sözlerine o dönem çok sayıda lisede bulunan erkeklerin tamamının savaşa gidip hiçbirinin savaştan dönemediğini ve şehit olduğunu belirterek başlayan Doç. Dr.
Taşkesen, “İstanbul Erkek Lisesi, Edirne Lisesi, Balıkesir Lisesi ve Kayseri Lisesi gibi liselerimizde okuyan
çocuklarımız Çanakkale Savaşında cepheye gittiler. Bu
çocuklarımızın hiçbiri dönemedi.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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Hepsi şehit oldu Çanakkale’de. 1915 yılında hiç
kimse kurban kesmedi Osmanlı tebaasında. İnsanlar dediler ki, ‘biz 250 bin genç kurban verdik kurban
kesmeyeceğiz.’ Kurtuluş savaşının en büyük ruhu
Çanakkale savaşındaki o kahramanlıktır, çünkü bu
savaş dünyada yenilemezler denilenleri yendiğimiz,
yenilebileceklerine insanları inandırdığımız savaştır.
Çanakkale Savaşında kardeşlik ve birlik ruhu gelişti. Bu günkü cumhuriyetin varlığı Çanakkale Savaşı
ruhunun temeline borçludur. Bu savaşta şehit olan
bütün o yiğit çocuklarımızın önünde hürmetle eğiliyorum. Ruhları şad olsun” diye sözlerini sürdürdü.
‘Çanakkale Zaferinin Tarihi Seyri ve Tarihimizdeki
Önemli Sonuçları’ konulu sunumunu yapan Yrd. Doç
Dr. Ergün Öz Akçora, Çanakkale’nin kolay kazanılan
bir savaş olmadığını söyledi. Çanakkale’de Osmanlı
Devleti ile birlikte savaşan Alman generallere değinen Yrd. Doç Dr. Akçora, Osmanlı donanmasının, itilaf devletlerinin yenilemez denilen donanması karşısında aldığı başarıları aktardı.
Araştırma görevlisi Yavuz Selim Çeloğlu, ‘Çanakkele Muharebesinde Cephe Gerisi ve Lojistik Faaliyetler’ başlıklı sunumunda cephenin gerisinde olup
bitenleri ve ordunun ihtiyaçlarının nasıl karşılandığı
hakkında bilgi verdi.
Araştırma Görevlsi Ozan Can Akpınar ise ‘Çanakkale Muharebelerinde Ermeni Vatandaşların Konumu’ isimli sunumu ile savaşta Osmanlı devleti ile
birlikte Çanakkale’de savaşan Ermenilerin olduğunu
ifade etti.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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ÜNİVERSİTEMİZ
SENATO TOPLANTISI,
HESAREK KAYAK
MERKEZİNDE YAPILDI
Bingöl Üniversitesi haftalık olağan senato ve yönetim kurulu toplantısını Doğu Anadolu’nun yeni gözde merkezlerinden biri olan Bingöl Hesarek Kayak Merkezinde yaptı.
Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, yardımcıları, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri ve
enstitü müdürleri ile birlikte kayak merkezinin zirvesine çıkarak hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Güne ilişkin değerlendirmelerde bulunan
Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Çapak, “ilimiz ve bölgemiz için çok önemli tesislerden biri olan Hesarek Kayak Merkezimiz
’in güzelliklerini görmek ve toplantılarla tanıtımına katkı sunmak için haftalık olağan iki
toplantımızı burada gerçekleştirdik. Senato
ve yönetim kurulu toplantılarımızda bulunan
rektör yardımcılarımız, genel sekreterimiz, fakülte dekanlarımız, meslek yüksekokullarımız,
yüksekokullarımız ve enstitü müdürlerimizle
beraber toplantılarımızı gerçekleştirdik. Tesislerimiz son derece güzel ve Bingöl için önemli
bir kazanım. Herkesin burayı gezmesi ve ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde
konuştu.
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ÜNİVERSİTEMİZ, BİLSEM İLE BİLİMSEL VE
SOSYAL İŞBİRLİĞİNE İMZA ATTI
Üniversitemiz ile üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin bulunduğu Bingöl Bilim ve
Sanat Merkezi Müdürlüğü (BİLSEM) arasında “Bilimsel ve Sosyal İşbirliği Protokolü”
imzalandı. Aynı gün Karşıyaka Anadolu Lisesi ile yapılan protokole de imzalar atıldı.

Bingöl Üniversitesi ile BİLSEM ve
Karşıyaka Anadolu Lisesi arasında
yapılan Bilimsel ve Sosyal İşbirliği
Protokolünün imzaları, Rektör Prof.
Dr. İbrahim Çapak ve İl Milli Eğitim
Müdürü Kadri Engin tarafından atıldı.
Bingöl Üniversitesi ile Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü
arasında Bilimsel ve Sosyal İşbirliği Protokolünde atılan imzaları değerlendiren Rektör Prof. Dr. Çapak,
Üniversitenin Bingöl’e faydalı ve Bingöl’ün tamamına hitap eden bir kurum olması gerektiğine inandıklarını
ifade etti. Bingöl’ün kalkınmasının
üniversitenin öncülüğünde olması
ve kurumlarla birlikte çalışması ile
olacağını belirten Prof. Dr. Çapak,
yapılan protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin
ise son bir yılda Bingöl Üniversitesi
ile yapılan protokollere dikkat çeke-

rek; “Bingöl Üniversitesi ile birlikte
yapacağımız her çalışma bizim için
ve Bingöl için değerlidir. Buradaki
amacımız, Bilim ve Sanat Merkezi
Müdürlüğü’müzdeki üstün yetenekli
öğrencilerimizin üniversite ile etkileşim içerisinde olmalarıdır. Bu, onlar
için son derece önemli bir durum.
Bu protokolle öğrencilerimize; yaparak, yaşayarak ve eğlenerek; bilimsel
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ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma,
yargılama, sorgulama, soru sorma,
merak duyma ve sorun çözme gibi
temel yaşam becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz. Bu protokolün
aynısını yine Üniversitemiz ile Karşıyaka Anadolu Lisesi arasında da
imzaladık. Her iki birimimiz için de
güzel oldu. Bingöl’ümüze de hayırlı
olsun” diye düşüncelerini ifade etti.

ÜNİVERSİTEMİZDE, İLERİ DÜZEYDE
DİN EĞİTİMİ VERİLECEK
Üniversitemizin Kıraat İlmi, Eğitimi ve Uygulama Merkezi’nin açılması talebi YÖK
tarafından onaylandı. Hafızlara ileri düzeyde din eğitimi verilecek olan merkezde;
akademik kadronun yanı sıra farklı ülkelerden bilim adamları da eğitim verecek.
Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon
Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesinde pilot üniversite seçilerek dikkatleri üzerine çeken ve bölgesel
kalkınmanın lokomotifi olan Bingöl Üniversitesi’nin,
ileri düzeyde kıraat eğitiminin verileceği bir merkez
için YÖK’e yaptığı başvuru kabul edildi. Çalışmalarına başlanan merkezde hafızlara Kur'an-ı Kerim'i
gönüllere nakşedecek ileri düzeyde eğitim verilecek.
Mevcut akademik kadronun yanı sıra farklı ülkelerden din adamlarının da eğitim vereceği merkezin ileBİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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ride enstitüye dönüştürülmesi planlanıyor.
“Türkiye’nin Sayılı İlim Merkezlerinden Olacak”
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bingöl
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çapak, “Üniversitemiz bünyesinde ‘Kıraat İlmi, Eğitimi ve Uygulama Merkezi’ açılması için yapılan başvuru YÖK’ün
onayından geçti.
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Merkezin Türkiye’nin sayılı ilim
merkezi haline gelmesi için gayret göstereceğiz. Merkezdeki eğitim ile hem medrese geleneğini
hem Kur’an ve kıraat geleneğini
bütünleştirmiş olacağız. Böylece
daha ehliyetli daha yetkin insanların yetişmesine katkıda bulunmuş olacağız. Merkezde Kur’an
bülbülleri yetiştirilecek diyebiliriz”
dedi.
“Medrese Geleneği de
Yaşatılmış Olacak”
Doğu ve Güneydoğu’da medreselerin çok güçlü bir geleneğe
sahip olduğunu dile getiren Prof.
Dr. Çapak, sadece Arapça eğitimi verilmesini değil, Kur’an-ı Kerim’in en iyi şekilde tecvit kurallarına uygun şekilde öğrenilmesini
de arzu ettiklerini ifade etti. Bingöl Üniversitesi’nde ve bölgede
böyle bir merkezin olmasını son

derece önemli bulduklarının altını
da çizen Prof. Dr. Çapak, merkezin Bingöl’de kurulmasında başta
YÖK Başkanı olmak üzere emeği
geçen herkese teşekkür ederek,
Diyanet İşleri Başkanlığı, İl Müftülüğü ve bölgedeki müftülüklerle
işbirliği içinde çalışma yürüteceklerini belirtti.
“Bingöl Üniversitesi Önemli Bir
Misyon Üstlenecek”
Merkezde eğitim alacakların
en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacaklarının altını çizen Prof. Dr.
Çapak, ilerleyen süreçte merkezin
enstitüye dönüşmesini arzu ettiklerini söyleyerek; bu sayede merkezin kendisine ait akademik ve
idari personelinin olacağını ve bu
şekilde merkez ile üniversitenin
önemli bir misyon üstleneceğini
vurguladı. Üniversite bünyesinde
bulunan caminin altında iki kat-
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lı bölümde açılacak merkez için
eğitim altyapısının hazır olduğunu
anlatan Prof. Dr. Çapak, eğitime
bu yıl başlanacağını da belirterek; “Bu merkezde kurs vereceğimiz kişiler zaten hafız olanlardır. Altyapı olacak ki, biz üzerine
birtakım şeyler bina etmiş olalım.
İfade doğru olursa merkezde kesinlikle Kur’an bülbülleri yetiştirilecek diyebiliriz. Merkezin Türkiye’nin sayılı ilim merkezi haline
gelmesi için gayret göstereceğiz.
Bu kurslarda Kur’an ve kıraatle ilgili bilgiler medresede yetiştirilen
veya medresede verilen eğitime
ek olarak verilmiş olacak. Merkezdeki eğitim ile hem medrese
geleneğini hem Kur’an ve kıraat
geleneğini bütünleştirmiş olacağız. Böylece daha ehliyetli daha
yetkin insanların yetişmesine katkıda bulunmuş olacağız” şeklinde
konuşarak sözlerini noktaladı.

Ortadoğu'nun Dünü ve Bugünü Masaya Yatırıldı
Başbakan Başdanışmanı Dr. Necdet Subaşı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ergün Yıldırım, Gazeteci -Yazar Nezvat Çiçek ve Turan Kışlakçı gibi güçlü isimlerin katıldığı
panelde; tarihten günümüze Ortadoğu'da yaşanan önemli olaylar ve oynanan oyunlar anlatılırken, Ortadoğu coğrafyasının da bu oyunlar karşısında yapması gerekenler üzerinde duruldu.

Üniversitemizde "Ortadoğu'da Aslında Neler Oluyor" konulu panel düzenlendi. Panelin Moderatörlüğünü Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak’ın yaptığı panale; Başbakan Başdanışmanı Dr.
Necdet Subaşı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Araştırmacı Yazar Turan Kışlakçı ve Gazeteci- Yazar Nevzat Çiçek
konuşmacı olarak katıldılar.
Yoğun ilginin gösterildiği "Ortadoğu'da Aslında
Neler Oluyor" panelinin açılış konuşmasını yapan
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl Üniversitesinin kuruluşunun 10. yılı münasebeti
ile Bingöl şehrini de içine katarak başlattıkları bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklerden birine daha ev
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile
getirdi. "Ortadoğu'da Aslında Neler Oluyor" panelinde Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı ve kendisinin de fikirlerini çok önemsediği önemli konuklardan istifade etmenin Bingöl için de önemli olduğunu
belirten Prof. Dr. Çapak, “yaşadığımız coğrafya, her
zaman hareketliliğin olduğu bir coğrafya. Tarihten
beri bizi çok kolay bir şekilde birbirimize düşürdüler.
Hala da düşürmeye devam ediyorlar. Her iki tarafın
da ‘Allahu ekber’ diyerek birbirini öldürdüğü bir coğrafyada yaşıyoruz. Konuklarımız, bu konuda uzman,
araştırmalar yapmışlar. İnşallah çok güzel bir şekilde
anlattıklarından istifade edeceğiz. Kendilerine Bingöl’e geldikleri için teşekkür ederim” dedi.
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“Ortadoğu’da Yaşananlar Yıllar Önce
Yazılmış Bir Senaryodur”
Ortadoğu coğrafyasında yaşananları anlatan Araştırmacı-Yazar Turan Kışlakçı, 1917 ve sonrası Kudüs
ve Ortadoğu genelinde yaşananları aktardı. Batının yıllardır Müslüman coğrafyasında insanları birbirine düşürdüğünü belirten Araştırmacı-Yazar Kışlakçı, “bizler
Çanakkale’de aynı bir duruma tanıklık etmiştik. Yahudiler, Kudüs’ten kovulduktan 2 bin yıl sora kurdukları
Siyon Katırcı Birliği ile ilk kez bize karşı Çanakkale’de
mücadele etmişti. Siz de sık sık tanıklık ettiğiniz bir
şey, ‘Araplar bize ihanet etti ve arkadan vurdu’ söylemi de uydurulduğu dönem bu dönemdir; çünkü Araplar,
Balkan muharebelerinde bizimle beraberdiler. Çanakkale’de; Kürtler, Araplar, Türkler, Çerkezler herkes beraberdi. Filistin ve Kudüs cephesinde de öyleydi. Batı,
Araplara bizi kötüledi, bize Arapları kötüledi ve bizi birbirimize düşürdü. Şimdi daha fazlasını yapıyorlar. Birbirlerine düşürmedikleri Müslüman kalmadı. Yazdıkları
senaryoyu oynatıyorlar. Bu oyunlara hala gelmemiz en
acı durumdur. Ortadoğu’nun şu anki şekli 1917’de çizildi. İngiliz bir ajanın hatıralarında, ‘Biz Ortadoğu’yu
bölmüştük, Osmanlıdan kurtarmıştık, almıştık, işgal etmiştik ve buralara isimler verilmesi gerekiyordu’ yazısı
yer alıyor. Evet, 1917’de Mısır’da bir otelde Avrupa devletlerinin ajanları yaptıkları toplantıda Ortadoğu ülkelerinin sınırlarını çizip, ülke isimlerini o günkü toplantıda
kararlaştırmışlar. Ortadoğu bu oynanan oyunları artık
görmeli” ifadelerini kullandı.
“Arap Baharını Çok Saf Bir Şekilde Olumlu Gördük”
Başbakan Başdanışmanı Dr. Necdet Subaşı, Arap
Baharı diye adlandırılan dalgalanmanın algılanışı üzerinde durarak konuşmasına başladı. Afganistan’dan,
Fas’a, Cezayir’e Tunus’a ve Arabistan’a kadar içinde
Türkiye’nin de yer aldığı koca bir coğrafyanın Ortadoğu
olarak isimlendirildiğini belirten Subaşı, “Arap Baharını
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

hepimiz çok saf bir şekilde olumlu bir gelişme olarak
algıladık. Tunus’tan başlayarak, Mısır’a kadar gelen
bu süreçte Müslüman enerjisi meydanlara taşındı. Bu
enerji çok ciddi anlamda kitlesel eylemlerin motivasyonu olarak kullanıldı. Ama sonrasına baktığımızda nasıl
saf saf kandırıldığımızı gördük. Bu coğrafya büyük bir
çıkmazın içerisine sürüklendi. Hala bazıları bu yaşananları çok saf bir şekilde ya demokrasi mücadelesi ya
da özgürlük mücadelesi olarak görüyor “ diye konuştu.
“Batı Toplumu, Oluşturduğu Kavramlarla
İslam Toplumunu Ayrıştırıyor”
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ergün Yıldırım ise, Batı toplumlarının oluşturduğu
kavramların, toplumu ayrımcılık ve iticiliğe götürdüğünü vurgulayarak başladı sözlerine. İslam toplumunda
çeşitli akımlar ve hareketlerin olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Yıldırım, “Kendi toplumlarımızın kendilerine ait hareketleri olmayacak mı? O zaman bu hareketler doğduğu zaman belli sorunları çözmek üzere
var oldukları zaman kendilerini değişik yerlerde temsil
edemeyecekler mi” şeklinde konuştu.
“İslam’a Karşı İslam’la Bizi Birbirimize Düşürüyorlar”
Panelin son konuşmacısı Araştırmacı-Yazar Nevzat
Çiçek de Batı’nın Müslümanlara yönelik projeleri üzerinde durdu. Batının Müslüman coğrafyasında insanları
birbirine düşürmek için çok senaryo ve oyun kurguladığını ifade eden Çiçek, “İslam coğrafyasında olan şeyin özeti ‘İslam’a karşı bir İslam’dır. Ali Şeriati’nin ‘dine
karşı din’ tezinden hareketle ‘İslam’a karşı İslam.’ Medeniyet çatışması, İslamofobi ve iç çatışmalar aslında
bir ‘İslam’a karşı İslam’ projesi olduğunu görebiliyoruz”
sözleri ile konuşmasını bitirdi.
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“NİKOTİN MADDESİ BAĞIMLILIK ETKENİDİR”
Üniversitemiz ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bingöl Şubesi tarafından Yeşilay haftası nedeniyle verilen “En Etkin
Sigara Bıraktırma Yöntemi Konferansı”nda konuşan üniversitemiz Mühendislik- Mimarlık Fakültesi öğretim
üyesi Yrd. Doç. Dr. Bayram Yurt, sigarada bulanan nikotin maddesinin bağımlılık etkeni olduğunu söyledi.
Üniversitemiz Eski Rektörlük Konferans salonunda
gerçekleştirilen konferansa Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Bingöl Şube Sekreteri ve Bingöl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bayram Yurt konuşmacı olarak
katıldı. Konferansa akademisyenlerim yanı sıra, idari
personeller, öğrenciler, Bingöl Halk Sağlığı Müdürü ve
Bingöl Yeşilay Cemiyeti yöneticileri katıldı.
“Bir miligram nikotin öldürebilir, felç edebilir”
Sigaranın insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda konuşan Yurt, sigarada bulunan nikotin maddesinin
bağımlılık etkeni olduğunu ve bunun 1 miligramının bir
insanı öldürmeye veya felç etmeye yetebileceğini belirtti. Yurt, Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı çalışmalarda
akciğer kanserinin yüzde 95’nin sigara kaynaklı olduğunu dikkat çekti.
“Sigara İçme Yaşı 12”

“Sigara Birden Bırakılmalıdır”

Sigara içme yaşının 12’lere kadar gerilediğine vurgu yapan Yurt, “sigara içme yaşını yüzde 56 ile 12 yaş,
yüzde18 ile 13 yaş ve yüzde 21 ile 14 yaş aralığı oluşturmaktadır. Erken yaşlarda başlanan sigaranın en büyük nedenleri, sosyal çevre, akran etkisi, sigaranın kolay
ulaşılabilirliği, rol modellerin sigara içici oluşu, görsel
basın, film, klip, gizli reklam ve promosyonlardır” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Bayram Yurt, sigarayı bırakmada en etkili yöntemin “aniden bırakma yöntemi” olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü sigarayı aniden bırakanların başarı oranı yüzde 80 iken, bu oranın
azaltarak bırakanlarda sadece yüzde 6’dır. Hangi nedenle başlanırsa başlansın, sigara, hiçbir sorunu çözmez”.
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ÜNİVERSİTEMİZ İLE PTT ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Üniversitemiz ile PTT Bingöl Başmüdürlüğü arasında kargo ve kurye hizmetlerinin yüzde
30 indirimli gönderilmeleri hususunda protokol imzalandı. Protokolün imzalarını Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve PTT Bingöl Baş Müdürü Abdullah Taşdelen attı.
Üniversitemiz ile Bingöl PTT Başmüdürlüğü arasında Kargo-Kurye gönderilerinin
PTT tarafından kabulü, taşınması ve alıcılarına teslimi hizmeti için 9 Şubat 2017 tarihinde imzalanan protokol gereği PTT’nin
kargo hizmetlerinden tüm birimlerimiz, öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve idari
personelimiz kimlik belgesini göstererek
indirimli olarak yararlanabilecek. Rektörlük makamında atılan imzaların ardından
konuşan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
İbrahim Çapak, protokolün iki kuruma da
hayırlar getirmesini temenni etti.
Protokolü değerlendiren PTT Bingöl Baş
Müdürü Abdullah Taşdelen de PTT’nin en
çok hizmet verdiği kurumlardan birinin Bingöl Üniversitesi olduğunu belirterek, atılan
imzaların iki kuruma da faydalı olacağını
ifade etti.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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“POPÜLER KÜLTÜR, KİMLİK BUNALIMINA YOL AÇIYOR”
Üniversitemizde düzenlenen ‘Sosyal Medya ve Gençler’ konulu konferansta konuşan
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yıldırım, internet ve sosyal medya ile zirveye ulaşan popüler kültürün etkilerine değinerek; “Gerçek şahsiyet,
popüler kültür üzerine kurulamaz. Popüler kültür, kimlik bunalımına yol açıyor” dedi.
Enstitüler Konferans Salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yıldırım katıldı. Konferansa Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Hasan Çiftci, Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdullah Taşkesen, Gazeteci-Yazar Nevzat Çiçek, akademisyenler ve
öğrenciler katıldı.
Sözlerine sosyal medyanın ve gençliğin büyük bir
dünya olduğunu belirterek başlayan Prof. Dr. Yıldırım,
“sosyal medya ve gençlik gibi, bu iki büyük dünyanın
beraberliğinden nasıl bir varlık ortaya çıkıyor? O kadar
etkileyici, o kadar hızlı, o kadar değişken iki dünya var
ki burada. Gençlik dediğimiz 18-28 yaş arası hızlı olan,
dinamik olan, arayış içerisinde olan bir kesim. Kimlik
krizleri ve arayışları içerisinde olan toplumsal bir grup.
Toplumsal hareketlerin içerisinde olan kesimdir bu kesim. Türkiye’ye baktığımız zaman 18-28 yaş arası olan
ezici bir çoğunluktan bahsediyoruz. Dünyada en büyük
genç nüfusa sahip olan ülkeyiz. Bu gençlik dinamizmiyle, enerjisiyle, idealleriyle büyük bir sosyal enerjidir.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

26

www.bingol.edu.tr

Bu gençlik sosyal medyayla etkileşim içerisinde nereye akıp gidiyor? Sosyal medyayla nasıl bir ilişki kuruyor?
Bu büyük enerjisini sosyal medyanın cazip dünyasında
nasıl değerlendiriyor? Gençlik sosyal medyayı kendisine ve topluma faydalı bir hale mi getiriyor, yoksa sosyal
medyayla bu enerjisini tamamıyla harcayıp boşa giden
bir zamana mı çeviriyor? Sonuç olarak baktığımız zaman
çok iyi ve güzel işler için kullanan kesim de var; kötüye
kullanan radikal ve prokovatif bazı gruplar da var” diye
konuştu.
Sosyal medyanın insanların her alanda söz söylediği
bir demokrasiye geçiş olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yıldırım, “bu bir realitedir. Vatandaşın her alanda söz söylediği bir demokrasiye geçiş oldu sosyal medya. İnternet ve sosyal medya mobil bir yaşama çevirdi dünyayı.
Dünyanın farklı farklı noktalarında birbirleri ile iletişime
geçen gençlerin, birbirlerinin kültürlerinden etkilendiği
bir dünya oldu. Televizyon dahi ikinci planda kaldı. Mobil
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eğitim, mobil ticaret; hepsi internet ve sosyal medyanın
getirdikleridir. Sosyal medya olmazsa, küresel teknolojiler olmazsa bunlar sağlanamazdı” şeklinde konuştu.
“Sosyal Medyanın Getirdiği Birçok Olumsuz
Durum da Var”
Sosyal medyanın olumsuz yanlarına da değinen Prof.
Dr. Yıldırım, “Tabi sosyal medyanın getirdiği olumsuzluklar da yok değil. Ahlaka ve insan haklarına aykırı küfürler,
hakaretler ve iftiralar; gençliğin sosyal medya üzerinden
düştüğü en kötü durumlardır. Terör örgütleri, mafya ve
çete grupları da sosyal medyayı çok ciddi bir şekilde kötüye kullanıyorlar. Çocuk istismarı yapanlar, uyuşturucu
ticareti yapanlar dahi sosyal medya üzerinden gençleri
bataklıkların içerisine çekip, sosyal medyayı kirli işleri
için kullanıyorlar. Bunlara karşı son derece dikkatli olmamız gerekiyor” diye gençlere uyarılarda da bulundu.
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YÜZENADA’YLA EDEBİYAT RÜZGÂRI ESTİ
Üniversitemizin kuruluşunun 10. yılı etkinlikleri kapsamında 16-17 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenen ‘Yüzenada Edebiyat Günleri’ ile iki gün boyunca şehrimizde adeta bir sanat rüzgârı
esti. Bingöllüler ile buluşan Edebiyat Günleri, önemli yazarlar ve şairlerin sunumlarıyla renklendi.

Kuruluşunun 10. yılını kutlayan Bingöl Üniversitesi, kutlamalar çerçevesindeki önemli etkinliklerinden biri
olan Yüzenada Edebiyat Günleri ile
Bingöl’e edebiyat ziyafeti sundu.
İlk gününde Bingöl Üniversitesi
Enstitüler Konferans Salonunda düzenlenen ‘Ali Haydar Haksal ve Yedi
İklim’ isimli paneli ile başlayan oturumun başkanlığını Bingöl Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftci yaptı. Açılış konuşmasında Ali Haydar Haksal’ın çok ayrıcalıklı bir insan,
şair ve yazar olduğunu belirten Prof.
Dr. Çiftci, Haksal’dan bahsederken,
kendisini Bingöl’ün yetiştirdiği önemli
değerlerinden biri olarak tanımladı.
Oturum Başkanı Prof. Dr. Çiftci, yaptığı konuşmanın ardından sözü ilk panelist olan Prof. Dr. Mehmet Törenek’e
verdi. Prof. Dr. Törenek, ‘Edebiyat Dergiciliği ve Yedi İklim Bu Alandaki Yeri’
konulu sunumunu yaptı. Panelin ikinci
konuşmacısı Osman Bayraktar, ‘Yedi
İklim Dergisi’nin Serüveni ve Ali Haydar Haksal’ın Rolü’ isimli sunumu gerçekleştirdi.

Bayraktar’ın ardından Prof. Dr. Erdoğan Erbay sunumunu yaptı. ‘Ali Haydar
Haksal’ın Öykü Ağacı Adlı Eseri ve Yazarlığı’ konulu sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Erbay, Haksal’ın hayranı
olduğunu dile getirdi. Haksal’ın Türk
edebiyatı için çok önemli bir isim olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erbay, böyle bir programın katılımcısı olmaktan
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memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Panelin son konuşmacısı Nurettin
Durman ise ‘Yedi İklim Dergisi’nin Tutumu ve Şiir Editörlüğü’ isimli sunumundan önce okuduğu şiir ile salonu
dolduran konuklara duygulu anlar yaşattı.

Panelin ikinci günü ise üç farklı etkinlikle devam etti.
Etkinliklerin ikinci günü olan Cuma günü, Enstitüler Konferans Salonunda Ali Haydar Haksal’ın konuşmacı olduğu
‘Doğu Medeniyeti’nin Batı’ya Etkisi’ isimli konferansla başladı. Saat 10.00’da başlayan konferansa Bingöl Üniversitesi
Rektörü, Rektör Yardımcıları, öğrenciler ve çok sayıda edebiyat sevdalısı katıldı.
Günün ikinci programı olan ‘Günümüz Türkiye Şiiri’ isimli
panel de yine Enstitüler Konferans Salonunda gerçekleşti.
Konferansın konuşmacıları, Hüseyin Akın, Metin Kaygalak,
İdris Ekinci, İsmail Söylemez ve Mehmet Özger gibi edebiyatçılardan oluştu.
Günün son programı ise günün geceye evrildiği saatlerde Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. ‘Şiir
Dinletisi Gecesi’nde Nurettin Durman, Hüseyin Akın, Metin Kaygalak, İdris Ekinci, İsmail Söylemez, Mehmet Özger,
Ömer Berdibek, Eyüp Akyüz, Hasan Fahri Tan, Gökhan Serter ve Mehmet Tepe gibi güçlü isimler, okudukları şiirlerle
geceye renk kattılar.
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“BİNGÖL, ARTIK BİR ÜNİVERSİTE ŞEHRİDİR”
Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları binasının açılış töreni ve yeni kütüphane binası,
çok amaçlı spor merkezi ile iki adet su deposunun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger,
AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı
Yücel Barakazi, Kalkınma Bakan
Yardımcısı Yusuf Coşkun, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Çapak, Bingöl Emniyet Müdürü
Metin Akay, Üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan
Olgun, Prof. Dr. Hasan Çiftçi, Ge-

nel Sekreterimiz Doç. Dr. Abdullah
Taşkesen ile beraber çok sayıda
kurum amiri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.
“Üniversitemiz, İlimize ve
Bölgeye Güç Katıyor”
Açılış ve temel atma töreninde
konuşan üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Çapak, henüz
10 yıllık bir üniversite olmamıza
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rağmen 8 fakülte, 4 enstitü, 2 yüksekokul ve 5 meslek yüksekokula sahip olduklarını dile getirerek,
“üniversitemiz, ilimize ve bölgemize güç katıyor” dedi. 11 doktora
programı, 523 akademik personel,
480 idari personel ve 15 bine yakın öğrenci ile 16 bin kişilik büyük
bir kurum olduklarını ifaden rektör
Prof. Dr. Çapak, “amacımız, nicelikten çok niteliktir.

Yurtiçinden üniversitemizi tercih eden öğrencilerle
beraber 345 tane de yabancı uyruklu öğrencimiz var.
Açılışını yaptığımız Meslek Yüksekokulları binamız
25 bin 500 metrekarelik bir alana sahip. 5 bin öğrencimiz burada öğrenim hayatına devam ediyor. Çok
amaçlı spor merkezimiz 3 bin 500 metrekare olacak.
2 adet su deposu yapıyoruz. Yeni kütüphane binamız
haftanın her günü ve 24 saat açık olacak” dedi.
“Yatırım Programında Olan Projelerimiz”
Rektör Çapak, İlahiyat Fakültesinin yeni binası ile
beraber; hayvan hastanesi ve 50 tane lojman ile 2
bin 700 metrekarelik hangarın yatırım programda olduğunu ifade etti. Ayrıca üniversitenin güney ve güneybatı bölgesinde yer alan ormanlık alanın da üniversiteye devredildiğini belirten Çapak, bu alanları da
kısa süre içerisinde üniversitemizin yeşil alanı haline
getireceğiz şeklinde konuştu.
“Belediye ve Üniversite Arasında
Sıcak Bir İlişki Var”
Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi de törende yaptığı konuşmada üniversite- belediye arasında
sıcak bir ilişkinin olduğuna dikkat çekerek şunları
söyledi: “Rektörümüz, sadece üniversite ile ilgilenmiyor, şehirle ilgileniyor. Özellikle kültürel faaliyet
alanlarında sürekli işbirliği halindeyiz.”
“Bingöl Üniversitesi, Emsallerine Göre Çok İyi Bir
Yerde Duruyor”
Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Bingöl Üniversitesi’nin emsalleri arasında çok iyi bir yerde durduğuna vurgu yaparak, özellikle öğrencilerin barınma
sorunlarının da giderek azaldığını söyledi. Bu yıl 2
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bin kişilik öğrenci yurdunun açıldığını bu sayıya önümüzdeki akademik yılda 5 bin kişinin daha da ekleneceğini ifade etti. Vali Köşger, fiziki imkânlar olarak
üniversitenin çok iyi bir konumda olduğuna dikkat
çekerek, bu gelişmenin akademik alana da yansıyacağını ve üniversite-sanayi işbirliğinin devam etmesi
gerekliliğine vurgu yaptı.
“Üniversite, Bir Kalkınma Kurumudur”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma
Eski Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi’nin
sürekli geliştiğini ve üniversiteye her gelişlerinde
moral bulduklarını söyledi. Üniversite nüfusunun şehir nüfusunun yüzde 10’nunu geçtiğine dikkat çeken
Yılmaz, “bu oranın da Bingöl’ün bir üniversite şehri
olduğunun göstergesidir” dedi. Üniversitelerin sadece eğitim kurumları olmadığını, aynı zamanda bir
kalkınma kurumları da olduğunu ifade eden Yılmaz,
“bu üniversite için taş taş üstüne taş koyan herkese
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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REKTÖRÜMÜZ, BÖLGE REKTÖRLERİ
İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, 19-20 Nisan’da Mardin Artuklu
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan Bölge Rektörleri İstişare Toplantısına katıldı.

D

oğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
yer alan üniversitelerin rektörleri genel durum değerlendirmesi yapmak ve
karşılıklı istişarelerde bulunmak üzere
Mardin Artuklu Üniversitesinin ev sahipliğinde
19- 20 Nisan tarihlerinde bir araya geldi.
Bölgede bulunan üniversiteler ile ilgili konuları yerinde değerlendirmek ve yükseköğretim
kurumlarının sağladığı hizmet kalitesinin artırılmasına ilişkin görüş ve önerilerin ele alındığı
iki oturumlu toplantı Mardin Artuklu Üniversitesi
senato toplantı salonunda gerçekleştirildi.

“Bölge Rektörleri İstişare Toplantısı”na Mardin Artuklu Üniversitesi’nin yanı sıra Bingöl
Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi,
Bitlis Eren Üniversitesi, Siirt Üniversitesi Fırat Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Van Yüzüncü

Yıl Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi,
Hakkâri Üniversitesi, Adıyaman
Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Dicle
Üniversitesi, İnönü Üniversitesi,
Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi, Bayburt Üniversi-
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tesi rektörleri katıldı. Toplantıda
bölgedeki üniversitelerde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin ve bu
üniversitelerde görev yapan idari
ve akademik personelin akademik ve sosyal boyutundaki sorunları masaya yatırıldı ve çözüm
önerileri geliştirildi.

“Bölge Üniversitelerinin Sorunlarını Her Yönüyle Değerlendirdik”
Bölge Rektörleri İstişare Toplantısı sonrasında açıklama yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
İbrahim Çapak, toplantıda bölge üniversitelerinin
sorunlarını, her yönüyle değerlendirmeye ve tartışmaya açtıklarını ifade ederek, “bölge üniversiteleri
rektörleri olarak üniversitelerin misyon ve işleyişleri, akademik ve idari-mali ve güvenlik durumlarını
karşılıklı istişarelerle analiz ettik ve çıkan sonuçları,
hep birlikte değerlendirme imkanı bulduk” dedi.
Rektörümüz Prof. Dr. Çapak, toplantıda ayrıca
bölge üniversitelerinin idari ve akademik personel
sıkıntısı çektiği, güvenlik endişelerinin bölgeye iliş-
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kin olumsuz bir algı oluşturduğu, yatırım bütçelerinin yetersizliği gibi konuların da tartışıldığını belirti.
Çapak, “bütün bunlarla birlikte bölgenin ekonomik
gelişim açısından cazibe merkezi haline gelecek olması, bölgenin akademik gelişimini de olumlu etkileyecektir” dedi.
Prof. Dr. Çapak, bölge üniversiteleri arasında öğretim elemanları arasında mesleki işbirliği ve dayanışma, kurumsallaşma, akademik performans, fiziki
ve sosyal imkânlar gibi konuları da tartıştıklarını ve
karşılıklı olarak deneyim alışverişinde bulunduklarını vurguladı.
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KALKINMA ESKİ BAKANI DR. CEVDET YILMAZ:

“MEVCUT YÖNETİM SİSTEMİMİZ
12 EYLÜL DARBESİ’NİN ÜRÜNÜDÜR”
Üniversitemizin kuruluşunun
10. Yıl Dönümü Etkinlikleri
kapsamında düzenlenen
“Üniversitemiz Öğrencileriyle
Buluşma” etkinliğine katılan
Kalkınma Eski Bakanı ve
AK Parti Genel Başkan
Yardımcı Dr. Cevdet Yılmaz,
mevcut yönetim sistemimizin
12 Eylül Askeri Darbesi’nin
ürünü olduğunu söyledi.

Ü

niversitemiz Enstitüler Konferans Salonu’nda
12 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen ‘Öğrencilerle Buluşma’ etkinliğe konuşmacı olarak Kalkınma Eski Bakanı ve AK Parti Genel Başkan
Yardımcı Dr. Cevdet Yılmaz katıldı. Etkinliğe Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl Eski Milletvekili Hüsamettin Korkutata, Diyarbakır Eski Milletvekili Mesut Değer’in yanı sıra çok sayıda kurum amiri,
akademisyen, öğrenci ve vatandaş da katıldı.
“Mevcut Sistem, Birçok Siyasi ve
Ekonomik Kriz üretti”
Dr. Cevdet Yılmaz, mevcut yönetim sistemimizin
birçok siyasi ve ekonomik kriz ürettiğini belirterek, “5
Nisan 1994 Ekonomik Kriz, 28 Şubat Post-Modern
Darbe, Şubat 2001 Ekonomik Kriz, 27 Nisan e-muhtıra, 15 Temmuz FETÖ Darbe Teşebbüsü mevcut
sistemin ürünleridir” dedi. “16 Nisan’da mevcut
sistemle, getirmek istediğimiz Cumhurbaşkanlığı
Hükümet sistemi arasında tercihte bulunacağız”
şeklinde konuşan Yılmaz, yeni sistemin kabul edilBİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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mesi halinde dört önemli alanda büyük gelişmelerin
yaşanacağına dikkat çekti. Yılmaz, bu alanları şöyle sıraladı: “Birincisi yeni sistemde özellikle istikrar
sağlanacak ve bu da beraberinde ekonomik refah
getirecektir. İkinci olarak demokrasi güçlenecek ve
vesayetçi yapıla tasfiye edilecek. Üçüncü olarak birliğimiz ve huzurumuz güçlenecek”
www.bingol.edu.tr

“Bingöl’de İki Temel Öncelliğimiz Var”
Bingöl şehri için iki önemli önceliklerinin olduğuna
dikkat çeken Yılmaz, “bunlardan birincisi daha güzel bir
şehir ortamı ve yaşanabilir bir şehir, ikincisi de istihdam
alanları oluşturmak” dedi. İstihdam alanlarını da kamu
ve özel sektör teşebbüsleriyle gerçekleştireceklerini ifade eden Yılmaz, “tekstil kent projemiz bitmek üzeredir.
İŞGEM projemiz devam ediyor. SÜTAŞ, 2017 yılı içerisinde temel atacak. SÜTAŞ’ın Bingöl’ü tercih etmesinde üç
önemli faktör rol aldı: Birincisi güçlü bir üniversitemizin
olması, ikincisi yol projelerimiz, üçüncüsü de havalimanıdır” dedi. Üniversitelerin kalkınma fonksiyonuna sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, Bingöl Üniversitesi’nin
ciddi bir kampüse dönüştüğünü ve her yıl üniversiteye
30 milyonluk ilave yatırım yaptıklarını, üniversitenin Bingöl’de adeta bacasız bir sanayi haline geldiğini söyledi.
Yılmaz, yeni bir kadın doğum ve çocuk hastanesi yapacaklarını, mevcut hastaneyi de üniversitenin diş hekimliği fakültesine uygulama hastanesi olarak devretmeyi
düşündüklerini belitti.
“SÜTAŞ, 10 Bin Kişiye Dolaylı Olarak
İstihdam Sağlayacak”
SÜTAŞ’ın uluslararası bir marka olduğunu ve Doğu
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

35

Anadolu Bölgesi’nde ilk entegre tesisi kuracağına dikkat
çeken Yılmaz, bu kurumun tam olarak faaliyete başlamasıyla birlikte Bingöl’de doğrudan bin kişiyi istihdam
edeceğini, dolaylı olarak 10 bin aileye katkı sağlayacağını vurguladı.
Prof. Dr. Çapak: “Bakanımızın katkıları çok fazla”
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, bakanımızın üniversitemize, ilimize, bölgemize ve ülkemize
çok katkılarının olduğunu ifade ederek, her zaman kendisini yanlarında görmekten mutluluk duyduğunu ifade
etti. Üniversite olarak kültürel faaliyetleri çok önemsediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Çapak, “özellikle bu tür
faaliyetleri her zaman ifade ettiğim gibi ikinci bir üniversite olarak görüyoruz. Dersin hocalarına her zaman
ulaşabilme imkânı olur, ancak dışarıdan buraya gelenleri
bir daha yakalama şansımız olmayabilir. Bu nedenle bu
tür etkinlikleri önemsiyoruz” dedi. Rektör Çapak, 17- 24
Nisan tarihleri arasında üniversitemizde 100’e yakın yayınevinin katılacağı kitap fuarı düzenleyeceklerini, 4-5
Mayıs tarihlerinde ise “Mevlânâ Hâlid-i Bağdadi ve Hâlidiliğin Bingöl Çevresi Üzerindeki Etkisi” konulu sempozyum gerçekleştireceklerini söyledi.
www.bingol.edu.tr

“İNSANLIK, BÜTÜN OLARAK BİR KRİZDEN GEÇİYOR”
Üniversitemizin kuruluşunun 10. Yıl
etkinlikleri kapsamında “Kutlu Doğum
Haftası” münasebetiyle düzenlenen
“Hz. Muhammed ve Güven Toplumu”
konferansında konuşan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz, insanlığın bütün olarak bir
krizden geçtiğini söyledi.
Üniversitemiz kongre merkezinde 21
Nisan Cuma günü gerçekleşen “Hz. Muhammed ve Güven Toplumu” konferansına
Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Belediye
Başkan Vekili Halim Sugü, Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Müftüsü
Mecit Can, akademisyenler, kurum amirleri,
öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Sorun, Sadece Silahlı Savaşlar Değil, Ahlaki Açıdan da Ciddi Krizler Var”

Bugün Ortadoğu coğrafyasının, birilerinin kendine
yer açmak için ortaya koydukları şiddeti gördüğüne
dikkat çeken Gündüz, “sadece savaş değil, ahlaki
açıdan da çok krizler var, aile kavramı, merhamet,
iyilik, güvenilirlik çok ciddi anlamda kriz içindedir,
gelir dengesizlikleri had safhada, insanlık bir bütün
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olarak bir krizden geçiyor” şeklinde konuştu. İslam
dünyasında terör, şiddet, nefret gibi krizlerin yaşandığına vurgu yapan Gündüz, “ön yargılarla birbirimize bakıyoruz, ahlaki değerlerimizde ciddi aşınmalar
var. Dindarlığı şekle indirgemek, dindarlık adına bize
doğruyu söylemez” dedi.
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“Birbirimizi Buldozer Gibi Eziyoruz”
Güvenirliliğin yok olmaya yüz tuttuğu bugünkü
dünyada, Hz. Peygamber’in çok daha iyi anlaşılması
gereken bir rehber olduğuna dikkat çeken Prof. Dr.
Gündüz, “O, el-emindir, peygamber olmadan önce de
öyleydi. O’na karşı savaşanlar dahi kimse, O’nun güvenilir olmadığını söylemedi. Bugün komşularımızla,
iş arkadaşlarımızla, çevremizle birbirimizi güvenilir
buluyor muyuz acaba, güvenilir olmak çok önemli”
dedi. Hz. Peygamberin mümin kişiyi, elinden ve dilinden zarar görülmeyen kişi olarak tanımladığına
vurgu yapan Gündüz, emanetlerine ve sözlerine sadık olanların gerçek anlamda mümin olduğunu beyan etti. Prof. Dr. Gündüz, Müslümanların bugün birbirlerine güven vermediklerini ve birbirlerini buldozer
gibi ezdiklerini de söyledi.
“Hz. Peygamberi Her Yönüyle Örnek Almalıyız”
Programda konuşan üniversitemiz rektörü Prof.
Dr. İbrahim Çapak, Hz. Peygamber’in her yönüyle
örnek alınması gereken bir ulvi şahsiyet olduğunu,
“biz, O’nu en güzel şekilde örnek alır, hayatımızı ona
göre dizayn ederiz. Başta kendi nefsimizi ıslah etmekten başlayarak, ailemizden, çocuklarımızdan,
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kendi kardeşlerimizden ve komşularımızdan başlamamız gerekir” dedi.
“Müminler, Bir Binanın Tuğlaları Gibidir”
Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, “Selam olsun
Kutlu Nebiye, Selam olsun âlemlere rahmet olarak
gönderilen O Peygambere şeklinde başladığı konuşmasının devamında şunları söyledi: “Onun çağında
yaşamayı ne kadar istedik, ancak biz öyle bir çağa
duçar olduk ki, ‘Ebu Cehil ölmedi diyorlar, Ebu Cehil,
çağlar, kıtalar geziyor Ya Resulullah’ şairin ifade ettiği gibi. Kıtaları Ebu Cehil’lerin, Ebu Leheb’lerin istila
ettiği bir zamana denk geldik. ‘O Müminler bir binanın tuğlaları gibidir’ buyuruyor, Ama bugün Müslümanların halini keşke görmeseydik. Müslümanların
duçar olduğu durumu birbirine düşmüş olmaları,
bırakın bir vücudun organları, azaları gibi kenetlenmelerini, Türk, Arap, Zaza diye birbirine düşürüldüğünü, namuslarının kirletildiğini, dünyanın bütün
sırtlanlarının, emperyalistlerinin İslam coğrafyasını
taru- mar ettiklerine şahit olmaktayız. Bundan dolayı utanç içindeyiz”.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ayrıca katılımcılara gül dağıtıldı.
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“DIN VE FELSEFE ARASINDA DERIN BIR UYUŞMAZLIK YOK”
Üniversitemizin kuruluşunun 10. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında “Düşünce Geleneğimizde Din ve Felsefe” adlı konferansa katılan Prof. Dr. Mahmut Kaya, dini ve felsefeyi
bilenlerin bu iki olgu arasında derin bir uyuşmazlığın olmadığını göreceklerini söyledi.
Üniversitemiz kongre merkezinde 26 Nisan Çarşamba günü
gerçekleşen konferansta konuşan
Prof. Dr. Kaya, din ve felsefe arasında tarihsel süreç içerisinde bir
uyumsuzluğun
tartışageldiğini,
ancak konuyu iyi bilenlerin derin
uyuşmazlığın olmadığını göreceklerini ifade etti.
“İnsanoğlunun Ulaşabileceği En
Yüce Kavram, “Allah” Kavramıdır”
Felsefe ile dinin alanının aynı olduğuna dikkat çeken Kaya, “ikisi de
varlık konusunda çalışıyorlar. Gazali’ye göre ilahi vahiy dıştan gelen
akıldır, akıl ise içten gelen bir vahiydir. İbn-i Rüşd’e göre de akıl vahiy –akıl ve din süt kardeştir. Din,
hakikatin temsili bana ait diyor, felsefe de varlık konusunda hakikat
bana aittir diyor” şeklinde konuştu.
Kaya, insanoğlunun ulaşabileceği
en yüce kavramın da “Allah” olduBİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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ğunu da sözlerine ekledi.
“Aklın Metafizik Alanda
Söyleyebileceği Bir şey Yok”
Aklımızla her şeye hükmetmeye çalıştığımızı ifade eden Prof.
Dr. Kaya, “ancak aklın metafizik
alanda söyleyebileceği bir şey yok,
sonrasında söz hakkı dinindir. Dolayısıyla hakikati temsil yetisi dine
aittir. Din dogmalara dayanır, felsefe ise eleştiriye dayanır. Dindeki
dogmalar, aklın yorumlamasına
dayanır, felsefede ön kabuller vardır” dedi. İslam’ın bütün insanlığın
manevi mirasına sahip olduğunu
dile getiren Kaya, “İslam’ın evrenselliği de buradadır. Din, dindir.
Felsefe, felsefedir. Hiçbir filozof,
kendi düşüncesinin mutlak doğru
olduğunu savunmaz. Din duygusu doğuştandır, hiçbir filozof bunu
görmemezlikten gelemez” şeklinde sözlerini sürdürdü.

“İslam Dünyası, Dış Tehlike ve İç Tehlike ile
Karşı Karşıya Kaldı”
11. yüzyıldan 12. yüzyıla geçerken İslam dünyasının,
özellikle haçlı seferleriyle dış tehditlere maruz kaldığını,
Mısır’da kurulan Fatımiler’in de Şia düşüncesini yaygınlaştırmaya çalışmasıyla iç tehditlere maruz kaldığını
dikkat çeken Kaya, “Gazali bu devirde yazdıklarıyla batiniliği yok etti. Bazılarının söylediği üzere Gazali, İslam
dünyasında felsefeye son vermedi” dedi. Başkasından
emir alıyorsanız, bilim ölmüştür diyen Kaya, “zenginlik,
farklılıktandır. Farklılık olmayınca zenginlik olmaz, dolayısıyla bilim kimsenin tekeline girmemelidir” dedi.
“Kur’an-ı Kerim İnsanı Bir Bütün Olarak Ele Alır”
Kur’an-ı Kerim’in insanın aklına, vicdanına ve gönlüne hitap ettiğine vurgu yapan Kaya, “bütün bunları
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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göz önüne aldığımızda Kur’an insanı bir bütün olarak
ele almaktadır. Felsefe haddini bilen bir bilimdir, bilimin
ve hayatın önünü açar. Bilim ‘nasıllar’ üzerinde durur,
felsefe ise ‘niçinler’ üzerinde durur. Felsefenin kaynağı
akıldır, akıl da standart değildir. Dolayısıyla aklın ürünü
olan felsefe de standart değildir” şeklinde konuştu.
Konferansa Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Olgun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftçi, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Abdullah Taşkesen, İl Müftüsü
Mecit Can, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman
ile birlikte çok sayıda akademisyen, öğrenci ve vatandaş katıldı.
Konferans bitiminde Prof. Dr. Mahmut Kaya, üniversitemizde gerçekleşen kitap fuarında kitap imzalama
etkinliğine katıldı.
www.bingol.edu.tr

ÜNİVERSİTEMİZ İLE İŞKUR, “KARİYER VE
GİRİŞİMCİLİK GÜNÜ” ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ
Üniversitemizin 10. kuruluş yıldönümü etkinlikler kapsamında Bingöl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Üniversitemiz, “Kariyer ve Girişimcilik Günü” programında
“İŞKUR’un Kurumsal Hizmetleri” ve “Kişisel Gelişim Semineri” düzenledi. Üniversitemiz Enstitüler Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Bingöl Vali Yardımcısı
Tunahan Çil, Bingöl Belediye Başkan Vekili Halim Sugü,
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Solhan
Kaymakamı Fatih Okumuş, bazı ilçe belediye başkanları,
Bingöl İŞKUR Müdürü Halis Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Emin Çakan, Bingöl İl Kültür
ve Turizm Müdürü Kasım Barman ile beraber çok sayıda
kurum amiri, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.
“Bütün kurumlarla işbirliği içerisindeyiz”
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, seminerde yaptığı kısa selamlama konuşmasında, üniversitemizin onuncu kuruluş yıldönümü vesilesiyle
yapılan etkinliklerde ildeki bütün kurumlarla işbirliği halinde olduklarını söyledi. Prof. Dr. Çapak, bu tür
programların ilimiz için güzel etkinlikler olduğuna dikkat çekerek, “herkesin istifade etmesi gerekir” dedi.
Prof. Dr. Çapak, bu etkinliklerin en az günlük işlediğimiz dersler kadar önemli olduğuna da dikkat çekerek
şunları söyledi: “ Dersi kaçırırsanız, dersin hocasını
daha sonra yakalayıp eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz, ama buraya bir kez gelenleri bir daha yakalama
şansınız olmaz. Başarılı olmak için kendimizi geliştir-
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mek zorundayız. Bu tür etkinlikleri ikinci bir üniversite
olarak görüyorum”.
“Özgeçmiş, kişinin olmadığı yerde konuşan belgedir”
Bingöl İŞKUR Şube Müdürü Ercan Gön, İŞKUR’un
kurumsal hizmetleri hakkında bilgi vererek, iş başvurularında oluşturulan özgeçmişin, kişinin olmadığı
yerde konuşan bir belge olduğunu dikkat çekti. İşbaşı
eğitim programlarının kişiye deneyim kazandırdığını
belirten Gön, “ işbaşı eğitim programları en az iki sigortalı çalıştıran özel sektör kuruluşları ile yapılır. Bu
eğitim en fazla 3 aylık sürede düzenlenebilir. Bu programın işverene maliyeti yok. Eğitim masrafları İŞKUR
tarafından karşılanıyor” dedi.
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“Hayat yolunda iyi ve kötü ile karşılaşırız”
Kişisel Gelişim Semineri veren Hakan Mengüç, insanların hayat yolunda daima iyi ve kötü ile karşılaştığını belirterek, “ hayat yolunda iyi de vardır, kötü de
vardır. Sufilikte acı kabul edilir, onunla yüzleşilir, çünkü
bu gerçektir. Bir ‘neyin’ işlenebilmesi yani çalınabilir
hale gelmesi için 3 yıla ihtiyaç vardır. Başımıza gelen
olaylar bizi zamanla geliştirir, olgunlaştırır” dedi.
“İletişimde en önemli unsur beden dilidir”
İnsanların iletişim kurarken; kelime, tonlama ve beden dilini kullandıklarına vurgu yapan Mengüç, bunlar
arasında en önemlisinin beden dili olduğunu, iş görüşmesine gidildiğinde de en önemli aracın bu olduğuna dikkat çekti.
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“Her şey önce hayalle başlar, sonra
gerçeğe dönüşür”
Mengüç, konuşmasında her şeyin önce hayalle başladığını, sonra gerçeğe dönüştüğünü ifade ederek, “
Albert Einstein, ‘bugüne kadar ne keşfettiysem hayal
gücüm sayesindedir’ dediğine dikkat çekti. İş hayatında kadınlar ve erkekler arasındaki en büyük ayırt edici
özelliğin de kadınların hayal gücünün daha fazla olmasıdır diyen Mengüç, “kadınlar ve erkeklerin bilinçaltını
güdüleyen etmenler farklıdır. Bir kadını motive eden
en önemli şey güven iken, erkeği motive eden etmen
ise değerdir. Yaş, meslek edinmede engel olmamalıdır.
Hata yapmaktan korkmamak lazım, hatalardan ders
çıkarmak lazım. Hedefe giden yolu zihne işlemek lazım” dedi.
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KALEMİN BEREKETİ HAT VE TEZHİP SERGİSİ

Sanatseverlerle Buluştu
Üniversitemizin kuruluşunun 10. Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında, Üniversitemiz ve Albaraka Sanat’ın ortaklaşa düzenlediği “30 şehir, 30 sergi projesi” kapsamında “Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi” 24 Nisan
Pazartesi günü yapılan açılışla sanatseverlerle buluştu. Sergi, 10 Mayıs Çarşamba gününe kadar açık kaldı.
Üniversitemiz Kongre Merkezinde gerçekleşen açılışa Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Olgun, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Çiftçi, Bingöl İl Kültür ve Turizm
Müdürü Kasım Barman, akademisyenler, öğrenciler ve
sanatseverler katıldı.
“Hat Sanatı, Kadim Geleneğimizin En Köklü Sanatıdır”
Sergi açılışında konuşan hattat Menaf Nam, hat
sanatının Allah’ın ve O’nun sevgili elçisinin kelamına
mihmandarlık yapması yönüyle çok yüce, büyüklerin
sözlerini bizlere taşıyarak daima bir farkındalık kazandırması yönüyle de eğitici, öğretici ve şahsiyetleri ol-
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gunlaştırıcı bir sanat olduğunu belirterek, “hat sanatı,
kadim geleneğimizin en köklü sanatıdır” dedi.
“Başka Kurumlardan da Destek Bekliyoruz”
Albaraka Türk ailesinin böyle eşsiz bir sanatın ve bu
sanatla iştigal eden sanatçıların her daim yanında olduğuna dikkat çeken hattat Nam, “Albaraka Türk ailesi,
geleneksel sanatlarımıza olan desteklerini hiçbir zaman esirgemiştir. Sanatçıların yanında olması bizlere
güven ve moral kaynağı olmuştur, ayrıca bu etkinliğin
gerçekleşmesinde bizlere kucak açan Bingöl Üniversitesi’ne de teşekkür ediyoruz” dedi.
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“Amacımız, Bu Sanatı Anadolu’nun
Her Köşesine Taşımak”
Hat sanatını Osmanlı’ya başkent
olmuş İstanbul’un her yanında bulmak mümkün iken Anadolu’nun diğer şehirleri için aynı şeyi söyleyemeyiz diyen Nam, “biz bu misyonla
ülkemizin diğer güzide şehirlerini
de bu sanatla buluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
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REKTÖRÜMÜZ, AKADEMİSYENLERLE
TANIŞMA TOPLANTISINDA BULUŞTU
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak son bir yılda üniversitemize
katılan ve yeni unvan kazanan akademisyenlerle kahvaltıda bir araya geldi.
Üniversitemiz sosyal tesislerinde gerçekleştirilen tanışma toplantısına Rektörümüzün yanı
sıra Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Hasan Çiftçi, Prof. Dr. Hakan Olgun ve Üniversitemiz Genel Sekteri Doç. Dr. Abdullah Taşkesen katıldı.
“Üniversitemizi Uluslararası
Düzeye Taşımalıyız”
Toplantıda bir konuşma yapan Rektörümüz
Prof. Dr. İbrahim Çapak, üniversitemizin bölgesel misyonla kalmaması gerektiğini ifade ederek, “ulusal ve uluslararası düzeyde iyi bir seviyeye gelmeliyiz, çünkü üniversiteler evrensel
kurumlardır” dedi. Prof. Dr. Çapak, “üniversiteyi
kendi evimiz gibi görmeliyiz, herkes görevini yaparsa ve sorumluluğunu yerine getirirse sorun
kalmaz. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız”
şeklinde konuştu. Her kademedeki akademisyenlerden nitelikli çalışmalar beklediklerini belirten Çapak, “üniversitemiz beş pilot üniversiteden birisidir ve bu anlamda sorumluluğumuz
var. Her birimiz bir yerden tutarsak başarıya
ulaşırız” dedi.
Toplantı, akademisyenlerin dilek ve önerileriyle sona erdi.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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ÜNİVERSİTEMİZDE TASAVVUF MUSİKİ DİNLETİSİ
Üniversitemizin kuruluşunun 10. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “Tasavvuf Musiki Dinletisi” düzenlendi.
Üniversitemiz eski rektörlük konferans salonunda düzenlenen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Bingöl
Belediyesi Başkanı Yücel Barakazi, Üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr.İbrahim Çapak, çok sayıda kurum amiri, akademisyenler, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, programda yaptığı kısa konuşmasında bu tür kültürel programların, “insanların kendilerini yenileme ve geliştirmeleri için
vesile olacağına inanıyorum” dedi.
Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, “dini musikinin temelinin
Kur’an’ı Kerim Tilaveti” olduğunu söylerken, Dr. Fatih Koca
ise dini musikinin bir ibadet musikisi olduğunu, bir eğlence
musikisi olmadığını, kaynağının da ayet ve hadis olduğunu
ifade etti.
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Programda sahne alan Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Türk Din Musikisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet
Hakkı Turabi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk
Din Musikisi Öğretim Görevlisi Dr. Fatih Koca, Tasavvuf
Musikisi geleneğimizin seçkin eserlerini seslendirdiler.
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IŞKIN (RHEUM RİBES) BİTKİSİ ÜZERİNE
AR-GE ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü AR-GE Destek Programı 11. Proje Çağrısı Kapsamında; TAGEM-16/
AR-GE/52 proje numarası ile desteklenen ve Bingöl Üniversitesi bünyesinde
yürütülmekte olan “Işkın Bitkisinden (Rheum ribes) Emodin İzolasyonu ve Yeni
Biyoaktif Yarı Sentetik Emodin Türevlerinin Geliştirilmesi” başlıklı projenin 3 Şubat’ta yapılan başlangıç toplantısının ardından, proje ekibi ve katılımcılar tarafından AR-GE projesinin genel değerlendirme toplantısı 3 Nisan’da gerçekleştirildi.

“Öncelikli Hedef, AR-GE Çalışmalarıdır”

Proje Linklerine Nasıl Ulaşılabilir?

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Geçibesler tarafından yürütülmekte olan “Işkın Bitkisinden (Rheum ribes) Emodin İzolasyonu ve Yeni Biyoaktif Yarı Sentetik Emodin Türevlerinin Geliştirilmesi” projesinde
öncelikli hedefin AR-GE çalışmaları olduğu belirtildi.
Yrd. Doç. Dr. Geçibesler, “AR-GE çalışmaları öncelikli
hedefimizdir. Ulaşılmak istenen nihai amaçlardan biri,
ışkın bitkisinden mevcut etken maddelerin kolay, ekonomik ve hızlı bir şekilde büyük miktarda doğal olarak
elde etme prosedürlerini geliştirmektir. Bunlar da yeni
üretim projelerini beraberinde getirecektir” dedi.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Ar-Ge Destek
Programları hakkında detaylı bilgilere http://www.
tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi erişim linki aracılığı ile ulaşabilinmektedir. Ayrıca
Ar-Ge Destek Programı 11. Proje Çağrısı Kapsamında desteklenmiş olan projelerin konu başlıkları http://
www.tarim.gov.tr/TAGEM/Belgeler/Duyurular/11.%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1%20Desteklenecek%20
Proje%20Listesi.pdf linki aracılığı ile görüntülenebilmektedir.
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“TEHLİKE HARİTALARININ HAZIRLANMASI GEREKİYOR”
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Vedat
Avcı, 13 Nisan’da ilimizde aşırı yağışa bağlı olarak Çapakçur Çayı Vadisi’nde meydana gelen sel-taşkın bölgesinde incelemelerde bulundu. Avcı, sel-taşkına bağlı olarak
evlerin, hayvan barınaklarının, işyerlerinin ve köprülerin zarar gördüğünü söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Vedat Avcı, jeomorfolojik, jeolojik ve
klimatik faktörlerin etkisiyle ilimizin doğal tehlikeler
açısından oldukça riskli bir konumda bulunduğunu
belirterek, “bu konumuna bağlı olarak zaman zaman
deprem, heyelan, sel ve taşkınlar meydana gelmektedir. Afetlerin olası olumsuz etkilerini azaltmak için, ili
kapsayan tehlike haritalarının hazırlanması önem arz
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

etmektedir. Bu konu ile ilgili olarak Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimine (BÜBAP) sunduğumuz ‘Bingöl Merkez İlçe İçin Doğal Tehlike Haritalarının Hazırlanması’ adlı projenin bütün ili kapsayarak
genişletilmesi afet zararlarını azaltmada önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.
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SİGARAYA KIRMIZI ÇİZGİ
Üniversitemizde eğitim birimlerinin giriş kısımlarında sigara içme alanları kırmızı çizgilerle belirlendi. Sigara içme alanları olarak kırmızı çizgilerle belirlenen alandan giriş kapılarına daha yakın mesafede sigara içilmeyecek.

D

ünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre bugün
dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri sigara
içerken, her yıl sigaraya bağlı hastalıklardan 5
milyondan fazla insan ölüyor. Bu sayının 2020 yılında 10 milyonu geçmesi tahmin ediliyor.

de 35’ler seviyesinde seyrediyor. Her yıl sigaraya
bağlı hastalıklardan ülkemizde yaklaşık 100 bin
kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Tahminlere göre
Türkiye’de yıllık sigara tüketim pazarı 15 milyar
TL’yi geçiyor. Sigara tüketimi ile birlikte, sigaraya
bağlı hastalıklarla mücadele için ve sigara ateşinden kaynaklı çıkan orman yangınlarında ülkemiz,
milyarca liraya varan zararlarla karşı kaşıya kalıyor. Türkiye, dünya sigara tüketiminde geri kalmış
ülkelerle aynı kategoride yer alıyor ve dünyada
en çok sigara tüketen ülkeler arasında ilk on ülke
içinde bulunuyor.

Son 20 yılda sigara içme oranında yüzde 80’lik
bir artışın olduğu ülkemizde, nüfusumuzun üçte
biri sigara içici durumda bulunuyor. Erkek nüfusun yarısının sigara içtiği ülkemizde bu oran
kadınlarda yüzde 20’ler seviyesinde bulunurken,
18 yaş üzeri nüfusun sigara içme oranı ise yüz-
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Bütün bu olumsuzluklar karşısında üniversitemiz, bir nebze caydırıcı olması amacıyla sigara
içmenin yasak olduğu alanları kırımızı çizgi ile belirledi. Üniversite yönetimi tarafından alınan kararın gerekçesi şöyle ifade edildi: “Özellikle eğitim
birimlerinin giriş kısımlarında içilen sigara, sigara
içmeyenleri rahatsız etmektedir. Sigara içmeyenlerin dumansız hava alanlarını kısıtlamaktadır.
Sigara içmeyenler, birimlere girişlerinde pasif içici konumuna geçmektedirler ve bu durum onları rahatsız etmektedir. Onların bu duruma maruz
kalmamaları için konu ile ilgili önerilerini dikkate
alarak, eğitim birimlerinin girişlerinde sigara içme
alanlarını kırmızı çizgilerle belirledik. Üniversitemiz tarafında hayata geçirilen bu uygulamanın diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da örnek teşkil
edeceğini umuyoruz”
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“DEPREM ÖLDÜRMEZ, BİNALAR ÖLDÜRÜR”
Üniversitemizin kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlediği “ Depreme Hazırlık ve Temel
Afet Bilinci” konulu konferansta konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, deprem esnasında ölüme asıl sebebiyet veren unsurun deprem değil, binalar olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun konuşmacı olarak
katıldığı “Depreme Hazırlık ve Temel Afet Bilinci”
konferansı üniversitemiz kongre merkezinde 8 Mayıs Pazartesi günü yapıldı. Konferansa Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Hakan Olgun, Prof. Dr. Hasan Çiftçi, İl
AFAD Müdürü M. Emin Boğatekin, Türk Kızılayı Bingöl Şube Başkanı Mehmet Savaş ile beraber çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Deprem kuşağında olan bir ülke ve il olarak kendimizi her daim depreme hazırlamamız gerektiğine
dikkat çeken Prof. Dr. Kadıoğlu, “ilk iki saat, siz kendinizle baş başasınız, çünkü size yardım edecek AFAD
ve sağlık ekipleri ve diğer insanlar da aynı depreme
maruz kalacaklar. Bizler evlerimizde, okullarımızda
bireysel ve kamusal tedbirleri alıp uygulamalıyız.
Mutlaka eşyalarımızı sabitlemeliyiz, depremle ilgili
olarak bir acil eylem planı hazırlamalıyız. Kimlere en
kısa sürede ulaşacağımızı bilmeliyiz” dedi.
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DİL EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYANLARA

SERTİFİKALARI VERİLDİ
Üniversitemizin “Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından düzenlenen Türkçe Dil
kursu ile yurtdışından gelen lisans ve lisansüstü öğrencilerine, 2016-2017 akademik yılında
600 saat Türkçe dil eğitimi verildi. Eğitim sonrası yapılan sınavda başarı gösteren öğrenciler,
Avrupa dil portföyüne uygun olan C1 düzeyinde sertifika almaya hak kazandı. Başarılı olan
öğrenciler için düzenlenen sertifika töreninde
kursu birinci olarak bitiren öğrenci, sertifikasını
Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK’ tan aldı.
Üniversitemiz ‘Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ tarafından 2016-2017 akademik yılında düzenlenen C1
düzeyinde Türkçe kurslarında başarılı olarak sertifika almaya
hak kazanan öğrencilere sertifikaları verildi. Sertifika törenine üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Çiftçi, Prof. Dr. Hakan Olgun, Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ramazan Solmaz, Dil
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç.
Dr. Yılmaz Irmak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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FELSEFE BÖLÜMÜMÜZ, “II. FELSEFE
ŞÖLENİ” ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ
II. Felsefe Şöleni kapsamında, Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencileri tarafından okunan kitaplar, pafta üzerine resimlerle ve kavramlarla resmedildi. 300’den
fazla çalışmaya imza atan felsefe bölümü öğrencileri üç gün boyunca bu çalışmalarını sergilediler. Sergiyi Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK ve Fen-Ed. Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Çiftçi başta olmak üzere birçok akademisyen ve öğrenci gezdi. Sergide her
öğrenci, gezenlere kendi paftaları hakkında bilgi vererek, sorulan soruları cevapladılar.
“Etkinlik, Türkiye’de Felsefe Bölümleri
Arasında Bir İlktir”
Etkinlik hakkında açıklama yapan Felsefe Bölüm
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çaldak, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen bu etkinliğin Türkiye’de Felsefe bölümleri
arasında bir ilk olduğunu vurguladı. Ayrıca bu etkinliğin
daha da geliştirilerek devam edeceğini, bu kadar kısıtlı
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imkânlara rağmen öğrencilerin ve bölümün bu derece
başarılı bir çalışma ortaya koymasının takdire şayan
olduğunu belirtti. Çaldak, açıklamasında ayrıç şunları
söyledi: “üç aylık bir zaman zarfında bitirilen bu etkinliğin hiç bir yardım alınmadan gerçekleştirilmesi ayrı
bir güzelliktir. Gerekli malzeme ve yardım temin edilirse
gelecek yıllarda büyük yankı uyandıracaktır.
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Bu vesileyle etkinliğin meydana gelmesinde emeği geçen başta ilgili dersin hocası Yrd.
Doç. Dr. Kudret Aras hocamıza, teknik konuda
başından beri bütün çalışmaları tek tek takip
eden eşi Sedat Aras Bey’e, etkinlik süresince
faal bir şekilde yer alan sevgili öğrencilerimize
çok teşekkür ediyorum, yapılan bu çalışmadan
dolayı hepsini tek tek kutluyorum.” Serginin
son gününde pafta etkinliğinde dereceye giren
öğrencilere plaket ve ödül takdim edildi. Ödül
törenine Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Mehmet Çiftçi, bölüm hocaları ve öğrenciler
katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Çiftçi, felsefe bölümünün yaptığı bu etkinliğin gurur verici
olduğunu ve emeği geçen herkese teşekkür
ettiğini belirtti. Tören, aynı zamanda bölüm
öğrencilerinin de içinde olduğu bir grup müzik
şöleni ile sona erdi.
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ARAŞTIRMA GÖREVLİMİZ EKREM DARENDELİOĞLU’NUN
MAKALESİ BRAİN (BEYİN) DERGİSİNDE YAYIMLANDI
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Araştırma Görevlisi Ekrem Darendelioğlu’nun “Glycation potentiates - synuclein-associated neurodegeneration in
synucleinopathies” başlıklı makalesi dünyanın en önde gelen yayınevlerinden biri olan Oxford
University Press’e bağlı, Etki Değeri (Impact Factor) 10.5 olan Brain (Beyin) Dergisinde yayımlandı.

Dergi ve makale ile ilgili olarak Darendelioğlu şu görüşleri paylaştı:
“Brain Dergisi, klinik Nöroloji alanında dünya genelinde ilk üçte yer alan bir dergidir. Yayımlanan çalışma
uluslararası olup; Türkiye, İngiltere, Almanya, Portekiz,
İsviçre, İsrail gibi ülkelerinden ortak araştırmacılarla
işbirliği çerçevesinde yapılmıştır. Çalışma bilim dünyası için nöroloji alanında “parkinson”, “Alzheimer” ve
“Huntington” hastalıklarının önlenmesi ve tedavi edilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışma da;
Parkinson ve diğer birçok nörodejeneratif hastalıklarda merkezi konumda olduğu ortaya çıkan α-synuclein
proteinleri ve glikasyon mekanizması aydınlatılmaya
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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çalışılmıştır. Çalışmada “Drosophila” (meyve sineği)
model organizma olarak kullanılarak α-synuclein proteinlerinin birikimi ve yanlış katlanmalarının Parkinson
hastalığında ömür uzunluğunu ve motor hareketlerini
nasıl etkilediği araştırılmıştır. Glikasyon mekanizmasında meydana gelebilecek herhangi bir hasar durumunda α-synuclein proteinlerindeki bozuklukların
motor hareketleri ve ömür uzunluğunu olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır.”
Yayının linki;
https://academic.oup.com/brain/article/3111637/
Glycation-potentiates-synuclein-associated?searchresult=1
www.bingol.edu.tr

“HAYAT RADYOSU”NA YOĞUN İLGİ
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü tarafından gerçekleştirilen “Hayat Radyosu” adlı program yoğun ilgi gördü. 5 Mayıs 2017 Cuma günü
üniversitemiz kongre merkezinde gerçekleştirilen program izleyiciyi fazlasıyla memnun etti.

“Sizden biri, sizin gibi bir radyo” mottosu ile yolla çıkan organizasyon, 800 kişilik oturma kapasiteli salonu
doldurmayı başardı.

Proje kapsamında 50’ye yakın kişinin görev aldığı etkinlik, Bingöl yerelindeki birçok yetenekli kişiyi
bir araya getirdi. Programın tiyatral ve şiir seslendirme bölümünde konuk oyuncular ve Bingöl Üniversitesi öğrencileri görev alırken; gece boyunca çalınan
yaklaşık 10 farklı parçayı orkestra eşliğinde konuk
sanatçılar ve Bingöl Üniversitesinden solistler canlı
seslendirdi. Etkinliğe ayrıca, 100. Yıl Orta Okulu müzik
öğretmeni Büşra Ünlüsoy ve öğrencilerinden oluşan
müzik korosu renk kattı.

Üniversitemiz, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü araştırma görevlisi ve aynı zamanda aynı isimli
öğrenci kulübünün de danışmanlığını yürüten Araştırma Görevlisi Musa Tartık’ın yazıp yönettiği “Hayat
Radyosu” programı; tiyatro, şiir ve müzik üçlemesinden oluştu.
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“KANSER, ARTIK HAYATIMIZIN BİR PARÇASI”
Üniversitemizin kuruluşunun 10. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “Kanserde Erken Tanı” konferansı
düzenlendi. 5 Mayıs Cuma günü Üniversitemiz Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa Namık
Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatin Rüştü Polat
ile Bingöl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Uzman Doktor Celal Özyıldırım konuşmacı olarak katıldılar.

Doç. Dr. Fatin Rüştü Polat, kanserin
kontrolsüz bir hücre çoğalması ya da
hücrede öldürücü genetik bozukluk
olarak tanımlanabileceğini belirterek,
“kanserin kelime anlamı yengeçtir
yani her tarafa yayılan demektir. Kanser, artık hayatımızın bir parçasıdır.
Henüz tedavisinde bir çözüm bulmuş
değiliz. Ancak erken tanı ile bir yol alıyoruz. Ölümü öteleyebiliyoruz” dedi.
Kesin tanı konulmamış bir hastalığın telaffuz edilmesinin çok yanlış
olduğunu ifade eden Polat, “böyle bir
durumda kişiyi ruhen çökertirsiniz.
Erken tanı ile beraber ilgili hücreyi
alabiliyoruz, ancak kökten yok etmemiz mümkün değil. Bir milyar gen
içinde bozuk bir geni arıyoruz” şeklinde konuştu.
“Erken Tanı ile Hastanın
Ölümünü Öteliyoruz, Yaşam
Kalitesini Arttırıyoruz”
Doç. Dr. Polat, hekimin; bilgi, cesaret, doğruluk, esneklik, fedakarlık,
güvenirlilik, hiyerarşi, insiyatif gibi

özelliklere sahip olması gerektiğine
dikkat çekerek, “doğru hekim, doğru
teşhis, doğru tedavi doğru sonuç verir” dedi. Erken tanı ile beraber hastalığı çok düşük maliyetle tedavi edebileceğimiz gibi hastayı kurtarmanın
yüksek olasılık olduğuna da vurgu
yapan Polat, “erken tanı ülke ekonomisine de büyük katkılar yapar, aynı
zamanda hastanın ömrüne de ömür
katar. Hekimi bilgi ve ahlâken yetiştirebilirsek hastayı da doğru bilgilendiririz. Erken tanı ile kanserli organı
koruyabiliyoruz. Meme kanseri ve
karaciğer kanserinde iyi durumdayız.
Mide kanserinde kırmızı çizgideyiz,
bu da beslenme kültürü ile alakalı bir
durumdur” dedi.
“Meme Kanserinde Erken Tanı
Koymada İyi Durumdayız”
Meme kanserinde erken tanı koymada çok iyi durumdayız diyen Polat,
“kadınlarda doğum sayısını arttırarak,
en az üç-dört doğum yaptırarak ve
kadınları stresten koruyarak, bu tür

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

56

www.bingol.edu.tr

kanserle mücadele edebiliriz. Kadınların sadece doğum yapmaları yetmez aynı zamanda kadınları emzirme
yoluyla bu tür kanserden korumak
mümkündür. Çünkü kadınlar emzirince memeleri dinlendirmiş olurlar. Kadınlar, el ile kendilerini muayene edebilirler ve 40 yaşına kadar üç yılda bir,
40 yaşından sonra yılda bir kez genel
cerrahi kontrolüne gitmeleri gerekir
ve mamografi ile erken tanı konulabilir. Sonuç olarak erken tanı ile beraber yaşam kalitesini artırıyoruz ve
ölümü öteliyoruz” şeklinde konuştu.
“İnsanlarımızın Yüzde 20’si
Kanserden Ölüyor”
‘Bir hastalık sık görülüyorsa o hastalık önemli bir hastalıktır’ şeklinde
ifadelerde bulunan Bingöl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Uzman Doktor
Celal Özyıldırım, “kanser önemli bir
husus, çok insan öldüğü için önemli.
İnsanlarımızın yüzde 20’si kanserden ölüyor. Hareketli yaşam ve doğru
beslenme bir çok hastalığı önler.

Kısa adı KETEM olan ‘Kanser Erken
Teşhis ve Eğitim Merkezi’ hizmetlerinin tamamen ücretsiz olduğunu
söyleyen Dr. Özyıldırım, “tüm hastanelerimizde ve KETEM’de ücretsiz
mamografi hizmetlerimiz var, sonuçları 15-20 günde hastaya veriyoruz.
Riskli durumları cerrahi polikliniğine
yönlendiriyoruz” dedi. Özyıldırım, kolon kanseri taramalarında Bingöl KETEM’in Türkiye birincisi olduğunu da
sözlerine ekledi.
“Bingöl’de Yapılacak Çok Şey Var”
Sağlıklı bir vücut için vücut kitle
indeksi 20-25 arasında olmalı” dedi.
Erkeklerde en çok görülen hastalıkları akciğer kanseri, prostat kanseri,
bağırsak kanseri, mesane kanseri ve
mide kanseri olarak sıralayan Özyıldırım, kadınlarda ise meme kanseri
ve tiroid kanserinin sık görüldüğünü
vurguladı. Yapılan araştırmalarda
kadınların yüzde 60’nın hiç meme

muayenesi yapmadıklarını, yüzde
75’nin ise mamografi muayenesi
yapmadıklarını dikkat çeken Özyıldırım, “oysa kadınlar memelerine dokunarak kendi kendilerini muayene
edebilirler” şeklinde sözlerini sürdürdü.
“KETEM hizmetleri tamamen
ücretsizdir”
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapka da programda yaptığı
kısa konuşmasında, bu programın
üniversitemizin sağlıkla ilgili alanda
yapılan ilk program olduğuna dikkat
çekerek, “biz, niceliğe değil niteliğe
bakıyoruz. Bizim için nitelik önemlidir. Bingöl’de yapılacak çok şey var,
ancak bu da ilgi ve alaka ile ilgilidir”
dedi.

“BİNGÖL ÜNİVERSTİTESİ 1. KİTAP GÜNLERİ FUARI” YAPILDI
17 Nisan 2017 tarihinde Türdav Yayın Grubu'nun destekleriyle üniversitemiz kongre merkezi fuayesinde başlayan "Bingöl Üniversitesi 1.Kitap Günleri Fuarı” 28 Nisan 2017'de sona erdi. On binlerce kitabın sergilendiği
fuarda çok sayıda yazar ve akademisyen fuar boyunca söyleşiler gerçekleştirerek, imza etkinliğine katıldılar.
Fuarın açılış gününde Cinius Yayınevi yazarları Mustafa Şişman, S. Serra Erdoğan, Türdav A.Ş Yönetim Kurulu
Başkanı Nuri Karagöz’ün yanı sıra akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte fuara katılan yazarlar ve akademisyenler kitaplarını imzaladı.
Günde Ortalama 300 Kitap Satıldı
10 gün boyunca süren fuara birçok yazar ve akademisyen söyleşiler gerçekleştirip, kitap imzalama etkinliğine
katılarak, okuyucularına imzalı kitaplarını sundular. Ortalama bir günde 300 kitabın alıcı bulduğu fuarda toplamda
3 bin kitap satıldı.
"Fuarı, Geleneksel Hale Getireceğiz"

"Kitaplar Köprü Kurar”

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, “fuarın
sadece üniversite öğrencilerinin değil, tüm toplumun ilgisini çektiğine inanıyorum. İnsanlar, burada dokunarak,
görerek ve kitabın kokusunu hissederek alıyorlar. Fuarda
yaklaşık 10 bin kitap okuyucuların beğenisine sunuldu”
dedi. Bu yıl ilk kez düzenlenen fuarı geleneksel hale getireceklerini belirten Rektör Çapak, "fuar, Bingöl açısından
iyi bir çalışma oldu, devamı da gelecek, biz bu etkinliği geleneksel hale getirip, her yıl düzenleyeceğiz" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.
"Tarihini Bilmeyenler Geleceğe Yön Veremez”
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Fuarın açılış gününde kitap imzalama etkinliğine katılan
Yazar Mustafa Şişman, kitap fuarlarının insanları okuma
ve yazmaya sevk ettiğine dikkat çekerek, “kendi açımdan
tarihi bir gün yaşıyorum. Daha önce çok konferanslara katıldım ancak üniversite olarak ilk kez Bingöl Üniversitesinde bir konferansa katılıyorum” dedi. Tarihini bilmeyenlerin geleceklerine de yön veremeyeceklerine dikkat çeken
Şişman, ders kitaplarında yazılamayan tarihin de mutlaka
okunması gerektiğine vurgu yaptı. Gençlerin, ülkemizde
15 Temmuzda destan yazdıklarını ifade eden Şişman,
“Gençlere çok şey borçluyuz, Allah’tan gençlerimize millet
ve ümmet için fikir üretmeyi, vatan için cesaret vermeyi
temenni ediyorum” dedi.
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Yazar S.Serra Erdoğan, Bingöl’e ilk defa geldiğini ve
Bingöllüler ’in sıcak ilgisiyle karşılaştığını ifade ederek,
“bol okumalı günler diliyorum. Yazmak, sefere çıkmaktır.
Ben de şu anda seferdeyim. Bazen bir köprü kurar kitap,
iz bırakır ve iz bırakanlar unutulmaz. Türdav’a Bingöl
Üniversitesi ile aramızda kurduğu köprüden dolayı minnettarım. Bu kurulan köprü sayesinde 11 kitabımı sizlere
ulaştırma fırsatı buldum. Kitaba ve okumaya verdiğiniz
değerden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ‘a, Genel Sekreter
Doç. Dr. Abdullah Taşkesen’e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Hakan Olgun’a, Kütüphane Daire Başkanı Feride Kılıç’a ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
www.bingol.edu.tr

Fuara katılan akademisyen, yazar, öğrenci ve
vatandaşların fuar hakkındaki değerlendirmeleri
Doç. Dr. Abdullah Taşkesen (Bingöl Üniversitesi Genel
Sekreteri) "Okumak dinimizin de ilk emridir fakat ümmette
okuma alışkanlığı hususunda eksiklik var. Bunun giderilebilmesi için öncü olarak üniversitelerin büyük bir rol oynaması lazım. Bingöl Üniversitesi olarak son dönemlerde
getirmiş olduğumuz yazar ve düşünürler hem üniversitemizin hem şehrimizin hem de kültürümüzün tanıtılması
için öncü oluyor" dedi.
Türkiye'nin, kitap okuma ve fikir üretme açısından diğer
gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığına değinen Taşkesen,
"Önce hocalar olarak biz çok okuyacağız ve öğrencilere
farklı fikirler verdiğimiz zaman çocukların merak duygusunu cezbetmiş olacağız. Sürekli olarak aynı ifade, beyan,
düşünceyi öğrencilere anlattığın zaman öğrenci 'ben zaten bunları biliyorum' der ama siz farklı bir düşünceyi ve
sistemi anlattığınız zaman onlarda merak uyandırırsınız'
ifadelerini kullandı.
Yrd. Doç. Dr. İsmail Narin (Bingöl Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi): “Fuarlar kitaplarla tanışmak için
iyi bir fırsat” Fuarların, kitapları tanıtmak için bir vesile olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. İsmail Narin, şunları söyledi:
“Fuarlar her zaman kitaplarla tanışmak için iyi bir nimet
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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ve fırsat. Burada önemli olan kitaba dokunmak, kitabı
görmek, kitapla tanışmak. Ayrıca bu fuarlar üniversiteli
olmanın bir yönüdür. İlimiz için iyi bir adım. Gelecek yıllarda daha düzenli ve geniş çaplı fuarlar bekliyoruz. Buraya
gelen öğrenci arkadaşların mutlaka kitap almaları ve kendileri için mini bir kütüphane inşa etmelerini tavsiye ediyorum. Kitap bir dost, arkadaş ve bir rehberdir. Bu arada
ilk etapta doğru kitap seçmek gerekir. İslam klasikleri ile
tanışmamız, yakın tarihi iyi bilmemiz lazım. Bu anlamda
din felsefesi, psikolojisi, İslam hukuku, hadis ve tefsir alanında kitapları almak, okumak, paylaşmak ve okuduklarımızı anlatmak bilgiyi artırmak için iyi bir vesile olur.”
www.bingol.edu.tr

Serkan Ayhan (Bingöl Üniversitesi İİBF
Araştırma Görevlisi)
“Toplum olarak okumakla aramızda mesafe var” diyen
Araştırma Görevlisi Serkan Ayhan, “Bu mesafeyi kitap
okumakla, yazarlar ve bu gibi fuarlarla kapatabileceğimizi
düşünüyorum. İnsanlar kitaptan ziyade yazarlarla bir araya gelmek istiyor. Kitap yazarıyla gerçekleşen tanışıklığın
etkisiyle kitap okumayanlarda bir sıcaklık ve hoşnutluk
oluşmuş olur. Bu da kitapla tanışmanın ilk adımı olur” şeklinde konuştu.
Muhammed Taha Gergerlioğlu (Yazar- Strateji ve
İstihbarat Uzmanı)

Sinem Çelik (Öğrenci)
“Teknoloji ile insanları okumaktan geri tuttular”

Fuara katılan Strateji ve İstihbarat Uzmanı-Yazar Muhammed Taha Gergerlioğlu, “Bizde avam okumaz, sohbet kültürüyle dinler. Demek ki entelektüellerin azlığı söz
konusu. Onların çoğalması lazım. O okuyucuların çoğalıp
yorumlarını bolca yapabilmeleri ve haftalık sohbetlerin
oluşması lazım. Osmanlı ve Selçuklu Dönemi’nde bunlar
çok uygulandı. Modern dönemde bunu terk ettik. Tekrar
bunu kazanmamız lazım. Bu şekilde halkın okuması sohbet kültürüyle daha da artırılabilir” dedi.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

“İnternet Kullanımını Hastalık Durumuna
Getirmemek Gerek”
Gençlere yönelik tavsiyelerde bulunan Gergerlioğlu,
sözlerini şöyle tamamladı: “Muhakkak internet bir bilgi
kaynağıdır. Yarın yetenekli, donanımlı insanlar olmak istiyorsak genç yaşta okumaya daha çok dikkat etmemiz
gerekiyor. İnternet kullanımını hastalık durumuna getirmemek gerek. Bingöl Üniversitesi’nin yaptığı bu etkinlik
mükemmel bir etkinlik. Kitap fuarları, kitapla tanışmak,
onu seyretmek ve kitabın birkaç sayfasını okumak bile
büyük bir kazançtır.”
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Bingöl Üniversitesi öğrencilerinden Sinem Çelik de
“toplum olarak kitap okumamızdaki bu düşüklüğün sebebi aslında bize okumanın sevdirilmemesidir. Çocukluktan bu yana sadece ‘Oku’ denmesinin ve bunun içeriğinin
açılmaması. Ne için ne şekilde okuyacağım? Bu şekilde
olunca çocuklar ve gençler okumaktan uzak duruyorlar.
Teknoloji ile insanları okumaktan geri tuttular. İnsanlar
boş vakitlerinde kitap okumak yerine daha çok telefonla
uğraşmaya, bir şeyler izlemeye meylediyor. Bu da okuma
oranını daha çok düşürüyor” dedi.
www.bingol.edu.tr

Adnan İhtiyar ( Suriye vatandaşı)
Bu tür fuarların kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına vesile olduğunu dile getiren Suriyeli Adnan İhtiyar ise “burada birçok alanda kitap var. İlahiyat, psikoloji,
edebiyat olsun gerçekten güzel kitaplar var. Öğrenciler buraya gelirlerse sadece kendi alanlarıyla ilgili kitaplar görmez, birçok alanda kitap görür. İnternet üzerinden kitap
okumak bu zamanlarda kitap fuarının önüne geçmiştir. Bir
internet üzerinden bir de gerçekten kâğıt kokusunu alarak
okumak var. İkisinin arasında büyük bir fark var. İnternet

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

61

üzerinden kitap okuyanlara tavsiyem bir gün ellerine kitap
alıp okusunlar. Hangisinin daha güzel olduğuna karar versinler” şeklinde konuştu.
Yüzden fazla yayınevi ve on bin kitabın sergilendiği fuarın açılışına Bingöl Belediye Başkan Yardımcısı Ragıp Atala, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Olgun, Genel Sekreter Doç. Dr.
Abdullah Taşkesen, Bingöl Müftüsü Mecit Can, SGK İl Müdürü Muzaffer Çakan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü
Mehmet Emin Çakan katıldı.

www.bingol.edu.tr

“MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDİ VE HALİDİLİĞİN BİNGÖL VE ÇEVRESİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ” ULUSAL SEMPOZYUMU YAPILDI
Üniversitemizin kuruluşunun 10. yıl etkinlikleri kapsamında İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen
"Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdi ve Hâlidîliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi" ulusal sempozyumu yapıldı.

4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde üniversitemiz kongre merkezinde yapılan sempozyumda; iki günde yapılan toplam
dokuz oturumda 40’tan fazla bildiri sunuldu. Sempozyumda sunulan bildirilerin kitap haline getirileceği bildirildi.
4 Mayıs Perşembe günü saat 09:00’da üniversitemiz
kongre merkezinde protokol konuşmalarıyla başlayan
sempozyumun açılışına Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger,
Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Rektör Yardımcılarımız
Prof. Dr. Hakan Olgun, Prof. Dr. Hasan Çiftçi, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Abdullah Taşkesen, bürokratlar, kurum
amirleri, kanaat önderleri, akademisyenler, öğrenciler ve
vatandaşlar katıldı. 40’tan fazla bildirinin sunulduğu sempozyum, 5 Mayıs Cuma günü saat 12:00’da sona erdi
İki gün devam eden “Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ve Halidiliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi ” ulusal sempozyumu; Prof. Dr. Mahfuz Söylemez’in başkanlığında,
sempozyum koordinatörü Prof. Dr. Orhan Başaran, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftçi, Ağrı
İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Abdulcebbar Kavak, araştırmacı-yazar Müfid Yüksel’in katılımıyla 5
Mayıs Cuma günü gerçekleşen değerlendirme toplantısıyla sona erdi.
“Toprağı, Gönüllerle Fethedemezseniz
Orası Vatan Olmaz”
Sempozyum açılışında konuşan Bingöl Valisi Yavuz
Selim Köşger, ülkemizin madden toparlanma sürecine
girdiği bu dönemde manen bizi toparlayacak şahsiyetleri
konuşmamız güzel bir duygu diyerek, “bu alanda söz sahiBİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
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bi olanlar burada toplanmış, güzel çalışmaların yapılacağı
umudundayız” dedi.
Bir toprağı silahla fethedebilirsiniz, ancak gönülleri fethedemediğiniz sürece vatan kılamazsınız diyen Köşger, “
bu topraklarda, Mevlanalar, Yunus Emreler, Hacı Bektaş-i
Veliler, Halid-i Bağdadiler gönül saldılar. 19. yüzyılın içinde girdiğimiz savuruluşta, pozitivizmin ayyuka çıktığı dönemde Mevlana Halidi Bağdadi de bu topraklarda gönülleri fethetmiştir” şeklinde konuştu.
“Özlem Giderildi”
Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, akademik ve
sufî dünyadan insanların bir araya gelmesinden büyük
mutluluk duyduklarını dile getirerek, “bu tür kültürel faaliyetlerin devamını bekliyoruz. Üniversite ile Bingöl halkının
buluşturulması hep içimizde bir özlemdi, bu özlem şimdi
bu tür kültürel faaliyetlerle gideriliyor. Kanaat önderlerinin
buradaki bilgileri topluma aktaracaklarını bilmek sevindirici” dedi
“Kültürel Faaliyetler Ruhun Gıdasıdır”
Hayata hep aynı perspektiften bakmamak gerektiğine vurgu yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim
Çapak, “kültürel faaliyetler hayata farklı pencerelerden
bakma imkânı sunuyor, kendimizi yenilemek ve yeniden
gerçekleştirmek için kültürel faaliyetleri önemsiyoruz, bu
tür faaliyetler ruhun gıdasıdır” şeklinde konuştu. Prof. Dr.
Çapak, bu sempozyumda 40’dan fazla bildirinin sunulacağını, her bildirinin yeni bir bilgi olduğunu beyan ederek,
“bilgi, bir kazanç ve güçtür. Bu sempozyum da bilgimize
güç katacaktır” dedi.
www.bingol.edu.tr

“Bağdâdi, Bir İhya Hareketi Başlatmıştır”
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Olgun,
on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı’nın her alanda tehlike altında olduğunu, İslam coğrafyasının bu dönemde buhranlı
günler yaşadığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Mevlana
Halidi Bağdadi, bu dönemde bir ihya hareketi başlatmıştır,
Bağdadi, ilmini medreseler üzerinden harekete geçirmiştir.
Yine bu dönemde Anadolu’da tasavvufi bir hareket başlamıştır. Bölge medreseleri, Halidilik ile beraber hareket
kazanmıştır.”
Sempozyum koordinatörü Prof. Dr. Orhan Başaran da,
Mevlânâ Halidi Bağdâdi’nin telif ettiği eserlerle, müderris
ve mutasavvıf kişilik olarak; dini eğitim ve irşat hallerinde
bulunduğuna işaret ederek, “İslam’ın yeniden canlanması
için Bağdâdi, gayretler sarf etmiş, yöre halkı üzerinde bu
bağlamda etkili olmuştur” dedi.
Protokol konuşmalarını müteakiben sempozyumun birinci oturumuna geçildi. Bu oturumda Bingöl’de Halidilik
geleneğinden gelen kanaat önderleri Selahattin Sönmez,
Sabahattin Korkutata, Ahmet Yılmaz, Hüseyin Celayir ve
Şemsettin Bilgin sunumlarını yaptılar.
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“Mevlana Halidi Bağdadi , Halkla Devleti Barıştırdı”

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Abdulcebbar Kavak, “toplumları değerli kılan sahip oldukları
medeniyettir, sizin medeniyetiniz yoksa istediğiniz kadar
zengin olun, sayınız çok olsun dünya literatüründe yoksunuz. Medeniyetleri değerli kılan da içerdiği temel konularıdır. Bizim medeniyetimiz İslam medeniyetidir, medeniyetimiz bilgiye ve ilme dayanır” dedi.

Sempozyumu değerlendiren Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftçi, “Mevlana Halid, tasavvuf ile
şeriatı birleştirmekle birlikte gerek kendi zamanında gerekse halifeleri zamanında Halidiliğin yayılması bir nevi
insanlara okuma yazma öğretme aracı oldu. Adab-ı muaşeret aracı oldu ve Kürt bölgelerinde de okur-yazarların artmasına, insanların kültürle daha içli dışlı olmasına
neden oldu. Kendisi siyaseti sevmemekle birlikte ümmet
anlayışından hareketle bir nevi halkla devleti barıştırmıştır.
Halkın devlete olan desteğini sağlamakla birlikte toplumda barış ve huzurun yıllarca sürmesine vesile olmuştur”
diye konuştu.

‘Mevlana Halid ve Halidilik ümmetçi bir harekettir’ diyen Kavak, “zaman zaman bazı söylemler oluyor, Kürtçülük ve benzeri durumlar. Mevlana Halid, Kürt’tür ama asla
Kürtçülük diye bir olayın içerisine girmemiştir Mevlânâ
Halid ve halifeleri medreseler yoluyla Kürt dilinin ve kültürünün yaşamasına en büyük katkıyı sunmuşlardır” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

“Mevlana Halid Ve Halidilik Ümmetçi Bir Harekettir”
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“Mevlana Halid-i Bağdadi son 200 yıla damgasını
vuran sembol şahsiyetlerden biridir”
Sempozyumun değerlendirme toplantısında konuşan
araştırmacı-yazar Müfid Yüksel de, “sembol dini şahsiyetler, farklı toplum kesimleri ve farklı coğrafyalar arasında
köprü olan şahsiyetlerdir. İslam dünyasında tarihte damgasını vurmuş bu şahsiyetler, özelikle bu bölgede yani
Kürtler arasında çıkmış, bütün İslam âlemine mal olmuş,
sembol dini şahsiyetlerden biri de Mevlana Hâlidî Bağdâdî’dir, Halidi Bağdadi 19. yüzyıla en fazla damgasını vuran
şahsiyetlerin önde gelenidir. Mevlana Hâlidî sadece kendi
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döneminde değil, bugüne yansıyan son 200 yıla bu anlamda damgasını vurduğu görülmektedir. Kafkaslardan,
balkanlardan, Ortadoğu’ya birçok yerlere hata Endonezya’ya etkileri söz konusu olmuştur” dedi.
Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Orhan Başaran,
“sempozyumun koordinasyon sorumlusu olarak, herkese
teşekkürleri ifade etmek istiyorum. Öncelikle sempozyumun icrası noktasında idari, maddi ve manevi her türlü
destekte bulunan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Çapak başta olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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“TÜRKİYE'DE YAZMA ESERLER KLASİK
METİN YAYINCILIĞI” PANELİ YAPILDI
Üniversitemizin kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında "Türkiye'de Yazma Eserler Klasik
Metin Yayıncılığı" paneli düzenlendi. 11 Mayıs Perşembe günü üniversitemiz kongre merkezinde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Çapak yaptı.
Panele Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit, Anakara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürbüz Deniz, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Çeviri ve Yayın Dairesi Başkanı Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı konuşmacı olarak katıldılar.
“Yazma Eserlerin Tercüme Edilmesi, İkinci
Rönesans’ı Başlatabilir”

ikinci Rönesans’ın başlayacağı inancındayım. Her eser
bir kültür mirasıdır” şeklinde konuştu.

Türkiye Yazma Kurumu Başkanlığı’nın son derece
önemli hizmetler yürüttüğüne dikkat çeken Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, “kurum başkanı Sayın Prof. Dr. Muhittin Macit ve Çeviri-Yayın Daire
Başkanı Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı birçok klasik metni
yayın dünyasına kazandırdılar. Bu eserler ve daha da
yayınlanacak olan eserler, İslam dünyasında yeni bir
çığır açabilir. Bu kurum, günümüzde 10. yüzyılda kurulan ve İslam dünyasının bilimsel açıdan aydınlanmasını
sağlayan Beyt’ül Hikme’ye benzemektedir” dedi.
Avrupa ortaçağının, İslam’ın altın çağı olduğunu belirten Prof. Dr. Çapak, “bunun sebebi yazma eserlerdir. Rönesans’ın ortaya çıkışı, asıl eserlerin yani ilkçağ
eserlerinin yeniden tercüme edilmesidir. İslam dünyasındaki yazma eserlerin yeniden tercüme edilmesi ile
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“Öncül Olmazsa, Sonuç Olmaz”
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr.
Muhittin Macit Türkiye’nin sahip olduğu yazma eserlerin asırlar boyu oluşan kültürel miras olduğuna dikkat
çekerek, bu eserlerin İslâm medeniyetinin özü ve esası
olduğunu vurguladı. Macit, bu mirasın özveriyle korunması, gelecek nesillere layıkıyla aktarılması ve günümüz insanı için ulaşılabilir kılınmasını Yazma Eserler
Kurumu’nun temel hedefi olarak ifade etti. Kurum olarak görevlerinin bu kadim kitapları korumak, tamir etmek ve tercüme etmek olduğunu belirten Macit, “kurumuzda 200 bin eser var, bu eserler bize geçmişi getirdi.
Öncül olmazsa, sonuç olmaz. Öncekilerin öğrettikleri
olmazsa, sonrakiler öğrenmez” dedi.
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“Zihinlerin Etkileşmesi Yeni Zihinler Doğurur”
Klasik eserlerin 100 yılları aşarak bize düşüncelerin
gelmesini sağladığını vurgulayan Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürbüz Deniz,
“bütün düşünceler muteberdir, ancak hiçbir düşünce
din değildir. Bütün eserleri okumak için tercüme ediyoruz, bir zihin başka bir zihinle etkileştikçe yeni bir zihin
doğar. Okuyan insan farklıdır, okuduklarının üstüne yeni
şeyler koyar.
Ömür kısa olduğu için seçici davranmalıyız. Düşünceleri tartışmalıyız, ama şahsa hakaret etmemeliyiz. Kitaba imana etmiş bir milletiz. En klasik kitabımız Kur’an-ı
Kerim’dir, iman ettiğimiz kitabı okumalıyız” dedi.
“Eserlerimizi, Önemine Binaen Önceliyoruz”
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Çeviri ve
Yayın Dairesi Başkanı Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı, çevirilerin uzmanlık istediğini, klasik eserlerin zamanla değerini
yittirmediğini belirtti. Özpilavcı, yazma eser yayınlarını
beş başlık altında kategorize ettiklerini belirterek şunları
söyledi: “Yayınlarımız; bilim ve felsefe, tarih ve toplum
serisi, dini ilimler, edebiyat ve sanat, tıpkıbasım olarak
ayırıyoruz. Eserlerimizi, önemine binaen önceliyoruz.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Fatih kitaplığı oluşturuyoruz. Tercüme kitaplarımızı üniversite kütüphanelerine ve talep olması halinde imam
hatip liselerine gönderiyoruz. Ayrıca eserlerimiz e- kitap
olarak da yayınlıyoruz”.
Panelin bitiminde katılımcılar üniversitemizde düzenlenen “II. Felsefe Günleri” kapsamında açılan sergiyi
gezdiler.
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“ZAZA TARİHİ VE EDEBİYATI” PANELİ DÜZENLENDİ
Üniversitemizin kuruluşunun 10. yıl etkinlileri kapsamında “Zaza Tarihi ve Edebiyatı” paneli
düzenlendi. Üniversitemiz kongre merkezinde 12 Mayıs Cuma günü düzenlenen panele Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde görevli Abdullah Demir, Araştırma
Görevlisi Murat Alanoğlu, Öğretim Görevlisi İbrahim Dağılma ve Şair Hasip Bingöl katıldı.

“Zazalar, Birçok Beylik Kurmuşlardır”
‘Zazaların Menşei, Göç Hareketleri ve Kurmuş oldukları beylikler’ başlıklı tebliğini sunan Abdullah Demir, Zazaların büyük bir coğrafyaya dağıldığını ve birçok yerde beylikler kurduğunu söyledi.
Demir, “her ne kadar tarihi kaynaklarda ‘Zaza’ kelimesine az rastlanılsa da Zazaları, hanedanlar vasıtasıyla tanıma fırsatı buluyoruz. Eski devletlerin birçoğunun hanedanlarının ismiyle anıldıkları bilinmektedir.
Buna örnek olarak Emevi, Abbasi, Eyyubi, Selçuklu,
Osmanlı devletlerini gösterebiliriz. Haliyle modern
çağda hanedan devletler yerine daha evrensel isimler
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kullanılarak yeni devletler kurulmuştur. Zaza veya Dimili adıyla tarihte ortaya çıkmış bir devlet olmasa da
birçok yerde bunların kurduğu emirliklere rastlamaktayız” dedi.
“Pazuki Beyleri, Süveydi Beyleri ile Aynı
Soydan Gelmektedir”
Pazuki Beylerinin Çapakçur ve çevresinde uzun süre
hüküm süren Süveydi Beyleriyle aynı soydan geldiklerine dikkat çeken Demir, “Pazukiler Safevi döneminde
Hınıs, Tekman, Muş ve Adilcevaz bölgesine kadar nüfuzlarını artırmış bu bölgelerin tamamını hakimiyetlerine almışlardır” şeklinde konuştu.
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“Zaza Kelimesi Kırd ve Kırmanc
Kelimelerinden Daha Eski”

Mewlid’inde geçiyor “ diye konuştu.
“Bir Zaza Edebiyatı Müktesebatı Oluştu”

Araştırma Görevlisi Murat Alanoğlu ise ‘ Osmanlı Klasik döneminde Zazalar (İdari ve İktisadi Düzen)
başlıklı araştırmasında Yurtluk-Ocaklık ve Hükûmet
olarak idare edilen Zaza Bölgelerinden söz etti. Alanoğlu, Mirdasî (Eğil, Palu, Çermik), Süveydî (Genç, Çabakçur, Hancuk), Dımıli (Hoy, Kotur, Salmas, Gerger,
Sökmenabad, Urmi), Zerza (Uşni ve Lacan), Çemişgezek (Pertek, Sağman, Mazgirt, Kızuçan), Pazuki (Kiğı,
Hınıs, Varto, Malazgirt) bölgelerinde Zazaların hüküm
sürdüğünü ve bu durumun Osmanlı belgelerinde kayıtlı
olduğunu aktardı.

Zazaca’nın yazılı tarihinin eski olmadığını belirten Hasip Bingöl, şiir başlığıyla yayınlanmış 80 civarında Zazaca eserin olduğunu, bunların da çoğunun
2000’lerden sonra yazıldığını söyledi. Bingöl, günümüzde artık bir Zaza Edebiyatı müktesebatı oluştuğunu dile getirdi.
“Zazaca, Yürümeye Başladı”
Modern Zaza Edebiyatı’nın son 20-25 yılda meydana geldiğini vurgulayan Öğretim Görevlisi İbrahim Dağılma da Zaza dilinde 60 civarında hikâye ve 25 civarında romanın yazıldığını söyledi. Zaza Dili’nde yazma
konusunda geç kalındığını belirten Dağılma “Zazaca
son yıllardaki eserlerle birlikte emekleme döneminden
yürüme dönemine geçmiştir” dedi.

Zaza kelimesinin Dımıli, Kırd, Kırmanc gibi kelimelerden daha eski olduğunu belirten Alanoğlu “ 1653’te
Evliya Çelebi Lisan-ı Zaza ifadesini kullanıyor. Yine
1770 tarihli Halep Şeriyye Sicili’nde Zaza ifadesi geçmektedir. Kırd ve Kırmanc kelimeleri eski kaynaklarda
geçmiyor. Kırd kelimesi ilk olarak Ehmed-i Hasi’nin
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REKTÖRÜMÜZ, YYÜ'DE “ÜNİVERSİTELERİN ÜNİVERSİTE
İŞBİRLİĞİNDEN BEKLENTİLERİ” SEMPOZYUMUNA KATILDI
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, 17-19 Mayıs tarihlerinde Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Türkiye ve Irak’tan 30 üniversite rektörünün katıldığı “Üniversitelerin Üniversite-İşbirliğinden Beklentileri” sempozyumuna katıldı.
YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen
sempozyuma Van Valisi İbrahim Taşyapan, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, Irak Salahaddin
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Anwar Dezaye,
YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak’ın yanı sıra yurt içi ve
yurt dışında 30 üniversite rektörü ve akademisyenler
katıldı.
“Türkiye Üniversiteleri, Dünya Üniversiteleri
İle Yarışır Hale Geldi”
Sempozyumun açılışında konuşan Van Valisi İbrahim
Taşyapan, Türkiye’deki üniversitelerin artık dünyanın
diğer ülkelerindeki üniversitelerle yarışır hale geldiğini
belirtti. Türkiye’deki üniversitelerin, komşu ülkeleriyle
işbirliğinde ufuk açısı olduğunu vurgulayan Taşyapan,
"özellikle komşu coğrafyalarda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntılarda üniversitelerimiz ve üniversite çağındaki gençlerimiz de bilimsel araştırmalarda payını
almaktadır. Özellikle bu dönemdeki yardımlaşmamız
daha da büyük bir önem arz etmektedir" dedi.

“Türkiye, Avrupa’da Rusya’dan sonra en çok
öğrenciye sahip ikinci ülke”
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Yürütme
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, üniversitelerin ve öğretim üyelerinin bilgiyi sadece kendi toplumları için değil,
bütün insanlık için ürettiğini belirterek, üniversitelerin
güçlerini birleştirebilmelerinin önemli olduğunu söyledi. Er, "üniversiteler; dünyada farklı etnik ve kültürel
kimliğe sahip öğrencilere, bir arada yaşama kültürü kazandırmak suretiyle evrensel barışın tesisine de önemli
katkı sunarlar. Ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde de üniversiteler lokomotif görevi üstlenirler" ifadelerini kullandı.
Türkiye’de önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde öğrenim gören öğrenci sayısının 7 milyon 200
bini bulduğunu belirten Er, bu rakamla Türkiye’nin Avrupa Yüksek Öğretim Kurumu alanı içerisinde Rusya’dan
sonra en çok öğrenciye sahip ikinci büyük ülke haline
geldiğini vurguladı.

“Yabancı Öğrencilerin En büyük Problemi
Dil Sorunu”
Sempozyumun “Yabancı uyruklu öğrencilerin uyum
sorunları ve çözüm önerileri” başlıklı oturumunda konuşan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak,
farklı ülkelerden Türkiye’ye gelen öğrencilerin yaşadığı
en büyük problemin dil sorunu olduğunu söyledi. Çapak, yabancı öğrencilerin ilk başlarda uyum sorunu yaşayabildiğini, karşılaştıkları yerleşim, ekonomik ve diğer sorunların giderilmeye çalışıldığını ifade etti. Kredi
Yurtlar Kurumu’nun (KYK) öğrenci kontenjanlarını arttırmaları yönünde çalışma yürütmesi gerektiğine dikkat
çeken Çapak, “yabancı öğrencilerin uyum aşamasında
yaşadığı dil sorununu çözmek için kurslar açılmalı.
Yine bu konuda öğrenci danışmanlarının özverili bir
çalışma yürütmeleri faydalı olacaktır. Bu gibi ufak sorunlara rağmen genel itibarıyla öğrencilerin Türkiye’den
memnun ayrılması bizleri sevindiriyor” dedi.
“Üniversiteler, Uluslararasılaşmalıdır”
Sempozyum sonrası değerlendirmelerde bulunan
üniversitemiz rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, üniversitelerin evrensel kurumlar olduğunu, ürettikleri bilginin
yerellikten çıkıp uluslararası alanda yayılması gerektiğini ve uluslararası alanda çalışmalarıyla da ön plana
çıkmalarının elzem olduğuna dikkat çekti. Bilginin evrensel bir veri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çapak,
“üniversiteler de evrensel bilginin yayılması ve faydalı
olması için dışa açılmalıdırlar. Öncellikle kendilerine
yakından başlayıp, mümkün olduğunca tüm dünyaya
bilgilerini yaymalıdırlar. Bilimsel bilgi, tüm insanlığa
ulaşmalıdır. Üniversiteler arasındaki işbirliği ile hem
bilgi yayılır hem de kültürler yayılır” dedi. Çapak, Bingöl
Üniversitesi olarak uluslararasılaşmaya doğru gittiklerini, şu anda özellikle lisansüstü alanda başka ülkelerden gelen 300’den fazla yabancı uyruklu öğrenciye
sahip olduklarını söyledi.

KUZEY IRAK’TAN 13 ÜNİVERSİTE İLE “AKADEMİK
DEĞİŞİM İŞBİRLİĞİ” ANLAŞMALARI İMZALADIK
17-19 Mayıs 2017 tarihlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Üniversitelerin Üniversite-İşbirliğinden Beklentileri” Sempozyumu esnasında yapılan
çalıştaylarda; Üniversitemiz, Kuzey Irak’ta bulunan 13 üniversite ile “Akademik Değişim İşbirliği Anlaşmaları” ve “Mevlana Değişim Programı” kapsamında işbirliği protokolleri imzaladı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hakan Olgun’un katıldığı çalıştaylara Türkiye’den 15 ve Kuzey Irak’tan 15
olmak üzere toplamda 30 üniversite rektörü ve üniversitelerin temsilcileri katıldı.
Yapılan çalıştaylar sonucunda üniversitemiz ile
Süleymaniye Üniversitesi, Süleymaniye Politeknik
Üniversitesi, Erbil Politeknik Üniversitesi, Salahadin
Üniversitesi, Duhok Üniversitesi, Duhok Politeknik
Üniversitesi, Zakho Üniversitesi, Germiyan Üniversitesi, Halepçe Üniversitesi, Koya Üniversitesi, Soran
Üniversitesi, Beşeri Bilimler Üniversitesi ve Heybet
Sultan Teknik Enstitüsü arasında “Akademik Değişim İşbirliği Anlaşmaları” ve “Mevlana Değişim
Programı”na yönelik yeni işbirliği protokolleri imzalandı ve var olan anlaşmalar güncellendi.
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Yapılan anlaşmalarla özellikle önümüzdeki dönemlerde Kuzey Irak’tan öğrencilerin, üniversitemize
yönelimlerinin olacağı bekleniyor.
www.bingol.edu.tr

BASUĞUY’UN “HAÇLILAR KARŞISINDA İSLAM’IN
SAĞLAM BİR KALESİ EYYÛBÎLER” KİTABI ÇIKTI
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bedrettin
Basuğuy’un “Haçlılar Karşısında İslam’ın Sağlam Bir Kalesi Eyyûbîler”
adlı kitabı Siyer Yayınları tarafından basılarak okuyuculara sunuldu.

Yrd. Doç. Dr. Bedrettin Basuğuy kitabın tanıtımı ile
ilgili olarak şu görüşleri paylaştı:
“Eyyûbî Devleti, XII. yüzyılın son çeyreğinden XIII.
yüzyılın ortasına kadar Mısır, Suriye, Filistin, Ürdün,
Lübnan, el-Cezire’nin önemli bir bölümü ve Yemen’de hüküm süren büyük bir devlettir. Frenklerin
İslâm dünyasını tehdit ettiği bir dönemde kurulan
Eyyûbî Devletinin hâkimiyeti altında bulunan bölgeler Üçüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Haçlı seferlerinin ilk hedefi olmuştur. İslâm tarihinin nispeten kısa
fakat önemli bir dönemini kapsayan Eyyûbîler devri,
yoğun siyasî ve askerî faaliyetlerin yaşandığı bir dönem olmasının yanında İslâm medeniyeti ve kültür
hayatı bakımından da canlı bir dönemi teşkil etmektedir. Ne var ki İslâm ve Batı dünyasında Eyyûbî tarihi
ile ilgili çalışmalar, güçlü şahsiyeti ve Haçlılara karşı verdiği destansı mücadele ile hafızalara kazınan
Sultan Salâhaddîn ve dönemi üzerinde yoğunlaşmış,
Salâhaddîn’den sonraki dönemler ihmal edilmiştir.
İşte, Eyyûbî tarihinin önemli bir dönemine tekabül
eden el-Melikü’s-Sâlih Necmeddîn Eyyûb döneminin
ele alındığı bu eser, bu alandaki boşluğu doldurmaya katkı sunmayı amaçlamaktadır.
Eyyûbî tarihi ile Memlük tarihi arasında bir geçiş
dönemi olarak da tarihî bir öneme sahip olan el-Meli-
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kü’s-Sâlih döneminde, politik sistem merkezîleşmeye doğru evrildiği halde devlet teşkilâtında önemli bir
değişiklik olmamıştır. Bu dönemdeki idari, adlî, mali
ve askerî müesseseler küçük bazı değişiklikler hâriç
Salâhaddîn döneminde görülen kurumlarla benzerlik
arz etmektedir. el-Melikü’s-Sâlih dönemi, yoğun ve
yıpratıcı siyasî ve askerî faaliyetlere rağmen sosyal
alandaki gelişmelerin devam ettiği bir dönemdir. Hemen her alanda çağını aşan önemli ilim adamlarının
yetiştiği bu dönem imar faâliyetleri bakımından Eyyûbî devletinin en parlak dönemlerinden birini teşkil etmektedir. Saltanat sarayını, Kahire yakınındaki
Kal‘atü’lcebel’den Fustat’ın karşısında bulunan Ravza (el-Cezîre) kalesine nakleden el-Melikü’s-Sâlih,
Mısır’da dört mezhep fıkhının tedrisâtı için kurulan
ilk medrese olması hasebiyle tarihî bir öneme sâhip
olan Sâlihiyye medresesinin de kurucusudur.
Eyyûbî tarihiyle ilgili geniş bir literatür taramasından sonra hazırlanan bu eserde el-Melikü’s-Sâlih
döneminin siyasi tarihi ayrıntılı olarak ele alındıktan
sonra Salâhaddîn’in vefatından el-Melikü’s-Sâlih’in
tahta geçmesine kadar geçen 47 yıllık süre zarfındaki kurumsal yapı ele alınmıştır. es-Sâlih dönemindeki sosyal ve kültürel hayatı da irdeleyen bu çalışmayla dönemin sosyal yapısı, ilmî hayatı ve imar
faaliyetleri değerlendirilmiştir.
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ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRETİM ÜYESİNE
PAKİSTAN’DAN “GENÇ BİLİM İNSANI” ÖDÜLÜ
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Veysel Turan’a Pakistan
Yüksek Öğretim Komisyonu (Pakistan YÖK) tarafından Genç Bilim İnsanı ödülü verildi.
2-4 Mayıs 2017 tarihlerinde Pakistan Yüksek Öğretim Komisyonu tarafından düzenlenen İklim Değişikliği
ve Biyoçeşitlilik Konferansı (International Conference on Climate Change
and Biodiversity)’na davetli konuşmacı olarak katılan Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Veysel Turan’a konferansta yaptığı
katkı ve özverili çalışmalarından dolayı “Genç Bilim İnsanı” ödülü verildi.
Konferans sonrası yapılan ikili görüşmelerde; Bingöl Üniversitesi ile
Goverment College University of Faisalabad arasında iş birliklerinin artırılması, Mevlana Değişim Programı
ile ortak projeler yürütülmesi, öğrenci
ve akademik personel değişimlerinin
sağlanması konusunda anlaşmaya
varıldığı belirtildi.
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ÇAKIRTAŞ’IN ‘İDEOLOJİK İLETİ VE POLİTİK EDEBİYATIN
ROLÜ’ KİTABI SATIŞA SUNULDU
Bingöl Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Önder Çakırtaş’ın
editörlüğünü yaptığı Ideological
Messaging and the Role of Political Literature (İdeolojik İleti ve Politik
Edebiyatın Rolü) kitabı, Amerika’daki seçkin bir yayınevi tarafından basılarak tüm dünyada satışa sunuldu.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Önder Çakırtaş’ın editörlüğünü yaptığı akademik çalışması, Amerika’nın önde gelen yayınevlerinden biri olan IGI Global Publishing tarafından
çıkarılmak üzere yayınlandı. Tüm dünyada satışa
sunulan kitap, edebiyat kuramları, ideolojik dil ve
politik dil kullanımı ile ideoloji ve politikanın edebi
metinlerdeki yansımalarını irdeleyen bölümlerden
oluşuyor. Kitap, aynı zamanda dünyada edebiyat
alanındaki farklı akademisyenleri buluşturuyor. Basım ve dağıtımı Hersley’deki IGI Global tarafından
üstlenilen çalışma, Ideological Messaging and the
Role of Political Literature (İdeolojik İleti ve Politik
Edebiyatın Rolü) başlığıyla okuyuculara sunuldu.
Kitap hakkında değerlendirmelerde bulunan Yrd.
Doç. Dr. Çakırtaş, “Politik ajandaları kitlelere ulaştırmak için birçok yol vardır, bunların önde gelenlerinden biri de edebiyattır. Edebiyat yoluyla, birçok
ideolojik ve politik mesaj toplumlara ulaştırılır. Ideological Messaging and the Role of Political Literature, çağdaş siyasal mesajların yazınsal metinler
aracılığıyla nasıl tasvir edildiğinin ve yorumlandığının detaylı bir analizini sağlar. Yazınsal üretim,
cinsiyet temelli sosyo-politik konumlanış, kimlik ve
seyahat politikaları, çevre politikaları ve ideolojik dil
gibi konuları edebi metinler bağlamında ele alan bu
çalışma, politik iletiler ve bunların topluma etkileri
hakkında daha fazlasını keşfetmek isteyen araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler ve profesyo-
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neller için uygun olan derinlemesine bir analizdir”
ifadelerini kullandı.
On üç alt bölümden oluşan kitapta, Önder Çakırtaş’ın katkısının yanında Amerika, İngiltere, İtalya,
İspanya, Arjantin, Arnavutluk, Hindistan ve Azerbaycan ülkelerinden çeşitli edebiyat akademisyenleri de katkıda bulundu.

www.bingol.edu.tr

FUTSAL ŞAMPİYONU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Üniversitemiz 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen FUTSAL (Salon Futbolu) turnuvasında
şampiyon Fen Edebiyat Fakültesi oldu. 31 Mart Cuma günü üniversitemiz kapalı spor salonunda
oynanan final maçında Sağlık Bilimleri Fakültesini 13-4 yenen Fen Edebiyat Fakültesi şampiyon
oldu. Şampiyon takım, kupasını üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak’ın elinden aldı.
Şampiyonluk maçını Üniversitemiz Rektörü Prof.
Dr. İbrahim Çapak’ın yanı sıra Rektör Yardımcımız
Prof. Dr. Hakan Olgun, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan
Vekili Prof. Dr. Mehmet Çiftçi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İskender Demirkol ve Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Abdullah Taşkesen ile birlikte çok sayıda izleyici maçı türbinden seyretti.
“BESYO İçin Alt Yapımız Hazır”
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak,
turnuvanın bitiminde yaptığı açıklamada, 2017-2018
Akademik Yılında öğrenci alınacak BESYO ( Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) için tüm fiziki şartların
uygun halde olduğunu belirtti. Çapak, sadece fizik
anlamda değil aynı zamanda akademik anlamda da
BESYO için tüm ihtiyaçların giderildiğini ifade etti.
Bundan sonra BESYO’yu tercih edecek gençlerimizin uzak şehirlere gitmelerine gerek kalmayacağını
da dikkat çeken Çapak, bunun da ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan aileleri de rahatlatacağını söyledi.
Spor’un barış ve kardeşlik için de vazgeçilmez bir
olgu olduğuna atıf yapan Prof. Dr. Çapak, “BESYO,
hem ilimiz hem de ülkemiz için sportif anlamda büyük katkılar sunacaktır” şeklinde konuştu.
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FUTBOLDA VE VOLEYBOLDA ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU
Halı Sahanın Şampiyonu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Futbol Takımı Oldu
Voleybolun Şampiyonu Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu Oldu
Üniversitemizin kuruluşunun 10. Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında Akademik ve İdari birimlerin
katılımıyla düzenlenen “Bahar Şenlikleri Halı Saha
Futbol Turnuvası’’nın şampiyonu İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı futbol takımı oldu. . Üniversitemiz
halı sahasında 10 Nisan’da grup maçlarıyla başlayan turnuva, 27 Nisan’da oynanan final maçıyla
sona erdi. Final maçında Fen Edebiyat Fakültesi futbol takımını 7-6 yenen İdari ve Mali İşler futbol takımı şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncüsü ise Ziraat
Fakültesi futbol takımı oldu. Şampiyon takıma kupasını Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak
verdi.
Filenin Şampiyonu Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu
19 Nisan Çarşamba günü grup maçlarıyla başlayan ve 27 Nisan Perşembe günü oynanan final
maçıyla biten fakülteler ve yüksekokullar arasında
düzenlenen “Bahar Şenlikleri Öğrenci Voleybol Turnuvası”nın şampiyonu Fen Edebiyat Fakültesi’ni 3-1
yenen Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrenci voleybol takımı oldu. Şampiyon takıma kupasını Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hakan Olgun verdi.
Turnuvada üçüncülüğü ise Sağlık Bilimleri Fakültesi
elde etti.
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