11 Aralık Uluslararası Dağ Günü
Etkinliği Düzenlendi

Her yıl Dünya genelinde 11 Aralık’ ta kutlanan “Uluslararası Dağ Günü”
Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

vesilesi Bingöl

Araştırma Uygulama

Merkezi

(BinUZALCBS) tarafından (11 Aralık 2013, Saat 15.00-17.00) Etkinlik düzenlendi.

Bingöl Üniversitesi Genç MYO Müdürü Doç. Dr. Alaaddin YÜKSEL, Teknik Bilimler MYO Müdürü
Doç. Dr. Erkan BOYDAK, Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nevzat ESİN, Ziraat Fakültesi Dekan
Yardımcısı Doç. Dr. Ali Rıza DEMİRKIRAN, BinUZALCBS Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr.
Abdulkadir SÜRÜCÜ, İİBF Dekan Yardımcısı Abdulvahap BAYDAŞ, Ziraat Fakültesi, Genç MYO
öğretim elemanları ve idarecileri ile öğrencilerinin katılım sağladığı etkinlik, yapılan sunumlar ve
video görselleri ile devam etmiştir.
Günün anlamı ve önemi hakkında sunum yapan Doç. Dr. Alaaddin YÜKSEL, dünya genelinde her yıl
11 Aralık ‘ta kutlanan Uluslararası Dağ Günü nedeniyle etkinliğin düzenlendiğini, “Dağlar ve dağlık
alanların yeryüzünde insan hayatı için son derece önemli olduğunu, dünya nüfusunun yaklaşık olarak
% 15-20 sinin yaşadığı bir ortam olduğunu, dünyadaki temiz su kaynaklarının % 70-80’ nin sağlandığı
yer, biyosfer alanların yaklaşık % 60-70’ ini oluşturan mekanlar, Dünya miras alanlarının yüzde 30'
unun ve küresel turizmin yüzde 20' sinin gerçekleştiği ortamlar olduğunu” ifade ettikten sonra
“Türkiye, ortalama 1200 metrelik rakımı ile dağlık bir ülke olup geçmiş tarihimizde ve kültürümüzde
bu dağlar önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Kur’an başta olmak üzere tüm semavi kitaplarda da
dağlara ayrı bir yer verilmektedir. Hazreti Nuh’un gemisinin Cudi Dağında olması rivayeti de buna
örnektir” şeklinde konuşmalarına devam ettiler.

Doç. Dr. Yüksel, “Bingöl ilimizin de yer aldığı bu coğrafyaya baktığımızda dağlık alanlar ile çevrili
olduğunu görmekteyiz. Bingöl’deki Güneşin Doğuşu olayı, Yüzen Adamız, Bingöl Yaylaları ve
Dağları

bu ekosistemlere ayrı birer güzellik katmaktadır. Ancak bize bahş edilen bu eşsiz

ekosistemlerden yeterince yararlandığımızı söylemek mümkün değildir. Bu amaçla Üniversitemizde
dağlık alanlar ile ilgili çalışmalara başlatılmış, bu konu ile ilgili projelerde yer alınmış ve uluslararası
arenada Üniversitemiz temsil edilmeye başlanmıştır. Buna örnek olarak Orman Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülmekte olan Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Havza
Planlarının hazırlanmasında Üniversitemiz Mikrohavza Planlama ekibi rol almıştır. Ayrıca, 17-20
Eylül 2013 tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştirilen Dağ Ortaklığı toplantısına, OGM heyetinde
Türkiye delegasyonu adına Üniversitemizi temsilen Havza Yönetimi uzmanı olarak Doç. Dr. Alaaddin
YÜKSEL katılmıştır. Üniversitemiz adına yapılan üyelik müracaatı, Birleşmiş Milletler Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO), Dağ Ortaklığı (Mountain Partnership) Kuruluşu tarafından yapılan
değerlendirmelere sonucunda

kabul edilmiştir. Bingöl Üniversitesi Türkiye deki Üniversiteler

arasında ilk müracaatı yapan ve kabul edilen iki Üniversiteden birisi olmuştur. Üniversitemizin ilgili
birimleri tarafından yapılan akademik çalışmalarda,

ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına dağların

önemini vurgulayan çalışmalara bundan sonrada hız kazanacaktır. Bunun yanında sosyal ve kültürel
amaçlı, dağlık alanlarımıza trekking, eko-turizm gezileri, güneşin doğuşu seyri, yüzen ada gezileri vb
faaliyetlerde planlanmaktadır. Öğrencilerimiz başta olmak üzere bu etkinliklere katılmak suretiyle
şehirlerin kirli, gürültülü, boğucu hava ve ortamından bir nebzede olsa dağlar rahatlık sağlayacaktır.
Dağlık havzalarda yaşayan insanlarımızın gelirlerini arttıracak faaliyetlerle burada yaşayan
insanlarımızın refah seviyesini yükseltmek, dağlık alanlardaki havzaların ekolojik ilkelerle beraber
sosyo-ekonomik ve kültürel boyutlarını da dikkate alarak bunların karşılıklı ilişkilerini ortaya koymak,
yukarı havzalar ile aşağı havzalar arasına bir köprü kurmak son derece önem arz etmektedir” şeklinde
bilgi vererek, bu vesile ile “11 Aralık Uluslararası Dağ Günü’ nün başta ilimiz ve bölgemiz olmak
üzere ülkemiz ve dünya üzerinde dağlık alanlarda yaşayan insanlara barış, huzur ve esenlikler
getirmesini temenni ederek konuşmalarını bitirdiler.

Daha sonra, dağlar ve özellikleri konusunda Doç. Dr. Ali Rıza Demirkıran kısa bir sunum yapmış
olup, konuşmasında “Dağların yeryüzü gemisinin hazineli direkleri olduğuna, deprem gibi afetlerin
tesirinden zemini koruduğuna, karaların denizler tarafından istilasına engel olduğuna, havanın zararlı
gazlarından tasfiye edilmesine sebep olduğuna, yeryüzündeki suyun muhafaza ve depo edilmesine
neden olduğuna, yaşayanlara lâzım olan madenlerin bir nevi hazine bekçiliğini yapmasına, türlü türlü
taşlarıyla muhtelif hastalıklara ilâç olan maddeleri içinde barındırmasına, canlılara özellikle insanlara
çok lâzım olan madenleri içermesine, özellikle rengârenk bitkilerin topraktan çıkarak dağları
süslemeleri ve dünyayı güzelleştirmelerine” önemle vurgular yapmıştır.

Konuşmanın ardından, Kaval dinletisi, Bingöl’de Güneşin Doğuşu Videosu ve Murat Nehri Havzası
Çalışmaları ile ilgili görsel videolar izlenmiştir.

