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Anne ve kızı dereceyle mezun oldu

BAŞYAZI       
Sayfa 3'te

ll Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz, "11. Uluslararası 
MEB Robot Yarışması"ndaki 
konuşmasında Japonya'da 
iki kez üst üste dünya 
şampiyonu olan 
Üniversitemizden övgüyle 
söz etti.
                                     Sayfa 10'da 

ÖĞRENCİ
Şampiyon 
Robotçulara Bakan 
Yılmaz'dan övgü

ll 25 farklı ülkeden
öğrenci ülkelerine
özgü lezzetleri,
kıyafetleri, müzikleri
ve dansları tanıtma
ve sergileme imkanı buldu.
 Sayfa 6'da

ULUSLARARAS
Farklı kültürler 
Gelin Tanış Olalım 
etkinliğinde buluştu

ll 19 takımın mücadele 
ettiği Rektörlük Kupası Futbol 
Turnuvası'nda şampiyonluk 
kupasına kazanan takım 
Safranbolu MYO oldu. 
                                      Sayfa 16'da

SPOR
Şampiyon 
Safranbolu MYO

ll Üniversitemiz 
öğrencilerinin de yer aldığı 
81 il ve KKTC'den genç 
temsilciler Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile bir 
araya geldi.           Sayfa 10'da

ÖĞRENCİ
Gençler Külliye'de

llÜniversitemizin Mezuniyet Töreni’nde anne ve kızının 
dereceyle mezun olması dikkat çekti. Safranbolu MYO’yu 
üçüncülükle ve Geleneksel El Sanatları Programı’nı da 
birincilikle bitiren 54 yaşındaki Handan Çetir’in aynı 
programda birlikte eğitim gördüğü kızı Hande Nagehan Öz 
de ikincilikle mezun oldu. 

ÖZEL

ULUSLARARASI
Güney Kore ve Çad 
çıkarması

ÖZEL RÖPORTAJ
Suriyeli 
öğrenciler: 
Biz 
Türkiye'den 
memnunuz

PROJELER VE TASARIMLAR SANAYİCİLERLE BULUŞTU (2)• RAMAZAN KUR'AN MEVSİMİDİR (5) • 
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERDEN TÜRKÇE ŞENLİĞİ (6) • ŞAMPİYONLARDAN REKTÖR'E ZİYARET (10) •  
BİR SAFRANBOLULU'NUN PENCERESİNDEN SAFRANBOLU (11)• BU ÇAĞDA ENSAR OLMAK (13)

ll Güney Kore ve Çad ziyaretinde 
Rektörümüz Prof. Dr. Refik 
Polat ile beraberindeki heyet 
uluslararası alanda önemli iş 
birliklerine imza atttı. Sayfa 7'de

Sayfa 12'de
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Rektör'den
Prof. Dr. Refik Polat
Atılım Yılı

7 bin mezun 
geleceğe uğurlandı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 10'uncu kuruluş yıl dönümünde fakülte, yüksekokul ve meslek 
yüksekokulu olmak üzere gerçekleştirilen 12 mezuniyet töreniyle 2016 - 2017 
Akademik Yılı'nda 7.097 mezun verdi.   

8 ve 9'da
Sayfa
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Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi ile 
Bilimtey Bilim Kulübü ortak-
lığı ve aynı zamanda sanayi 
temsilcilerinin, kamu kurum 
ve kuruluşlarının destekle-
riyle ‘Lagari Hasan Çelebi 
Proje Pazarı etkinliği düzen-
lendi.

Büyük ödüle layık görülen 
proje Safranbolu Fethi Toker 
Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Mimarlık Bölümü 
öğrencisi Merve Tuna 
Kayılı’nın “Sürdürülebilir 
Mimarlık Hedefinde Atık 
Bazlı Yapı Malzemesi 
Üretimi” isimli projesi oldu.

Öğrencilerin, akademis-
yenlerin ve profesyonelle-
rin proje ve tasarımlarını 
sanayicilerle buluştur-
duğu ‘Lagari Hasan Çelebi 
Proje Pazarı’ yarışmasında 
“Geleceğe Bir Adım” paro-
lasıyla öğrenciler ve girişim-
ciler fikirlerini ve projelerini 
görücüye çıkardı.

Öğrencilerin Ar-Ge projele-

rine özendirilmesinin amaç-
landığı yarışmada havacılık, 
robotik, otomasyon, elekt-
ronik, elektromanyetik, 
enerji, bilgisayar, kontrol, 
ölçüm, güç sistemleri ve sin-
yal işleme temalı toplam 27 
proje sergilendi.

Proje Pazarına başvu-
rusu yapılan projeler, her 
alan için ayrı ayrı oluştu-
rulacak jüriler tarafından 
“Proje Özeti” üzerinden 
değerlendirilip ön eleme-

den geçerek proje sergisine 
davet edildi. Yarışmanın 
değerlendirme kurulunda 
Karabük Üniversitesi 
Öğretim Üyelerinden Prof. 
Dr. Mustafa Böyükata, 
Prof. Dr. Bünyamin Şahin, 
Doç. Dr. İsmail Rakıp 
Karaş, Bakka Temsilcisi 
Sakin Eren, KOSGEB İl 
Müdürü Serhat Saygın, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürü Selahattin 
Emirsüleymanoğlu ve 

Karabük Haddeciler Derneği 
Başkanı Nazım Çapraz yer 
aldı.

27 projenin sergilendiği 
yarışmada “Sürdürülebilir 
mimarlık hedefinde atık 
bazlı yapı malzemesi üre-
timi” isimli projesiyle birinci 
olan Merve Tuna Kayılı 5 
bin TL para ödülüne layık 
görüldü.  Mühendislik 
Fakültesi Mekatronik 
Mühendisliği Bölümü öğren-
cisi Mehmet Can “Görüntülü 
İşleme Kullanılarak Robot 
Kol ile Mozaik Dizme” pro-
jesiyle ikinci olarak 3 bin 
TL, Mühendislik Fakültesi 
Mekatronik Mühendisliği 
Bölümü Murat Atasoy ise 
“İnsansız Hedef İmha ve 
Gözlem Hava Aracı” projesi 
ile üçüncü olarak 1000 TL 
para ödülüne layık görüldü.

Dereceye giremeyen 
ancak başarılı bulunan 
bütün projelere Teknoloji 
Transfer Kurulu tarafından 
değerlendirilerek proje geliş-
tirme, prototip geliştirme ve 
ticarileştirme aşamalarında 
çeşitli destekler verilecek.

Projeler ve tasarımlar 
sanayicilerle buluştu
ÖĞRENCILERIN, akademisyenlerin ve profesyonellerin proje ve 
tasarımlarını sanayicilerle buluşturan ‘Lagari Hasan Çelebi Proje 
Pazarı’ yarışması düzenlendi.

Rektör Polat: 

Özbek kardeşlerimizden 
hiçbir zaman kopamayız

ll Özbekistan Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi Ulfat 
Kadyrov beraberindeki 
heyetle Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Refik 
Polat’a ziyaret gerçekleş-
tirdi.

Rektörlük maka-
mında gerçekleşen ziya-
rette Büyükelçi Kadyrov’a 
Özbekistan Ekonomi ve 
Ticaret Müşteşarı Uchkun 
H.Khusanov ve Siyasi 
Müsteşar Shukhratjon 
M.Yıgıtalıev de eşlik etti. 

Büyükelçi Kadyrov ziya-
rette yaptığı açıklamada 
Özbekistan ile Türkiye’nin 
ilişkilerine değinerek bunun 
daha da güçlenmesi adına 
çalışmalara hız verdikle-

rini belirtti. Kadyrov, Türk 
İslam coğrafyasında yer 
alan Türkiye’nin demok-
rasi anlamında örnek bir 
ülke olduğunu ifade ede-
rek Özbekistan’ın Türkiye 
ile ilişkileri her zaman en iyi 
düzeyde sürdüreceğini kay-
detti. 

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Refik Polat da ziya-
rete ilişkin yaptığı açıkla-
mada şu sözlere yer verdi: 
“Biz Özbek kardeşlerimiz-
den hiçbir zaman kopama-
yız. Üniversitemizde Özbek 
öğrencilerimizin yanı sıra 
benim dönemimde başvu-
ran ve şu an görevde olan 
akademisyenlerimiz var. 
Gelsinler, yine alırız.” dedi.

Endüstriyel tasarım 
hayatın her alanında

ll Safranbolu Fethi Toker 
Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Bölümü “1. 
Mezuniyet Projeleri Sergisi” 
Rektörümüz Prof. Dr. Refik 
Polat’ın katılımlarıyla gerçek-
leştirildi. Rektör Polat, öğren-
cilerin bitirme projelerinin yer 
aldığı sergiyle ilgili olarak yap-
tığı konuşmasında endüstriyel 
tasarımın hayatın her ala-
nında yer aldığını belirtti, ayrıca 
başarılı çalışmalarından ötürü 
öğrencileri tebrik etti. 

Projeler TÜBITAK'tan 
destek aldı

ll Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü Örgün ve Uzaktan 
Eğitim son sınıf öğrencilerinin 
bitirme projelerinden oluşan 
Proje Pazarı sergisinin açılışı 
Mühendislik Fakültesi fuaye 
alanında gerçekleştirildi.

Toplamda 220’ye yakın 
projenin yer aldığı sergide, 
bitirme tezi projelerinden 
5 proje TÜBİTAK Üniversite 
Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Destekleme Programı kapsa-
mında, 6 proje ise Karabük 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri kapsamında destek-
lendi.  

Serginin açılışını Rektör 
Yardımcısı ve Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Yaşar ile Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 
Selahattin Emirsüleymanoğlu 
gerçekleştirdi. Etkinliğe 
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Akbaba, Bölüm Başkan 
Yardımcıları, Bilgisayar 
Mühendisliği öğretim eleman-
ları ve öğrencileri ile ve Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansı 
Temsilcisi Sakin Eren katıldı. 

Uluslararası 
öğrencilere 
Türkçe eğitimi
ll Üniversitemiz ile Yunus 
Emre Enstitüsü arasında 
uluslararası öğrencilere 
Türkçe eğitimi verilme-
sine ilişkin protokol imza-
landı. İmzalanan protokol 
kapsamında Yunus Emre 
Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu 
Programı’nın, Enstitü ile 
Üniversitenin iş birliğinde 
düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Eğitimde iş 
birliği

ll Karabük Üniversitesi 
ile Karabük İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında 
"Eğitimde İş Birliği" proto-
kolü imzalandı. Protokole 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Refik Polat ile Karabük İl 
Milli Eğitim Müdürü Ali Köse 
imza attı Prof. Dr. Refik Polat 
ve Ali Köse protokolün her 
iki kuruma da hayırlı olma-
sını diledi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Prof. Dr. Refik Polat 
tarafından takdim edildi.

Yürüme engelli veya kuadripleji hastaları için göz hareket-
leriyle kontrol edilebilen tekerlekli akülü sandalye projesi
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Fakülteler kıyasıya yarıştı

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Üniversitemizde fakül-
teler arasında gerçekleşen 
bilgi yarışmasında kıyasıya 
mücadele yaşandı. Her anı 
büyük çekişmeye sahne 
olan yarışmayı İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi 
kazandı.

Genç Fikirler Öğrenci 
Kulübü tarafından Eğitim-
Bir-Sen'in sponsorlu-
ğunda 15 Temmuz Şehitler 
Konferans Salonu’nda 

düzenlenen “Fakülteler 
Yarışıyor” adlı bilgi yarış-
masına Adalet Meslek 
Yüksekokulu, Edebiyat 
Fakültesi, Hasan Doğan 
Beden Eğitimi Spor 
Yüksekokulu, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, 
İlahiyat Fakültesi, İşletme 
Fakültesi, Mimarlık 
Fakültesi, Mühendislik 
Fakültesi, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Sağlık 
Yüksekokulu Fakültesi, 
Teknoloji Fakültesi ve Tıp 
Fakültesi katıldı.

Fakültelerin 3 kişilik 
gruplar halinde üç turda ter 
döktüğü yarışmada toplam 
9 soru soruldu. Her turda 4 
ayrı fakülte yarışarak turun 
birincileri ile yarı final ve 
final yapıldı. Final ve yarı 
finalde ise turun birincile-
rine 5 soru soruldu.

“Fakülteler Yarışıyor” 
bilgi yarışmasında kıya-
sıya mücadele ederek 
zorlu rakiplerini geride 
bırakan İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi birinci 
olurken, Adalet Meslek 

Yüksekokulu ikinci, 
Teknoloji Fakültesi de 
üçüncü oldu.

Büyük rekabetin yaşan-
dığı bilgi yarışmasında 
dereceye giren üç fakülte 
yarışma sonunda kupa 
almanın sevincini yaşadı. 
Yarışmada birinci olan 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi adına yarı-
şan Hayrettin Cankuran, 
Muhammed Nurullah 
Ketkanlı ve Selim Can 
Kunduracı’ya tablet hediye 
edildi.

Eskipazar MYO 
öğrencilerinin karma 
proje sergisi

ll Eskipazar Meslek 
Yüksekokulu Makine ve 
Metal Teknolojileri Bölümü 
Elektromekanik Taşıyıcılar 
Programı, Motorlu Araçlar 
ve Ulaştırma Teknolojileri 
Bölümü Raylı Sistemler 
Elektrik Elektronik Teknolojisi 
ve Raylı Sistemler Makinistliği 
Programı 1’inci sınıf öğren-
cileri 'Endüstriyel Kontrol 
Elemanları' dersi kapsamında 
projelerini sergiledi.

Safranbolu MYO'nun 
sergisi rengarenk

ll Çocuk Gelişimi, 
Geleneksel El Sanatları ve 
Yaşlı Bakımı programlarında 
öğrenim gören öğrencilerin 
mezuniyet çalışmalarından 
oluşan serginin açılışını Rektör 
Prof. Dr. Refik Polat, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 
Yaşar, Safranbolu Fethi Toker 
Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hasan Akkaya ve Safranbolu 
MYO Müdürü Doç. Dr. Doç. Dr. 
İsmail Rakıp Karaş birlikte ger-
çekleştirdi. 

Atılım Yılı 

Nitelikli insan yetiştirmeyi öncelikli hedefi 
gören Karabük Üniversitesi, dünyaya yeni 
şeyler söylemenin yeni projeler üretme-
nin derdinde olan bir üniversite. Karabük 

Üniversitesi, geleneğin sağlam temelleri üzerine, 
geleceğin inşa edildiği bir üniversite. Karabük 
Üniversitesi bilgiyi, görgüyü, aklı, estetiği aynı po-
tada yoğuran her türlü bilimsel çalışmayı ve yeni-
liği dünyanın neresinde olursa olsun takip eden 
ve onu geliştirme çabası içinde olan bir dünya 
üniversitesi. Karabük Üniversitesi, Türkiye’nin aka-
demik geleceğinin aynası. Karabük Üniversitesi, 
Karabük’ün ve Türkiye’nin aydınlık yarınlarının 
öncü kuvveti…

Karabük Üniversitesi genç bir üniversite. Bu yıl 
10’uncu yılımızı kutluyoruz. Genç yaşımıza rağmen, 
büyük bir değişim ve atılımla yolumuza devam edi-
yoruz. 2007 yılında kurulan Üniversitemiz; bugün 
16 Fakülte, 4 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu, 
4 Enstitü, 14 Araştırma Uygulama Merkezi ile 
1000’in üzerinde akademisyen ile hizmet veriyor.  
81 İlden 52 bin öğrenciye ev sahipliği yapan üni-
versitemize, Karabük halkının engin hoşgörüsü ve 
sıcak ev sahipliği de önemli katkı sağlıyor. 

Dünyanın 46 ülkesinden Karabük’e gelen 3 bin 
240 öğrenciye lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğretimi veriyoruz. Bölgemizin ve ülkemizin geç-
tiği olağanüstü şartlar nedeniyle, komşu ülke 
Suriye’den Türkiye’ye sığınan üniversite öğrenci-
lerine kapılarını ilk olarak açan üniversitelerden 
biri olduk.  Hızlı ve sistemli bir çalışma ile en çok 
Suriyeli öğrenciye öğretim veren üçüncü üniversi-
te olma başarısını gösterdik. Uluslararası öğrenci 
sayımızı 5 bine çıkarmak için 2017 yılında yeni 
iş birliklerine imza attık. Bu doğrultuda, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'nin özel önem verdiği Afrika 
ülkelerinden biri olan Çad’dan en başarılı 200 öğ-
renciyi Karabük’e getirmek için ön hazırlıklarımızı 
tamamladık.

Kuruluşunun 10'uncu yılında Karabük Üniversitesi, 
yurtdışında övgüyle ve takdirle karşılanan, yurtiçin-
de yeni projeleri ve teknolojik buluşlarıyla ön plana 
çıkan, dünya gençliğini aynı potada harmanlayan, 
milli ve yerli duruşuyla ön plana çıkan, Türkiye’nin 
en çok tercih edilen 7'inci üniversitesi… 

2017 yılında 7 binden fazla mezunumuzu iş haya-
tına uğurlarken, yepyeni heyecanlarla ülkemiz için 
en iyisini yapmak adına, bıkmadan usanmadan 
daha çok çalışmanın derdindeyiz. 

Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. 

Rektör'den
Prof. Dr. Refik Polat

BAŞYAZI       

KARABÜK

Fakülteler arası bilgi yarışmasının kazananı İİBF oldu
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Umre ödüllü bilgi yarışması
ll Üniversitemizde 5.’si 
düzenlenen “O Nur'a 
Yolculuk” adlı bilgi yarış-
masında başarılı olan üç 
öğrenci Umre'ye gitme 
hakkı kazandı.

Karabük Üniversitesi 
Mavera İlim Fikir ve Sanat 
Kulübü ile Karabük İl 
Müftülüğü iş birliğinde 
Kutlu Doğum Haftası etkin-
likleri kapsamında gele-
neksel hale gelen “O’Nur’a 
Yolculuk” adlı bilgi yarışma-

sının beşincisi gerçekleş-
tirildi.

100 kadar öğrencinin 
başvurduğu yarışmada 
15 sorudan 14'ünü bilen 
İlahiyat Fakültesi öğrencisi 
Elif Kurtoğlu, 13 soruya 
yanıt veren Teknoloji 
Fakültesi Mekatronik 
Bölümü öğrencisi Ahmet 
Yağızalp Türk ve 11 soruyu 
yanıtlayan İlahiyat Fakültesi 
Abdullah Kaya, Umreye git-
meye hak kazandı. 

SEMİNER

"Raylı Sitemlerde Test 
ve Belgelendirme"

ll ERC Uluslararası Teknik 
Kontrol, Belgelendirme, 
Denetim ve Eğitim Hizmetleri 
Ltd. Şti. Genel Müdürü Alp 
Giray Karabacak, raylı sistem-
ler konusunda öğrencilere 
mesleki eğitim verdi.

KONFERANS

"Eleştirel Söylem Analizi 
ve Uygulamaları"

ll İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümü tarafından düzen-
lenen konferansta Ankara 
Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer 
Seiba “Eleştirel Söylem 
Analizi ve Uygulamaları” 
konulu konferans verdi.

KONSER

"Her Telden"

ll Safranbolu Fethi Toker 
Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Büyük Konferans 
Salonu’nda ‘Her Telden’ 
adıyla orkestra ve koro kon-
seri düzenlendi. Müzik 
Bölümü öğrencileri ve aka-
demisyenlerinin hazırlamış 
olduğu orkestra ve koro kon-
seri büyük beğeni topladı. 

TOPLANTI

"21. ETAK Toplantısı"

ll Safranbolu Fethi Toker 
Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Bölümü, 21. 
Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Akademik Konseyi (ETAK) 
Toplantısı’na ev sahipliği 
yaptı. Türkiye ve KKTC'deki 
endüstriyel tasarımı eği-
timi veren 30 üniversiteden 
bölüm başkanları ve temsilci-
ler katıldı. 

KARABÜK
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Kadının iş sektöründeki 
yeri ve önemi konuşuldu

ll Ulusal ve uluslararası 
ünlü firmaların önde gelen 
yönetici ve temsilcileri 
Üniversitemizde düzenle-
nen "Kadının Gücü Burada" 
konulu konferansta bir 
araya geldi.

Konferansta kadının tek-
nolojideki ve iş sektörün-
deki yeri ve önemi ele alındı. 
Etkinliğe katılan öğrenci-
ler, kadının sektördeki yeri 
hakkında bilgi almanın yanı 
sıra önemli girişim ve başarı 
hikâyelerini dinleme fırsa-
tını da buldu.

Karabük Üniversitesi 
Mekatronik Kulübü 
tarafından farkındalık 
yaratmak amacıyla düzen-
lenen “Kadının Gücü 
Burada” konulu konferans 
Hamit Çepni Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Konferansta konuşmacı 
olarak Karakoç Enerji 
Teknik Müdürü Zuhal 
Yazıcı, Tezmaksan Makina 
Sanayi ve Ticaret A.Ş’de 
Mekatronik Mühendisi 
Şehriban Can, Ford Otosan 
A.Ş. Makine Mühendisi, 
Avrupa’nın İlk Marka 
Koruma Uzmanı Nur İpek 
Karagöz, İnovasyon ve 
Arge Merkezi A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuğba 
Özdenal yer aldı. 

IAM - İnovasyon ve Ar-Ge 
Merkezi A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuğba 
Özdenal sahibi olduğu şir-
keti 35 lira ile kurduğunu 
belirterek kadının 
istediği zaman her işi 
başarabileceğini dile getirdi 
ve öğrencilere önemli 
tavsiyelerde bulundu. 

Göğüs hastalığında 
yenilenen konular ele alındı
ll Karabük Üniversitesi 

ile Akciğer Sağlığı ve Yoğun 
Bakım Derneği (ASYOD) 
tarafından düzenlenen “2. 
Akciğer Günleri” etkinliği 
göğüs hastalığı uzmanlarını 
bir araya getirdi.

Üniversitemizin Fen 
Fakültesi Konferans 
Salonu’nda düzenlenen 
program; yurt içinden 
50 katılımcı ile alanında 
uzman 7 akademisyen ve 

klinisyen tarafından göğüs 
hastalıkları alanında yenile-
nen konular ve karşılaşılan 
klinik vakalarla ilgili hazır-
lanan sunumlar, katılımcı-
ların da soru ve katkılarıyla 
gerçekleştirildi.

Programın açılışında 
konuşan Üniversitemiz Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Çörtük, 
2. Akciğer Günleri’ne 
katılanlara teşekkür etti.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Üniversitemiz İlahiyat 
Fakültesi ile Mavera İlim Fikir 
ve Sanat Kulübü tarafından 
düzenlenen “Geleneksel Din 
Psikolojisi Günleri” etkinli-
ğinde ilahiyat alanında söz 
sahibi isimler ağırlandı.

İlahiyat Fakültesi 
Konferans Salonu ve 15 
Temmuz Şehitler Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen 
programda din ve dindarlık 
hakkında öğrencilerin bilinç 
düzeylerinin geliştirmesini 
sağlamak amacıyla konfe-
rans ve panel düzenlendi.

Geleneksel Din Psikolojisi 
Günleri’nin birinci bölümünde 
davetli konuşmacı Atatürk 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Faruk Karaca “Hac ve 
Umre Bağlamında İbadet 
Psikolojisi” konulu konferans 
verdi.

Karaca, ibadet psiko-
lojisinin etkilerinden söz 
ettiği konuşmasında din 
ve ibadet kavramı üze-
rinde durarak şunları 

söyledi: “Din psikologları 
olarak dini,  inanan varlığın 
inandığı varlıkla kurmaya 
çalıştığı şuursal temas ve 
ilişki şeklinde bir tanımlama 
yapıyoruz. İbadetleri 
tanımladığımız zamanda 
neredeyse aynı şeylerden 
bahsediyoruz. İbadete baş-
vurmayan hiçbir din yok. 
İbadet olmadan bu şuursal 
temasın kurulma imkânı orta-
dan kalkacak."

“DİNDARLIĞIN 
ETKİLERİ” PANELİ

Programın ikinci bölü-
münde ise Atatürk 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk 
Karaca’nın oturum başkan-
lığında “Dindarlığın Etkileri” 
konulu panel gerçekleştirildi.

panelde Çanakkale 18 
Mart Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Hasan Kaplan, 
Sakarya Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mustafa Koç, Hitit 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Muammer Cengil ve Afyon 
Kocatepe Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Mebrure Doğan 
konuşmacı olarak yer aldı.

Geleneksel Din 
Psikolojisi Günleri
İLAHİYAT alanında söz sahibi isimler “Geleneksel 
Din Psikolojisi Günleri” etkinliğinde bir araya gelerek 
din ve dindarlık konularında bilgilerini paylaştı.
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KUYEM öğrencilerinin 
tasarladıkları projeler 3. 
Bilim Şenliği etkinliğinde 
sergilendi.

KÜLLİYE KARABÜK
kulliye@karabuk.edu.tr

llKarabük Üniversitesi Üstün 
Yetenekliler Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (KUYEM) tara-
fından “3. Bilim Şenliği” adlı yıl 
sonu etkinliği düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 

etkinlikte KUYEM öğrencileri tara-
fından hazırlanan proje tasarım 
sergisi ile tiyatro oyunları sergi-
lendi.

Sergide matematik, bilim ve 
bilimsel yayınlar, kimya, akıl ve 
zekâ oyunları, fen ve sosyal bilim-
ler, yaratıcı düşünme ve tasa-
rım, Türkçe ve drama alanlarında 
KUYEM öğrencilerinin hazırladığı 
200’e yakın proje çalışması yer 
aldı. Sergideki çalışmaları ince-
leyen katılımcılar, KUYEM öğren-
cilerinden çalışmalar hakkında 

bilgi aldı.
Etkinliğin açılışında konuşan 

KUYEM Müdürü Doç. Dr. Mücahit 
Coşkun, Bilim Şenliği yıl sonu 
etkinliğinin bu yıl üçüncüsünün 
düzenlendiğini belirterek Üstün 
Yetenekliler Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin 2010 yılın-
dan beri Karabük Üniversitesi 
bünyesinde hizmet verdiğini söy-
ledi.

Tiyatro gösterileri ile süren 
etkinlik program sertifika töreni 
ile sona erdi.

KBÜ ailesi Ramazan'ın 
ilk iftarını birlikte yaptı
REKTÖR Prof. Dr. Refik Polat "Ramazan ayının ilk iftarını herkes 
ailesiyle birlikte yapmak ister. Biz de Karabük Üniversitesi ailesi 
olarak ilk iftarı hep birlikte yapmak istedik." dedi. 

KÜLLİYE KARABÜK
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi 
personeli ve aileleri gelenek-
sel iftar yemeğinde bir araya 
geldi.

Sosyal Yaşam Merkezi’nde 
düzenlenen iftar yemeğine 
Rektör Prof. Dr. Refik Polat, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Ali Güneş, Prof. Dr. Mustafa 
Yaşar ve Prof. Dr. İbrahim 
Kürtül, fakülte dekanları, 
birim yöneticileri, akademik, 
idari ve sözleşmeli personel 
ile ailelerinden oluşan yakla-
şık 2 bin kişi katıldı.

Katılımın yoğun olduğu 
iftar yemeği Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı. Akşam 
Ezanı’nın okunmasıyla bir-
likte oruçlar açıldı, yemekler 
yendi ve dualar edildi.

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Refik Polat iftar 
yemeğinde yaptığı konuş-
mada şu sözlere yer verdi: 

“Bu yıl üçüncüsünü düzen-
lediğimiz geleneksel iftar 
yemeği vesilesi ile bir arada 
olmanın mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Ramazan ayının ilk ifta-
rını herkes ailesiyle birlikte 
yapmak ister. Biz de Karabük 
Üniversitesi ailesi olarak 
ilk iftarı hep birlikte yap-
mak istedik. Bundan sonra 
Karabük Üniversitesi ailesi 
geleneksel iftar yemeğimizi 
Ramazan ayının ilk günü 
gerçekleştirelim. Bu duygu-
lar içinde Ramazan-ı Şerife 
nasıl başladıysak, Allah biz-
leri Ramazan Bayramı’na da 
aynı şekilde bayram sevin-
cini ülkemizde ve tüm dün-
yada yaşayabilecek şekilde 
eriştirsin.” 

Rektör Prof. Dr. Refik Polat 
konuşmasının sonunda bu 
anlamlı buluşmaya katılan 
herkese teşekkürlerini suna-
rak, aynı sofranın etrafında 
bir arada bulunmaktan mut-
luluk duyduğunu kaydetti.
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YRD. DOÇ. DR. YAKUP KOÇYİĞİT:

Ramazan 
Kur'an 
mevsimidir

Üstün yeteneklilerde 3. Bilim Şenliği yapıldı

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Yakup Koçyiğit, Ramazan 
ayının önemi ve değeri 
hakkında açıklamalarda 
bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Yakup 
Koçyiğit, Ramazan ayının 
rahmet ve bereket ayı 
olduğunu belirterek bu 
mübarek günlerin en iyi 
şekilde değerlendirilmesi 
gerektiğini söyledi. Kuran-ı 
Kerim’in Ramazan ayında 
indirilmeye başlandığını 
ifade eden Koçyiğit; 
“Ramazan Kur’an ayıdır. 
Peygamberimizin (S.A.V)  
ifadesi ile “Şeytanların 
azılılarının bağlandığı 
rahmet kapılarının 
açıldığı” günlerdir. Bu 
ayda insanların gönülle-
rine bahar gelir. Müminler 
mana baharının güzellikle-
rini iliklerinde hisseder-
ler. Daha sevecen, daha 
insancıl daha merhametli 
olurlar. İyilik ve ihsanlarını 
artırırlar. Yaptıkları bazı 
yanlışlıklardan kendi-

lerini uzaklaştırırlar. Bu 
inanmanın gereği ve 
bereketidir.” dedi.

Ramazan ayında 
İslam’ın beş temel 
esasından bir tanesi olan 
oruç ibadetinin yerine 
getirildiğini vurgulayan 
Koçyiğit konuşmasında şu 
sözlere yer verdi: “ ‘Kalkan’ 
olarak nitelenen bu ibadet, 
ihsan şuuruyla kulu Allah’a 
(c.c) bağlarken öbür yan-
dan şeytana ve diğer 
sapkın çeldiricilere karşı 
insanın özünde direnç 
geliştirir. İsteyenler bu rah-
metten istifade ederler. 
İstemeyene zorla bir şey 
yapılmaz ve yaptırılmaz. 
Ramazan’ın bu manevi 
havasından istifade 
etmeyen insan kaybetmiş 
insandır. İstifade edebil-
mek için de biraz gayret ve 
farkındalık gerekmektedir.

Son olarak Karabük 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Yakup 
Koçyiğit, Ramazan ayının 
Karabük Üniversitesi’ne, 
milletimize ve tüm dünyaya 
hayırlar getirmesi temenni-
sinde bulundu.

KARABÜK
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ÜNIVERSITEMIZDE 
düzenlenen 'Gelin 
Tanış Olalım Işi Kolay 
Kılalım' etkinliğinde 
25 farklı ülkeden 
öğrenci ülkelerine 
özgü lezzetleri, 
kıyafetleri, müzikleri 
ve dansları tanıtma 
ve sergileme imkanı 
buldu.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll “Gelin Tanış Olalım Işi Kolay 
Kılalım” etkinliğine katılan 25 ülkeden 
yaklaşık 200 öğrenci Gökşen M. Yücel 
Kapalı Spor Salonu’nda ülkelerinin kül-
türlerini tanıttı.

Karabük Üniversitesi Türkçe 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(TÖMER), Gastronomi Kulübü ve 
Uluslararası Öğrenciler Kulübü tarafın-
dan düzenlenen etkinlikte üniversitede 
öğrenim gören yabancı öğrenciler ülke-
lerine özgü lezzetleri, kıyafetleri, müzik-
leri ve dansları tanıtma ve sergileme 
imkanı buldu. 

Renki görüntülere sahne olan etkin-
liğe Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, 
Prof. Dr. Ali Güneş ve Prof. Dr. Ibrahim 
Kürtül, dekanlar, daire başkanları, 
müdürler, akademik ve idari personel 
ile öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. 
Refik Polat ve beraberindekiler etkin-
lik alanında kurulan stantları gezerek 
öğrencilerin kendi ülkelerini anlatan, 
tanıtan ürünlerini inceledi ve yöresel 
yemeklerini tattı. 

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör 
Prof. Dr. Refik Polat, farklı ülkelerin 
farklı kültürlerini bir araya getiren etkin-
liği hazırlayan uluslararası öğrencilere 
teşekkür etti. Karabük Üniversitesi’nde 
46 farklı ülkeden öğrencinin öğrenim 
görmekte olduğunu kaydeden Polat, 
söz konusu etkinliğin gelecek yıllarda 
daha da geliştirilerek devam edeceğini 
söyledi.

Açılış konuşmasının ardından etkin-
lik Karabük Üniversitesi Artvin Yöresi 
Halk Oyunları gösterisi ile devam 
etti. Devamında Ahıska Türkleri, 
Azerbaycan, Türkmenistan, Yemen, 
Filistin öğrencilerinin yöresel kıyafetle-
riyle gerçekleştirdikleri halk oyunları ve 
dans gösterileri ile Kuveyt, Azerbaycan, 
Afganistan, Mısır, Özbekistan, Pakistan, 
Suriye, Türkmenistan, Yemen ve Iraklı 
öğrencilerin şiir ve müzik dinletisi katı-
lımcılardan büyük ilgi gördü.

Farklı kültürler Gelin Tanış 
Olalım etkinliğinde buluştu

Almanya'nın başkenti 
Berlin'de geniş katılımla 
düzenlenen uluslararası 
eğitim fuarı “Studyworld 
2017”de Karabük 
Üniversitesi standı yoğun ilgi 
gördü. 

Dünyanın 45 ülkesin-
den 160’dan fazla üniversi-
tenin yer aldığı uluslararası 
eğitim fuarında Karabük 
Üniversitesi’ni Uluslararası 
Öğrenci Koordinatörü 
Öğr. Gör. Recep Utku ile 
Koordinatör Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. Enver Kapağan tem-
sil etti. 

Fuarla ilgili izlenimlerini 
paylaşan Uluslararası Öğrenci 
Koordinatörü Öğr. Gör. Recep 
Utku, Karabük Üniversitesi 
olarak fuar boyunca özellikle 
gurbetçilerin olmak üzere 
ziyaretçiler ve diğer üniversite 
temsilcilerinin yoğun ilgisi ile 
karşılaştıklarını söyledi. 

Fuarda ve fuar dışı etkinlik-
lerde görüştükleri birçok gen-
cin Karabük Üniversitesi’ni 
yakından takip ettiklerini ve 
beğendiklerini söylediğini 
aktaran Utku “Bu durum, 
Üniversitemizin Türkiye'nin 
geleceğinde rol alacak olan 
ulusal ve uluslararası öğren-
cileri yetiştirmede yüklendiği 
misyonu da ortaya koymakta-
dır.” dedi.

Öğr. Gör. Recep Utku 
fuardan arta kalan vakit-
lerde, Berlin'de Türkiye 
Cumhuriyeti'ni resmi ola-
rak temsil eden başta Yunus 
Emre Enstitüsü ve Diyanet 
Işleri Başkanlığı’na bağlı 
camiler olmak üzere birçok 
kurum ve kuruluşu ziyaret 
ettiklerini açıkladı. 

KBÜ 
Almanya'da 
yoğun ilgiyle 
karşılaştı
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Uluslararası öğrencilerden Türkçe şenliği
Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Üniversitemiz Türkçe Öğretimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(TÖMER) tarafından “Dilden Dile’17” 
adlı yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Dilden 
Dile’17” yıl sonu etkinliğinde TÖMER 
hazırlık sınıflarında Türkçe öğrenen 
uluslararası öğrenciler Türkçe şiirler 
okudu ve kendi kültürlerini de anlatan 
gösteriler sundu. 

Etkinliğin açılışında konuşan 
TÖMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Kundakçı, TÖMER eğitim merkezleri-

nin üniversitelerin ve şehirlerin dünyaya 
açılan kapılar olduğuna vurgu yaptı.

Açılış konuşmasının ardından 
etkinlik Abdurrahman Abu Zaıd’ın 
konuşması ve Almahan Chariteva, 
Muhammed Burgleh, Ibrahim Al Absi, 
Beşer Bek Faloni, Nesim Wardeh tara-
fından okunan Türkçe şiirler ile devam 
etti. 

Programda TÖMER öğrencilerin-
den oluşan koro Türkçe şarkılarla dinle-
yenlere müzik ziyafeti sundu. Ardından 
TÖMER öğrencileri tarafından “Yabancı 
Damat” adlı tiyatro gösterisi sunuldu. 
Şuayb ve Ayman’ın yemen dansı renkli 
görüntülere sahne oldu.

7ULUSLARARASI
kulliye.karabuk.edu.tr
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Ölçme ve 
değerlendirme üyeleri 
FOIA'da buluştu

ll	Üniversitemiz Yabancı 
Diller Yüksekokulu “Forum 
on Assessment Issues” 
(FOAI) etkinliğinin 8.’sine ev 
sahipliği yaptı.

2013 yılından beri düzen-
len“Forum on Assessment 
Issues” (FOAI) etkinliğine 
özel ve devlet olmak üzere 
23 farklı kurumdan katılım 
sağlandı.

Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ali Güneş ve Yabancı 
Diller Yüksekokulu Müdürü 
Okutman Asım Aydın yaptık-
ları konuşmada yapılan bu 
etkinliğin ülkenin yabancı 
dil eğitimindeki eksiklikle-
rin giderilmesi adına önemli 
rol üstlendiğini belirterek 
böyle bir etkinliğe ve ayrı-
calıklı akademisyen kadro-
suna ev sahipliği yapmaktan 
dolayı memnuniyetlerini dile 
getirdiler.

Etkinlik, öğretmen 
eğitmeni Christopher 
Sheen’in ‘Konuşmayı 
Ölçme’ temalı eğitiminin 
ardından konuk üniversite-
lerin konuşma sınavlarını 
uygulamadaki güçlü ve 
zayıf yanlarını ortaya 
koydukları sunumlarla 
devam etti. Öğleden sonra 
devam eden etkinlikte 
ise üniversiteler 9-10 kişi-
lik 3 farklı gruba ayrılarak 
konuşma becerisini ölçer-
ken yaşadıkları zorlukları ve 
kendi kurumlarının kuvvetli 
olduğunu düşündükleri 
kısımlarını tartışarak bu 
tartışmalardan çıkardıkları 
sonuçları 6 Mayıs’ta sunmak 
üzere düzenleme fırsatı bul-
dular.

Birinci günün sonunda 
katılımcılar Eski Safranbolu, 
Kristal Cam Teras ve 
İncekaya Su Kemeri’ni 
gezdi. Katılımcılara buraların 
tarihsel süreçleriyle ilgili bilgi-
lendirmeler yapıldı. Özellikle 
özgün mimarisiyle 17 Aralık 
1994'ten beri UNESCO'nun 
Dünya Miras Listesi'ne aldığı 
Safranbolu, ziyaretçilerin 
büyük beğenisini topladı.

Üniversite - sanayi                       
iş birliğinde Güney Kore 
modeli
ll Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Refik Polat ve Kardemir A.Ş Genel 
Müdürü Ercüment Ünal’dan olu-
şan heyet üniversite sanayi iş birliğini 
güçlendirecek adımlar atmak üzere 
Güney Kore’ye gitti.

Güney Kore ziyareti kapsamında, 
dünyanın en büyük demir çelik üreti-
cilerinden Pohang Demir Çelik Şirketi 
(POSCO) ve ona bağlı Pohang Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesi (POSTECH) 
arasındaki başarılı iş birliği modeli 
yerinde incelenerek teknik gözlem-
ler yapıldı. Bu ziyaret kapsamında 
Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
ve Kwangwoon Üniversitesi gibi bazı 
önde gelen üniversiteler ile öğretim 
üyesi ve öğrenci değişim programla-
rının yanında çeşitli alanlarda iş birli-
ğine imza atıldı.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat görüş-
meler kapsamında ilk olarak 
POSTECH Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Doh-Yeon Kim ile bir araya geldi. 
Daha sonrasında ise Direktör Prof. 
Dr. Ki Bong Lee eşliğinde CERN'deki 
gibi dünyanın en büyük elektron hız-
landırıcı laboratuvarlarından birisi 
olan POSTECH Üniversitesi’ne bağlı 
Pohang Accelerator Laboratory 
gezildi. Bu görüşmelerin ardın-
dan Rektör Polat, Kwangwoon 
Üniversitesi’ni ziyaret ederek Rektör 
Prof. Dr. Jang H. Chun ile Mevlana ve 
Erasmus anlaşmalarına imza attı.

Rektör Polat, Güney Kore temas-
larında daha önce Üniversitemize 
ziyaret gerçekleştiren enerji geri kaza-
nım konularında hizmet veren K-TEC 
Şirketinin Başkanı Enerji Uzmanı S. H. 
Moon ile de bir araya geldi.

Güney Kore ziyaretinde Rektör 
Prof. Dr. Refik Polat ve Kardemir 
A.Ş Genel Müdürü Ercüment Ünal’a 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 
Yaşar, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Bilge Demir, Uluslararası İlişkiler 
Koordinatörü Oya Önalan ve Kardemir 
A.Ş. Haddaneler ve Tekerlek Fabrikası 
Başmüdürü İbrahim Tozlu eşlik etti.

Karabük Üniversitesi Çad'ın 
Türkiye kapısı olacak
ll Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat’ın 
başkanlığını yaptığı Üniversitemizden 
heyet Çad’a gerçekleştirdikleri ziya-
rette önemli iş birliklerine ve ikili 
görüşmelere imza attı. 

Karabük Üniversitesi heyetini T.C 
Çad - Encemine Büyükelçisi Serdar 
Cengiz, Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı (TİKA) Koordinatörü Sami Dur 
ve N’Djamena Üniversitesi Rektörü 
Pr. Mahamat Barka havaalanında kar-
şıladı. 

Karabük Üniversitesi heyeti dört 
günlük ziyarette Çad’ın önemli üni-
versiteleri ile öğrenci ve öğretim üyesi 
değişim programları başta olmak 
üzere çeşitli alanlarda karşılıklı iş birli-
ğine imza attı. 

Ziyaret kapsamında yapılan ikili 

görüşmelerde ayrıca, Çad lise bitirme 
sınavı Baccalaureate sonuçlarına 
göre ilk 500'e giren öğrenciler 
arasından Karabük Üniversitesi'nin 
yapacağı sınav sonucunda 300 
öğrencinin Türkçe eğitimini KBÜ 
TÖMER'de ve lisans eğitimini de 
KBÜ'de tercih edeceği bölümlerde 
yapabilmesi için görüş birliğine 
varıldı.

Heyet Çad temasları kapsamında 
dört gün boyunca yoğun bir ziya-
ret programı uyguladı. İlk gün 
TİKA’nın Encemine’de bulunan 
Program Koordinasyon Ofisi ziya-
ret edildi. Burada Koordinatör Sami 
Dur ile bir araya gelindi. Karabük 
Üniversitesi heyeti daha sonrasında 
T.C Encemine Büyükelçiliği’ne 
geçerek Büyükelçi Serdar Cengiz’i 
makamında ziyaret etti. Heyetin aynı 
gün bir sonraki ziyaretleri sırasıyla; 
İslam Konseyi Başkanı H. Huseyin 
Abakar, Yüksek Eğitim Bakanı Pr. 
Mackay Hassan Taisso, Encemine 
Üniversitesi Rektörü Pr. Mahamat 
Barka ve son olarak Şehircilik 
Kalkınma ve Arazi Yönetimi Bakanı 
Hamid Mahamat Dahalob’a oldu.

Ziyaretin ikinci gününde ise 
heyet Encemine Üniversitesi 
Rektörlüğüne çalışma ziyaretinde 
bulundu, ardından Mühendislik 
ve Teknik Bilimler Fakültesi, Tıp ve 
Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Edebiyat 
ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde 
ikili görüşmeler yapılarak karşılıklı 
tanıtım sunumları gerçekleştirildi. 
Encemine Üniversitesi’ndeki temas-
lar ziyaretin üçüncü gününde de 
devam etti. Söz konusu görüşmede iş 
birliği süreçleri tartışıldı.

Çad ziyaretinin son gününde 
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Refik Polat ve heyeti Kral Faysal 
Üniversitesi’ni ziyaret ederek burada 
Rektör Yardımcısı Mahamat Saleh 
Ayoub ile bir araya geldi. Bu ziya-
retin sonrasında heyet su kuyusu 
açılışına katılmak üzere köy ziya-
reti gerçekleştirdi. Çad ziyareti TİKA 
Program Koordinasyon Ofisi’nin 
verdiği akşam yemeği ile sona erdi. 

Güney Kore ve Çad 
çıkarması
REKTÖRÜMÜZ Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindeki heyet Güney Kore ve Çad'a 
ziyaretler gerçekleştirerek uluslararası alanda önemli iş birliklerine imza attı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat, Çad'da çocuklarla
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7 Bin mezun geleceğe uğurlandı
Üniversitemizin 2016-2017 Akademik 
Yılı'nda bir farklılık yapılarak mezuniyet 
törenleri dört güne yayıldı. İlçeler de 
dahil olmak üzere her bir fakülte, 
yüksekokul ve meslek yüksekokulumuz 
mezuniyet coşkusunu ayrı ayrı yaşadı. 
10 fakülte, 7 meslek yüksekokulu ve 1 
yüksekokul olmak üzere gerçekleştirilen 
toplam 12 törenle 7.097 öğrenci mezun 
oldu.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

Mezuniyet coşkusu Eskipazar’da 
başladı
ll Karabük Üniversitesi 2016 - 2017 
Akademik Yılı’nın ilk mezuniyet töreni 
Eskipazar Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleş-
tirildi. Eskipazar MYO altıncı yılında 6 program-
dan 500’e yakın mezun verdi. 

Eskipazar Meslek Yüksekokulu Salonu’nda 
düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Refik 
Polat, Eskipazar Kaymakamı V. Samet Serin, 
Belediye Başkanı V. İdris Örenbaş, Eskipazar 
MYO Müdürü Doç. Dr. İdris Kabalcı, İlçe 
Jandarma Komutanı Üstğm. Aydın Aydın, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü V. Sezai Keklicek ve İlçe 
Nüfus Müdürü Çetin Uluçay ile akademik, idari 
personel, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Eskipazar Meslek Yüksekokulu’nu birinci-
likle bitiren Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü 
öğrencisi Mahmut Özdemir’e başarı belgesini 
ve hediyesini Rektör Prof. Dr. Refik Polat tak-
dim etti. 

Eflani MYO'da ilk mezunlar verildi
ll Karabük Üniversitesi Eflani Hayvansal 
Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu, 2016 
-  2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ile ilk 
mezunlarını verdi.

Mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Refik 
Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim 
Kürtül,  Eflani Belediye Başkanı İbrahim 
Ertuğrul, Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim 
MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Avni ile aka-
demik, idari personel, mezun öğrenciler ve aile-
leri katıldı.

Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim MYO 
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nden yaklaşık 
50 öğrenci mezun oldu. 2017 dönem birincisi 
Esra Koyun, ikincisi Yasemin Yavuz ve üçün-
cüsü ise Birsen Bulat oldu. Birinci olan Esra 
Koyun’a başarı belgesini Rektör Prof. Dr. Refik 
Polat verdi.

 25'inci yılında Safranbolu MYO’da 
1000 mezun kep attı
ll Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek 
Yüksekokulu Mezuniyet Töreni yoğun bir katı-

lımla gerçekleşti. Safranbolu MYO'nun kuru-
luşunun 25'inci yılında 14 programdan 
1000'den fazla öğrenci mezun oldu. 

Üniversitemiz kampüsündeki Bayrak 
Alanı’nda yapılan törende İç Mekan 
Tasarımı Programı öğrencisi Eren Karan 
birinci, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 
Programı’ndan Suhulet Nazlıcan Kabataş 
ikinci, Geleneksel El Sanatları Programı’ndan 
Handan Çetir de üçüncülükle mezun oldu.

Safranbolu MYO Birincisi İç Mekan Tasarımı 
Programı Eren Karan’a mezuniyet belgesi 
Rektör Prof. Dr. Refik Polat tarafından takdim 
edildi.

Mezuniyet Töreni’ne Rektör Prof. Dr. Refik 
Polat'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mustafa Yaşar, Safranbolu Fethi Toker Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hasan Gökkaya, Safranbolu MYO Müdürü 
Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Müdür Yardımcıları 
Öğr. Gör. Selahattin Altan ve Öğr. Gör. Ömer 
Dulkadir ile program sorumluları, akademik 
ve idari personel, mezun öğrenciler ve aileleri 
katıldı.

Safranbolu Fethi Toker Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde 
mezuniyet sevinci
ll Üniversitemiz Safranbolu Fethi Toker Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde 4 bölümden 
yaklaşık 180 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Refik 
Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 
Yaşar, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan 
Gökkaya, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Anıl Ertok 
Atmaca, Yrd. Doç. Dr. Cemal Özcan, bölüm baş-
kanları, akademik ve idari personel, mezun 
öğrenciler ve aileleri katıldı.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi’nin birincisi Müzik 
Bölümü’nden Arda Ötenel olurken ikincisi Türk 
Halk Müziği Ana sanat Dalı Programı’ndan 
Özlem Özdemir, üçüncü ise Müzik 
Bölümü’nden Sunay Ataman oldu.

Fakülte birincisi Arda Ötenel’e mezuniyet 
belgesi Rektör Prof. Dr. Refik Polat tarafından 
takdim edildi.

Yenice MYO’da ilk mezuniyet
ll Üniversitemiz 2016 – 2017 Akademik 
Yılı Mezuniyet Törenleri Yenice Meslek 
Yüksekokulu’nda gerçekleşen törenle devam 
etti. 2015 – 2016 yılında eğitim – öğre-
tim faaliyetlerine başlayan Yenice Meslek 
Yüksekokulu’nda ilk kez mezuniyet töreni heye-
canı yaşandı. 

Yenice Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde 

gerçekleşen Mezuniyet Töreni’nde İş Sağlığı 
ve Güvenliği Bölümü’nden 42 öğrenci mezun 
oldu.

Törene Yenice Kaymakamı Muhammet 
Fatih Demirel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mustafa Yaşar, Yenice Belediye Başkanı Zeki 
Çaylı, Yenice MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail 
Karacan, kamu kurum müdürleri, siyasi parti 
temsilcileri, akademik ve idari personel, mezun 
öğrenciler ve aileleri katıldı.

Bölümü birincilikle bitiren Tuğçe Çobanoğlu 
mezuniyet ağacına ay yıldız astı. Çobanoğlu’na 
başarı belgesini Yenice Kaymakamı 
Muhammet Fatih Demirel takdim etti.

Mühendislik Fakültesi 2 bin 
mezun verdi
ll Üniversitemizde öğrenci sayısının en yük-
sek olduğu Mühendislik Fakültesi’nde mezu-
niyet coşkusu yaşandı. Gerçekleşen törenle 
Mühendislik Fakültesi’nin 12 bölümünden 2 
bin öğrenci mezun oldu.

2016 - 2017 Akademik Yılı Mezuniyet 
Töreni’nde Mühendislik Fakültesi’nin birincisi 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğren-
cisi Eyyüp Öntürk oldu.

Kampüste bulunan Bayrak Alanı’ndaki 
Mezuniyet Töreni’ne Vali Mehmet Aktaş, 
Rektör Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü 
Mehmet Emin Akay, Malatya İl Emniyet 
Müdürü Dr. Ömer Urhal, Rektör Yardımcısı ve 
Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. 
Mustafa Yaşar, dekanlar, müdürler, bölüm baş-
kanları, kamu kurum yöneticileri, akademik 
ve idari personel ile mezun öğrenciler ve aile-
leri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat törende yap-
tığı konuşmada Mühendislik Fakültesi’nin 
Üniversitenin kurulduğu günden bu yana loko-
motifi olduğunu belirtti.

Fakülteyi birincilikte bitiren Eyyüp Öntürk 
mezuniyet ağacına ay yıldız astı. Öntürk’e 
başarı belgesini Vali Mehmet Aktaş takdim etti. 
Fakülte ikincisi Halil İbrahim Şahin’e başarı 
belgesini Rektör Prof. Dr. Refik Polat, üçün-
cüsü Davut Yırtıcı’ya da başarı belgesini Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar takdim etti.

 TOBB Teknik Bilimler, BESYO ve 
Adalet MYO mezunları birlikte kep 
attı
ll Adalet Meslek Yüksekokulu, Hasan Doğan 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 
ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu (TOBB) mezunları 
düzenlenen ortak törende kep attı.

2016 - 2017 Akademik Yılı Mezuniyet 
Töreni’nde Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan 
132, Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu’ndan 113, TOBB Teknik Bilimler 
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KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 10'uncu kuruluş yıl dönümünde fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu olmak 
üzere gerçekleştirilen 12 mezuniyet töreniyle 2016-2017 Akademik Yılı'nda 7.097 mezun verdi.   

Meslek Yüksekokulu’ndan da 418 öğrenci 
mezun oldu. Adalet Meslek Yüksekokulu birin-
cisi Samet İbiş, Hasan Doğan BESYO birincisi 
Esra Bektaş ve TOBB Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu birincisi de Hakan Arslan oldu.

Kortej yürüyüşü ile başlayan Mezuniyet 
Töreni’ne Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Teknoloji 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Demir, Adalet 
MYO Müdür Vekili Öğr. Gör. Hüsnü Akın Özcan, 
Hasan Doğan BESYO Müdürü Doç. Dr. Günay 
Özbay, TOBB Teknik Bilimler MYO Müdür Vekili 
Öğr. Gör. Yusuf Kurtgöz, bölüm başkanları, 
program sorumluları, diğer akademik ve idari 
personel ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Teknoloji Fakültesi’nde dört 
bölümden 400 yeni mühendis
ll Karabük Üniversitesi’nin en eski fakül-
tesi olan Teknik Eğitim Fakültesi, şimdiki 
adıyla Teknoloji Fakültesi’nde mezuniyet 
töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törenle 
Teknoloji Fakültesi’nin Enerji Sistemleri, 
İmalat, Mekatronik ve Endüstriyel Tasarım 
Mühendisliği bölümlerinden 400’e yakın 
öğrenci mezun oldu.

2016 - 2017 Akademik Yılı Mezuniyet 
Töreni’nde Teknoloji Fakültesi’nin birincisi 
Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğren-
cisi Mehmet Çiçek olurken, ikincisi Enerji 
Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencisi 
Emrehan Gürsoy, üçüncüsü ise Mekatronik 
Mühendisliği Bölümü öğrencisi Musa Matlı 
oldu.

Fakülteyi birincilikte bitiren Mehmet Çiçek 
mezuniyet ağacına ay yıldız astı. Çiçek’e başarı 
belgesini Rektör Prof. Dr. Refik Polat ve Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar takdim etti.

Kampüsteki Bayrak Alanı’nda gerçekle-
şen Mezuniyet Töreni’ne Rektör Prof. Dr. Refik 
Polat ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 
Yaşar'ın yanı sıra Teknoloji Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Bilge Demir, dekan yardımcıları, bölüm 
başkanları, Karabük MÜSİAD Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Karabük MÜSİAD Sektör Kurumları 
Başkanı Suat Aksu, Karabük Çalışma ve İş 
Kurumu(İŞKUR) Müdürü Coşkun Güven, 
KOSGEB Karabük Şube Müdürü Serhat 
Saygın, diğer akademik ve idari personel ile 
mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi ile 
Sağlık MYO mezunlarını birlikte 
uğurladı
ll Düzenlenen ortak törende Sağlık 
Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu öğrencileri mezun olmanın sevin-
cini ve gururunu yaşadı.

2016 - 2017 Akademik Yılı Mezuniyet 
Töreni’nde Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 

464 öğrenci, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’ndan 650 öğrenci mezun oldu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin birincisi 
Hemşirelik Bölümü öğrencisi Öznur Yılmaz, 
ikincisi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 
Hatice Beşir, üçüncüsü ise Çocuk Gelişimi 
Bölümü öğrencisi Elif Sultan Korkut oldu.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 
ise birinci İlk ve Acil Yardım Programı öğrencisi 
Ebru Kara, ikincileri İlk ve Acil Yardım Programı 
öğrencisi Kübra Alkan ve Fizyoterapi Programı 
öğrencisi Melisa Kübra Hasdemir olurken 
üçüncüsü de Fizyoterapi Programı öğrencisi 
Tuğçe Yılmaz oldu.

Kampüsteki Bayrak Alanı’nda gerçekle-
şen Mezuniyet Töreni’ne Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Ali Güneş ve Prof. Dr. Mustafa Yaşar,  
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. Tarık Özmen, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Meryem 
Çolak, dekan ve müdür yardımcıları, bölüm 
başkanları, program sorumluları, akademik 
ve idari personel ile mezun öğrenciler ve aile-
leri katıldı.

İlahiyat Fakültesi’nde yaklaşık 
130 öğrenci mezun oldu
ll Üniversitemiz 2016 – 2017 Akademik Yılı 
Mezuniyet Törenleri İlahiyat Fakültesi mezuni-
yet töreniyle devam etti. Karabük Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nde yaklaşık 130 öğrenci 
mezuniyet sevinci yaşadı.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda 
düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ali Güneş, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hür Mahmut Yücer, dekan yardımcıları, bölüm 
başkanları, akademik ve idari personel, mezun 
öğrenciler ve aileleri katıldı.

İlahiyat Fakültesi’nin birincisi Elif Sarı, ikin-
cileri Esra Çınar ve Reyhan Karaahmetoğlu, 
üçüncüsü ise Alev Bakaç oldu.

Fakülteyi birincilikle bitiren Elif Sarı mezuni-
yet ağacına ay yıldız astı. Dereceyle mezun olan 
öğrencilere başarı belgeleri Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ali Güneş ve İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer tarafından takdim 
edildi. Ardından öğrenciler mezuniyet sevincini 
kep atarak aileleri ile paylaştı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
ile İşletme Fakültesi’nden 943 
mezun
ll Üniversitemizde dört gün süren 2016 – 
2017 Akademik Yılı mezuniyet törenlerinin son 
gününde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile 
İşletme Fakültesi mezunları düzenlenen ortak 
törende kep attı.

2016 - 2017 Akademik Yılı Mezuniyet 
Töreni’nde İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nden 689, İşletme Fakültesi’nden ise 

254 öğrenci mezun oldu.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin birin-

cisi İşletme Bölümü öğrencisi Kübra Erdoğan, 
ikincisi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 
Rabia Özel, üçüncüsü de İktisat Bölümü öğren-
cisi Betül Özmen oldu.

İşletme Fakültesi’nin ise birincisi Merve 
Işıktaş, ikincisi Havva Yıldızbakan, üçüncüsü 
Betül Akgün oldu.

Kortej yürüyüşü ile başlayan Mezuniyet 
Töreni’ne Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi ve İşletme Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Süleyman Dündar, dekan yardımcıları, 
bölüm başkanları, diğer akademik ve idari per-
sonel ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Edebiyat Fakültesi ile Fen 
Fakültesi'nde 1000'e yakın mezun
ll Karabük Üniversitesi 2016 – 2017 
Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri Edebiyat 
Fakültesi ile Fen Fakültesi’nin ortak töreniyle 
sona erdi.

Mezuniyet Töreni’nde Edebiyat Fakültesi’nin 
7 bölümünden 938 öğrenci, Fen Fakültesi’nin 
ise 2 bölümden 98 öğrenci mezun oldu.

Edebiyat Fakültesi’nin birincisi Arkeoloji 
Bölümü öğrencisi Duygu Bölük, ikincisi 
Sosyoloji Bölümü öğrencisi Tuba Küçük, üçün-
cüsü de yine Sosyoloji Bölümü’nden Ali Eşref 
Tange oldu. Fen Fakültesi’nde ise Matematik 
Bölümü öğrencileri Aslıhan Arslan birinci, 
Hakan Etişken ikinci, Eda Orhan da üçüncü-
lükle mezun oldu.

Kampüsteki Bayrak Alanı’nda gerçekle-
şen Mezuniyet Töreni’ne Rektör Prof. Dr. Refik 
Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Tekin, 
Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Uluer, 
Genel Sekreter Doç. Dr. Mücahit Coşkun, 
dekan yardımcıları, bölüm başkanları, diğer 
akademik ve idari personel ile mezun öğrenci-
ler ve aileleri katıldı.

Edebiyat Fakültesi’ni birincilikte bitiren 
Duygu Bölük ve Fen Fakültesi’ni birincilikle biti-
ren Aslıhan Arslan mezuniyet ağacına ay yıldız 
astı. Fakülte ve bölümlerini dereceyle bitiren 
öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat'tan mezuniyet 
törenleri sonrası teşekkür

ll Rektör Prof. Dr. Refik Polat, 2016 – 2017 
Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri sonunda bir 
teşekkür mesajı yayımladı.

Rektör Polat "Karabük Üniversitesi’nin 
10’uncu kuruluş yılına yakışır şekilde 
Mezuniyet Töreni’ni başarıyla ve sorunsuz bir 
şekilde tamamlamanın gururu, mutluluğu ve 
huzuru içerisindeyiz." diyerek katkı sağlayan-
lara teşekkür etti. 
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Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından "Ahican Hoşgörü 
Kenti Konya'da" sloganıyla 
11'inci kez gerçekleştirilen 
Robot Yarışması'ndan Karabük 
Üniversitesi 'sumo' kategorisinde 
birinci ve üçüncülük elde etti.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Konya´da bu yılki ana teması 
"Mevlana", sloganı ise "Ahican Hoşgörü 
Kenti Konya´da" olarak belirlenen  "11. 
Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot 
Yarışması"nda 13 ülkeden 2 bin 834 
robot yarıştı.

Konya’da düzenlenen Mevlana 
temalı 11. Uluslararası MEB Robot 
Yarışması'nın açılış töreni Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla ger-
çekleştirildi.

Törende konuşan Bakan Yılmaz, 
ülkelerin geleceğinin bilime, teknolojiye 
ve bilim insanlarına verdikleri önemle 
şekilleneceğini söyledi.

Yılmaz, teknolojide en büyük gelişi-
min robot alanında gerçekleştiğine işa-
ret ederek, "Önce hayal sonra icat. Her 
öğrencimizin bu alanda bir icat çıkar-
masını istiyoruz, icatların da birbiriyle 
yarışmasını istiyoruz." dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğini, kaliteli eği-
timi, hayat boyu öğrenmeyi, öğretmen-
lerin eğitimini, mesleki ve teknik eğitimi 
önemsediklerini vurgulayan Yılmaz, 
"Avrupa´da yükseköğretim öğrenci-
leri sayısı bakımından ikinci sıradayız. 
Tek bu kriter bile Türkiye´nin yarınının 
çok daha aydınlık olacağını göstermeye 
yeterlidir." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Yılmaz, geçen yılki yarış-

mada dereceye giren Karabük 
Üniversitesi ekibinin, robotun adeta 
ana ülkesi olan Japonya´da birinci-
lik ve ikincilik kazandığını hatırlattı. 
Türkiye´de teknik ve bilimsel eğitimin 
geliştiğini ifade eden Yılmaz, "Bizim 
çocuklarımız azimle, sebatla çalıştık-
larında ve gerekli destek verildiğinde 
büyük başarılar kazanacak yeteneğe 
fazlasıyla sahiptirler." diye konuştu.

ÜNİVERSİTEMİZİN ROBOTLARI 
DERECEYLE DÖNDÜ

Yarışmaya Karabük Üniversitesi Robot 
Kulübü (KAROT) olarak çizgi izleyen, 
sumo, mini drone ve hızlı çizgi izleyen 
kategorileri olmak üzere dört katego-
ride katılım gerçekleştirdi.

Çizgi izleyen kategorisinde 17 robotla 
yarışmaya katılan Üniversitemiz 9 robot 
ile ilk 32’ye girmeye hak kazandı.5 
robotla yarıştığı sumo robot kategori-
sinde ise Avcı isimli robotumuz 1'inci, 
Zet isimli robotumuz da 3'üncü oldu.

SEMAZEN ROBOTLAR

Bu yılki ana teması "Mevlana" olarak 
belirlenen yarışmada, 86 takım tarafın-
dan, endüstri 4.0 yaklaşımıyla geliştiri-
len ve insansız haberleşme sistemleri 
ile donatılan 172 "semazen" robot yer 
adlı. Robotlar, Mevlana´nın doğduğu 
Belhşehrinden Konya´ya uzanan yolu 
temsil eden platformda, dört aşamalı 
görevi tamamlamak için performans 
sergiledi.

Robot Yarışması'nda yolculuk sıra-
sında "sema" icra eden robotlar, 
Mevlana'nın "Ya olduğun gibi görün ya 
göründüğün gibi ol" sözünün de yer 
aldığı yedi öğüdü parkurun sonuna 
ulaştırmak için yarıştı.

Şampiyon Robotçulara 
Bakan Yılmaz'dan övgü 
MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "11. Uluslararası MEB Robot Yarışması"nın 
açılışındaki konuşmasında Japonya'da iki kez üst üste dünya şampiyonluğu 
kazananan Karabük Üniversitesi'nden övgüyle söz etti.  

llCumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi'nde, 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı dolayısıyla 
Başbakan Binali Yıldırım, 
Gençlik ve Spor Bakanı Akif 
Çağatay Kılıç, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu'nun yanı sıra 
81 il ve KKTC'den birer kadın 
ve erkek temsilci genç ile spor-
cuları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi'ndeki kabulde konu-
şan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Bu milli günümüz vesilesiyle 
istikbalimiz olan siz, gençle-
rimizle bir araya gelmekten 
büyük bir memnuniyet duydu-
ğumu özellikle ifade etmek isti-
yorum." dedi. 

Gençlere hitap eden 
Erdoğan "Artık reformları, dev-
rimleri siz yapacaksınız ve Türk 
milletinin ne kadar güçlü oldu-
ğunu dünyaya siz gösterecek-
siniz." ifadelerini de kullandı.

Gençlik Merkezi Günleri 
kapsamında Ankara'da bulu-
şan temsilci gençler ara-
sında Karabük'ü temsil eden 
Üniversitemiz öğrencileri Talha 
Dağ ve Betül Karabudak da 
yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı 
Akif Çağatay Kılıç’ın öncülü-
ğündeki, Bakanlık çalışan-
ları ile 81 ilden ve KKTC’den 
gelen temsilci gençler önce 
Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ankara’daki ATO 
Congresium'daki törenle baş-
layan Gençlik Günleri programı 
kapsamında temcilsi gençler 
Ankara'nın yanı sıra Bursa ve 
Çanakkale'yi de ziyaret etti. 

Gençler 
Külliye'de

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu Üniversiteler Arası 
Halk Oyunları yarışması’nda Türkiye 
2.’si olan  Karabük Üniversitesi 
Artvin Halk Dansları Topluluğu ile 
14. Türkiye Koç Spor Fest Üniversite 
Oyunları 2017’de 6 dalda Türkiye 
1.’si 1 dalda Türkiye 2.’si olan 
Karabük Üniversitesi Futbol Tenisi 
takımı Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ı 
makamında ziyaret etti. 

Karabük Üniversitesi Artvin Halk 
Dansları Topluluğu 16 erkek ve 16 

kız toplam 32 kişiden oluşan ekibi 
ile 38 üniversite ’den katılan toplam 
48 topluluk arasından Türkiye ikin-
cisi oldu.

 Karabük Üniversitesi Futbol 
Tenisi takımı ise Pamukkale 
Üniversitesi’nde düzenlenen 14. 
Türkiye Koç Spor Fest Üniversite 
Oyunları 2017’de takım olarak 6 
dalda birincilik elde etti. 

Şampiyonların rektörlüğü ziyare-
tinde konuşan Prof. Dr. Refik Polat 
kazanılan bu başarılardan dolayı 
grup üyelerine, sporculara ve antre-
nörlerine teşekkür ederek, başarıla-
rının devamını diledi. 

llKarabük Üniversitesi Raylı 
Sistemler Kulübü, Ankara’da düzen-
lenen Ulusal Gençlik Parlamentosu 
Olağan Genel Kurul Toplantısı’na 
katılım sağlayarak Üniversitemizi 
başarıyla temsil etti.

 14 – 17 Mayıs 2017 tarihle-
rinde gerçekleştirilen Ulusal Gençlik 

Parlamentosu 13. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı’ndaki oylama sonu-
cunda ‘Yılın Öğrenci Topluluğu’ ödü-
lünü Karabük Üniversitesi Raylı 
Sistemler Kulübü kazandı.

 Türkiye’de 81 ilden 176 kurumun 
katıldığı ve 270 delegenin olduğu 
Ulusal Gençlik Parlamentosu 13. 

Olağan Genel Kurulu’nda Karabük 
Üniversitesi Raylı Sistemler Kulübü 
de aday olmuştu.

Delegelerin değerlendirmesi sonu-
cunda katılımcılar ‘Yılın Gençlik 
Meclisi’, ‘Yılın Sivil Toplum Kuruluşu’  
ve ‘Yılın Öğrenci Topluluğu’ kategori-
lerinde ödüllendirildi.

‘Yılın Öğrenci Topluluğu Ödülü’ Karabük Üniversitesi 
Raylı Sistemler Kulübü’nün oldu

Şampiyonlardan Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a ziyaret

11

Çağla Tütünen - cagla.1014@gmail.com 
Kübra Çorak - kcorak475@gmail.com

Fransa’nın Lyon kentinde 
yapılan Dünya Dilleri 
Formuna katılan ülkelere 
kendi dillerindeki en uzun 

kelime soruldu ve küçük bir yarışma 
yapıldı. Yarışmayı Türkiye kazandı. 
Dünyanın en uzun kelimesi 70 harf 
ile Türkçe: (muvaffakiyetsizleştirici-
leştiriveremeyebileceklerimizden-
mişsinizcesine)

Bu kelimeyi dilimize kazandı-
ran ve ülkemize birincilik getiren 
arkadaşları tebrik etmek lazım. 
Türkçe’deki en uzun kelimenin 
(çekosyalılaştıramadıklarımızdan 
mısınız)  olduğu tabusu da böylece 
yıkılmış oldu. 

Yazımıza böyle bir giriş yap-
tık fakat bizim konumuz bu değil. 
Türkçe’deki en uzun kelimeler gibi, 
Karabük’te dünyanın en uzun kargo 
ve kurye hikayeleri yaşanıyor, desek 
abartmış sayılmayız. Yakın çevre-
mizden sıkça duyduğumuz, bir türlü 
yerine ulaştırılamayan evrak ve 
koli hikayelerinden birini Karabük 
Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi 
olan Yrd. Doç. Dr. İsmail Yücedağ 
hocamızdan dinledik. Aziz Nesin’in 
Don Lastiği hikayesine benzeyen 
oldukça eğlenceli bu olayı sizlerle 
paylaşmak istedik.

İşte İsmail Hocamızın dilinden 
yaşanmış bir kurye hikayesi: “Kamu 
sertifikasyon şifresi almak için baş-
vuru yaptık. Öğretim üyelerinin 
belli dönemlerde şifreleri biter ve 
Ankara’dan yeni şifre talep ederler. 
Tabi bunlar çeşitli vilayetlere dağı-
tılıyor ve vilayetlerden de ilgili kişi-
lere ulaştırılıyor. Geçen hafta içinde 
bu konuyla ilgili olarak özel bir kurye 
şirketinden Bay D.  telefonla beni 
aradılar. Kargomun geldiğini  şu an 
okulda olup olmadığımı sordu. Ben 
de okulda olmadığımı ya bekleme-
lerini ya da başka birine teslim ede-
bileceklerini söyledim. Ancak şahsa 
özel olduğu için elden teslim etme-
leri gerektiğini söyledi.

Müsait olmadığım için akşam 
17.30 ‘da tekrar gelebileceğini söy-
ledi. Ben de o akşam 17.00 ‘da 
kargo görevlisini aradım, Bay D. ile 
kargomu teslim almak için belli bir 
yer ve saat üzerinde sözleştik fakat 
Bay D. sözleştiğimiz yere gelmedi. 
Ertesi gün Bay D.’yi tekrar aradım 
fakat  ulaşamayınca okula geçe-
ceğimi ve kendilerini bekleyece-
ğimi mesaj olarak ilettim. Salı günü 
bana bir dönüş olmadı. Çarşamba 
günü Bay D. beni arayarak şu an 
hastanede olduğunu kargoyu ulaş-
tıramayacağını söyledi. Ben de 
önemli olmadığını ama kargo tekrar 
Ankara’ya dönmeden teslim almak 
istediğimi söyledim. Tamam, dedi. 
Tekrar hafta içi bir gün ve saat için 
sözleştik. Fakat onlar hafta sonu 
beni aradılar.Bu kez farklı bir beye-
fendi iletişime geçti benimle. Bay 
T. kargonun kendisinde olduğunu 
müsait olduğum zaman getirebile-
ceğini söyledi. Fakat ben hafta sonu 

olduğundan dolayı okulda olma-
dığımı belirttim. Kendisi müsait 
olduğum bir vakitte teslim edebile-
ceğini söyledi. Pazartesi günü ileti-
şime geçtim fakat telefon açtığımda 
kendisi bana kargonun tekrar el 
değiştirdiğini ve kurye merkezin-
den kargoma ulaşabileceğimi söy-
leyip kurye merkezindeki görevlinin 
ismini verdiler. Kargonun numara-
sını alarak irtibata geçtim. Adresimi 
vererek Öğretmenevinde kaldığımı 
buraya getirmeleri gerektiğini belirt-
tim ve Bay S.’yi beklemeye başla-
dım. Fakat akşama sözleşmemize 
rağmen kendisi gelmedi. Salı günü 
tekrar aradım iftadan sahura kadar 
müsait olduğumu söyledim. Kendisi 
de iftardan sonra kargomu bana 
teslim edebileceğini söyledi. Hatta 
nezaketen beni iftara dahi davet 
etti. Ancak sahura kadar kargom 
yine gelmedi. Nihayet, Çarşamba 
günü sabah 11.00 gibi telefonum 
çaldı ve benimle ilk olarak iletişime 
geçen Bay D. kargonun kendisinde 
olduğunu ve okula getirebileceğini 
söyledi. Ben de öğretmen evinde 
olduğumu söyledim ve sonunda 
kargom 11.30 civarında öğretmen 
evinde elime ulaştı.”dedi.

İsmail Bey bu olayı kurumsalla-
şamamanın beraberinde getirdiği 
bir takım aksilikler olarak nitelen-
dirdi. Fakat bu olaylar yaşadığında 
iletişime geçtiği insanların gerek 
hitap tarzları gerekse olgun ve say-
gın konuşma tarzlarının son derece 
güzel olduğunu belirtti. Kargosu 
eline ulaştığında kendisine kurum 
tarafından gönderilen, kargonun 
teslimatının ulaştığına dair mesajı 
kurumsallaşmanın(!) bir ifadesi ola-
rak gördüğünü vurguladı. 

İsmail Yücedağ “Gülümseten 
aksaklıklar olarak adlandırabilece-
ğimiz bu olay bizi tebessüm ettiren 
ancak yaşanmasını istemediği-
miz olaylardan bir tanesi. Bunlar bir 
tavsiye niteliğinde başta Karabük 
olmak üzere Türkiye geneli için dile 
getirdiğim bir konuydu. Bu vesileyle 
tüm kurye çalışanlarına kolaylıklar 
diliyorum.” diyerek sözlerini tamam-
ladı. 

Kuryelileştiremediklerimizden misiniz?
Yerine ulaşmayan postalar, bir türlü adresine bulamayan 
koliler, hangimiz kurye ve kargo sorunu yaşamadık ki… 
Çoğumuz böylesini yaşamamışızdır ama, merak ediyorsanız 
bu yazıyı mutlaka okuyun. 

Salih Turan
salihturan85@gmail.com

ll Safranbolu, UNESCO tara-
fından 17 Aralık 1994 tarihinde 
Dünya Miras Listesine alınıp 
Karabük’ün sadece bir ilçesi 
olmaktan çıkarak bir dünya 
kenti olma hakkını kazanmıştı. 
Özgün mimari yapısı ve yıllardır 
tatlı bir rüzgar gibi esen gelenek-
sel kültür havası ile hem yurtiçi 
hem de yurtdışından oldukça 
rağbet gören Safranbolu hak-
kında onlarca eser kaleme alındı. 
İşte bunların arasına, bir yenisi 
olan Kızıltan Ulukavak’ın yaz-
mış olduğu “Bir Safranbolunun 
Penceresinden Safranbolu” isimli 
kitab 2017 yılında okuyucuların 
teveccühüne sunuldu.

1937 Safranbolu doğumlu olan 
Kızıltan Ulukavak, 1970-1980 
yılları arasında Safranbolu’da 
avukatlık ve iki dönem bele-
diye başkanlığı yapmış bir isim. 
Uzun süre Safranbolu havasını 
soluyan Ulukavak bu gözlem 
ve değerlendirmelerini, şehrin 
tarihi ve kültürüyle pekiştirip 
kitaplaştırdı. 2007 yılında basıma 
sunulan kitap, bu dönemde 
sınırlı sayıda basıldı. Daha sonra 
Karabük Üniversitesi’nin tekli-
fiyle kitap yeniden gözden 
geçirildi ve ikinci basımı KBÜ 
Yayınları tarafından gerçekleşti-

rildi. Yazarın ayrıca Safranbolu 
Belediye Başkanlığı dönemine 
ilişkin “Safranbolu’da Bir Zaman; 
Bir Başkan” isimli bir diğer kitabı 
da mevcut.

“Bir Safranbolunun 
Penceresinden Safranbolu” 
kitabı 6 genel bölümden 
oluşuyor. Bu bölümlerin her biri, 
içerisinde şehrin farklı özellikle-
rine ait konular barındırmakta.

Birinci bölümde; şehrin 
topografik ve jeolojik yapısı 
hakkında yapılan gözlem ve 
değerlendirmelerden bahse-
diliyor. Kentin tarihteki yeri 
ve konumu yazılı kaynaklar-
dan örnekler verilerek gözler 
önüne seriliken, Safranbolu’nun 
Osmanlı dönemindeki sosyal 
yapısı ve şehrin eski dönemlere 
ait adlarından söz ediliyor.

İkinci bölümde; 
Safranbolu’nun 20. yy 
sosyal ve siyasi hayatına 
değiniliyor. Kurtuluş 
Savaşı’nda Safranbolu’nun 
içerisinde bulunduğu durum, 
Safranbolu’da yaşamış Rum 
halkının yaşayış biçimi ve kültür 
özellikleri anlatılmakta. Daha 
sonra Safranbolu ve Karabük 
arasındaki şehir ilişkisin-
den, Türkiye’nin ilk ağır sanayi 
fabrikası olan Kardemir Karabük 
Demir Çelik Fabrikası ve kentin iş 
olanakları hakkında bilgi veriliyor.

Üçüncü bölümde; 
Safranbolu’ya özgü kentsel 
değerler en ince ayrıntılarına 
kadar okuyucuya aktarılmış. 
Bunların arasında Tarihi 
Safranbolu Çarşısı, 
Safranbolu’daki eğitim ve 
öğretim düzeyi, Safranbolu 
folkloru ve mahalle adları 
hakkında bilgiler yer alıyor.

Dördüncü bölümde; yine 
Safranbolu’ya ilişkin konu-
şulan duyumlardan söz edil-
mekte. Beşinci bölümde ise 
Safranbolu’nun korunma ve 
Dünya Miras Kenti olma serüveni 
anlatılıyor. Altıncı bölümde; son 
olarak Safranbolu’nun doğal 
güzellikleri fotoğraflar ve resimler 
eşliğinde bizlere sunulmuş.

Bir Safranbolulu'nun Penceresinden SAFRANBOLU
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Karabüklüler Vakfı'ndan 
Rektör Polat'a ziyaret
Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Ankara Karabüklüler Vakfı (KAR-VAK) 
Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Güneş, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 23. 
Dönem Karabük Milletvekili Cumhur Ünal 
ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, Rektör 
Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret 
etti.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekle-
şen görüşmede Rektör Prof. Dr. Refik Polat 
ile KAR-VAK Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi 
Güneş arasında karşılıklı olarak hediye tak-
dimi yapıldı. Ziyaret sonunda günü anısına 
toplu fotoğraf çekildi. 
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Suriyeli öğrencilerin 
bulunduğu 
üniversiteler 

sıralamasında üçüncü 
sırada yer alan 
Üniversitemiz, ensar – 
muhacir kardeşliğinin 
en güzel örneklerinden 
birini oluşturuyor. 
Batı Karadeniz’de 
yer almasına 
ve büyük şehir 
olmamasına rağmen 
Gaziantep ve İstanbul 
Üniversitelerinin 
ardından en çok suriyeli 
öğrenciyi barındıran 
Üniversitemizde 
öğrenimlerini sürdüren 
Suriyeli öğrencilerden 
Siyaset Bilimi ve 
Kamu yönetimi 
öğrencisi Abdulkadir 
Tayba ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü 
öğrencisi Muhammed 
Derviş ile konuştuk. 
Tayba ve Derviş ile 
Suriyeli öğrencilerin 
ülkemizdeki yaşamları 
ve eğitimlerinin 
yanı sıra Suriye’nin 
durumuna dair sohbet 
ettik.  

Röportaj: Çağla Tütünen 
cagla.1014@gmail.com

zz Türkiye’de Suriyeli bir öğrenci ol-
mak size neler hissettiriyor?

 zBizim için Türkiye’de okuyan bir 
öğrenci olmak burada yaşamaya 
gelen Suriyeli muhacir bir insanla 
farklı olmak demek değildir. Türki-
ye’de Suriyeli bir mülteci vatandaş 
ne hissediyorsa biz de bir öğrenci 
olarak aynı hisleri yaşıyoruz.

zzDiğer öğrencilerin size karşı tu-
tumları nasıl?

 zKarabük Üniversitesi'ne geleli iki 
yıl oldu. Geldiğimizden beri çok bü-
yük sorunlar yaşamadık arada tabi-
ki ufak tefek sorunlar oluyor fakat 
bunun bizim için pek bir önemi yok. 
Çünkü bize iyi davranan birçok öğ-
renci sayesinde biz bunları görmez-
den gelebiliyoruz.

"Bize bu ensar - 
muhacir kardeşliğini 
yaşatan ve bu duyguyu 
kuvvetlendiren 
aramızdaki İslam 
kardeşliğidir." 
zz Türkiye’de ensar-muhacir kar-

deşliği yaşatılmaya çalışılıyor. Hem 
Türkiye hem Suriye olarak zor bir 
dönem geçiriyoruz. Sizin bu konu 
hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

 zÖncelikle bize bu ensar-muha-
cir kardeşliğini yaşatan ve bu duy-
guyu kuvvetlendiren aramızdaki İs-
lam kardeşliğidir. Çünkü bizler biriz, 
kardeşiz.  Böylesine zor bir dönem-
de Türkiye ve Suriye’nin birbirine 
destek olması gerek. Kimse karşın-
dakini başının çaresine baksın di-

yerek zulme terk etmemeli aksine 
mücadele etmemiz gerekmektedir.

zz Türkiye’de öğrenim gören Suri-
yeli öğrencilerin devlet tarafından 
yüksek miktarda burs aldıklarına 
ve sınavsız geçiş haklarının olduğu-
na dair bir söylem var. Bu durumu 
bize açıklar mısınız?

 zSuriyeli öğrencilerin büyük mik-
tarda burs aldıklarını iddia eden ki-
şiler ve gayriresmî kurumlar bu söy-
lediklerini bir kanıt olmadan kamu-
oyuna sunuyorlar. Türkiye’de yurt-
dışından gelen öğrencilere burs ve-
ren kurumlar mevcut. Mesela Yurt-
dışı Türkler ve Akraba Toplulukla-
rı gibi bazı kurumlar var. Bunlar sa-
dece Suriyeli öğrencilere değil 180 
ülkeden gelen öğrencilere burs ve-
riyorlar. Arada hiçbir fark olmadan 
her ülkeye eşit miktarda ve eşit 

şartlarda veriliyor bu burslar. Sınav-
sız geçiş hakkı mevzusu ise 
diğer yurtdışından gelen 
öğrenciler gibi bizler 
de belli bir diploma 
puanı ve denklik 
sınavına girip al-
dığımız puan so-
nucu üniversite-
ye girmeye hak 
kazanıyoruz. Biz 
Suriyeli olduğu-
muz için bir ayrıcalık 
durum olmuyor yani.

"Biz Suriye Türkmenleri 
olarak yaklaşık 10 
bin kişilik çadır kentte 
yaşıyoruz."
zz Çadır kentte yaşadığınızı söyle-

diniz. Bize çadır kentte neler yaşa-
dığınızdan ve oradaki durumunuz-
dan bahseder misiniz? 

 z  İnsanlar Suriye’deki savaştan 
kaçıp geldiklerinde sadece üzeri-
lerindeki elbiselerle geldiler. Gelip 
buraya çadır kentlere sığındılar. Fa-

kat geldiklerinde bir süre çadır kent 
dışına çıkarılmadılar. Ellerinde-

ki paralarda çalışamadık-
ları için bir süre sonra 

bitmiş oldu. Biz Os-
maniye’de çadır 
kentte kaldık. Be-
nim orada yaşa-
dığım unutamadı-
ğım bir olayı anlat-
mak istiyorum: Bir 

baba ve çocuğu ça-
dır kentte gezerken 

bakkalın yanından geçi-
yorlar ve babanın parası ol-

madığından ötürü çocuğun yüzünü 
kapatıyor sırf oradaki cipsleri gör-
mesin diye çünkü çocuk isteyecek 
fakat babanın bunu alacak para-
sı yok. Biz orada çok sıkıntılar yaşa-
dık. Biz buraya geldik ama keyif için 
gelmedik zorunda olduğumuz için 
geldik. Bizim Suriye’de Allah’a şü-
kür evlerimiz, bir yaşantımız vardı. 
Bir insan evini yerini yurdunu bıra-
kıp ta 8-10 kişi 4 metrelik bir çadıra 
sığmak ister mi? Yani huzuru yerin-
deyse neden böyle bir şey yapsın? 

"Bir baba ve 
çocuğu çadır kentte 

gezerken bakkalın yanın-
dan geçiyorlar, babanın 

parası olmadığından ötürü 
çocuğun yüzünü kapatıyor 

sırf oradaki cipsleri 
görmesin diye"

Suriyeli öğrencilerin 
büyük miktarda 
burs aldıklarını 
iddia eden kişiler ve 
gayriresmî kurumlar bu 
söylediklerini bir kanıt 
olmadan kamuoyuna 
sunuyorlar. Her ülkeye 
eşit miktarda ve eşit 
şartlarda veriliyor 
burslar. Bizler de diğer 
yurtdışından gelen 
öğrenciler gibi giriyoruz 
üniversiteye.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ'nde öğrenim gören Suriyeli öğrencilerden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
öğrencisi Abdulkadir Tayba ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Muhammed Derviş, Suriyeli 
öğrencilerin Türkiye'de yaşadıklarını anlattı. 

Suriyeli öğrenciler: 
Biz Türkiye'den memnunuz

"İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da teşekkür etmez. Biz bu ülkeye 
bu millete özellikle devlete çok teşekkür ederiz. Yapılan iyilikleri de 
unutmayacağız. Allah’ın izniyle okuyacağız dünyanın neresinde olursak 
olalım hak yolunun elçileri olacağız."
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Banyolar, tuvaletler hepsi ortak kul-
lanılıyor çadırlarda. Bu insanlar dı-
şarı çıkıp para kazanmak zorunda-
lar. Bizim orada yemek ihtiyaçları-
mız için gıda kartı veriliyor bize. Ay-
lık olarak 100 TL oluyor bu miktar. 
Yemekleri satın aldığımız yerde fi-
yatlar çok yüksek. Bu karttaki pa-
ra yetmiyor ve mecbur çalışmak zo-
rundasın. Çocuklarının rızkı için in-
sanlar ne iş olsa yapıyor. Çünkü ev-
ladınız bir şey istediğinde siz onu 
alamadığınızda sizin zorunuza gi-
der bu.

zz Bu kadar insan bir arada ve is-
ter istemez sorunlar oluyordur mu-
hakkak...

 zBiz Suriye Türkmenleri olarak 
yaklaşık 10 bin kişilik çadır kent-
te yaşıyoruz. Tabii ki sorunlar olmu-
yor değil zaten birbirimizi tanıyoruz. 
Fakat sorun olsa dahi her mahalle-
nin ayrı muhtarı var onlar ilgileniyor-
lar bizimle. Bizim orda camimiz var 
hocası da Suriyeli. Yardım sandığı 
yapmış ihtiyaç sahipleri için. Bu yar-
dımlar en çok şehit eşlerine, gazile-
re sonra yatalak olanlara ve hasta-
lara yapılıyor. Hoca Cuma namazın-
da hutbeye çıkıyor ve bir kardeşimiz 
için Allah rızası için yardımlara des-
tek olun dediğinde kimse neden bi-
le demeyip yardım toplanıyor.

zz Ahlaki öğretileriniz, gelenekleri-
niz nasıl şekil aldı peki?

 zKimse Türkiye’ye geldi diye kül-
türünü değerini kaybetmedi. Çadır 
kentte olsa dahi kendi aile yaşantı-
mızı geleneklerimizi korumaya çalı-
şıyoruz. Benim mesela ağabeylerim 
var evliler ve Türkiye’ye geldiklerin-
de eşleri doğum yaptı. Onlar çocuk-
larını yine kendi geleneklerimize 
göre büyütüyorlar.

zz Tüm bunların içinde çocuk ol-
mak…

 zÇocuklar için çadır kent açık bir 
hapishane gibi. Hiçbir yere gidemi-
yorlar gördükleri tek şey çadırlar ve 
arada gördüğü sokaklar. Yeni yeni 
gelişmeler oluyor, spor sahaları ya-
pıldı, parklar yapılıyor.

"Eşini kaybetmiş bir 
kadın hala ‘canımız 
vatanımıza feda olsun’ 
deyip tevekkül ediyor.

 zHiç kimsesi olmayan çocuklara 
devlet yardım ediyor. Psikolojik des-
tek yardımları yapılıyor. Bu psikolo-
jik desteğe gerek duymayan kadın-
lar dahi var. Çünkü onlar sabretme-
yi iyi biliyorlar. Eşini kaybetmiş bir 
kadın hala ‘canımız vatanımıza fe-
da olsun’ deyip tevekkül ediyor. 

zz Eğitim noktasında neler yaşanı-
yor?

 zPrefabrik okullarda eğitim görü-
yor öğrenciler. Çok ilgileniyor devlet. 
Suriye’de daha önceden öğretmen 
olan ve burada da diplomasını gös-
terip onay almış hocalar gelip geçici 
eğitim merkezlerinde ders veriyor-
lar. Türk hocalar Türkçe derslerine 
ve beden eğitimi derslerine giriyor. 
Diğerleriyle Suriyeli hocalar ilgileni-
yor. Maddi olarak sıkıntı çeken öğ-
renciler var. Üniversite okumak is-
tiyorlar fakat herkese burs verilme-
diği için okuyamayanlar var. Ben ve 
Abdulkadir buraya gelirken Allaha 
güvendik cebimizdeki son parayla 
okumaya geldik. Çok şükür ki Allah 
yolumuzu açtı. Burada iyi insanlarla 
tanıştık bize destek oldular.  Devlet 
destekli Türkçe öğrenme yerleri var 
biz orada öğrendik Türkçeyi fakat 
bu bile buradaki dersleri anlama-
mıza yetmedi. Adapte olana kadar 
bir yılımız geçti. Konuşmada değil 
dersleri anlamada sıkıntı çektik.

 z İnsanlara teşekkür etmeyen Al-
lah’a da teşekkür etmez. Biz bu ül-
keye bu millete özellikle devlete çok 
teşekkür ederiz. Yapılan iyilikleri de 
unutmayacağız. Allah’ın izniyle oku-
yacağız dünyanın neresinde olur-
sak olalım hak yolunun elçileri ola-
cağız.

Bu çağda 
Ensar olmak
Onurumuzu 

korumak 
adına darda 

kalana yardım 
edip mazluma 
arka çıkmalıyız. 
Ensar fedakarlığını 
hayatımızın her 
alanına yerleştirmeli 
kardeşlik talimi 
yapmayı temiz bir 
niyetle istemeliyiz. 
İman kardeşliğini, 
tevekkülü ve hizmeti 
öğretirken, sevgimizi 
kullanmalıyız.
Kübra ÇORAK 
kcorak475@gmail.com

“Türkistan’dan Şam’a 
kadar olan sahada birinin 
parmağına diken batsa, o 

benim parmağıma batmıştır. 
Birinin ayağına taş çarpsa, 
o benim ayağıma çarpmıştır. 
Onun acısını ben hissederim. 
Bir kalpte hüzün varsa o 
kalp benim kalbimdir’’ diyen 
Ebu’l Hasan Harakânî, en 
yakınından tutun en uzağına 
kadar bütün kardeşlerinin 
derdiyle dertlenirdi. Tam bir 
mü’mine yakışacak şekilde.

Öyle ki mü’min, 
diğergâmdır. Dünyalık 
sevdası, güç ve iktidar 
tutkusuyla kardeşlerine 
buğz etmez. Kendisinden 
önce din kardeşinin iyiliğini 
düşünür. İffet ve hayasından 
dolayı, insanlardan yardım 
isteyemeyen muhtaçları 
dahi simalarından tanır. 
Bu müminler benim 
nazarımda öncelikle 
ensar ve muhacirlerdir. 
Ardında, onların ahlakıyla 
ahlâklanmaya gayret eden 
mü’minliğe aday diğer kullar 
gelir.

Bugün de bize böyle 
mü’minler olabilmek için bir 
fırsat verildi. Zira zalimin 
elinden kaçıp bize sığınan 
mazlum Suriyeli kardeşlerimiz 
var. Onlar evlerini, barklarını, 
yakınlarını, vatanlarını 
kaybettiler. Zulümden kaçıp 
gelerek doğru eve misafir 
oldular. 

“Daha önceden Medîne'yi 
yurt edinmiş ve gönüllerine 
îmânı yerleştirmiş olan 
kimseler, kendilerine göç edip 
gelenleri severler ve onlara 
verilenlerden dolayı içlerinde 
bir rahatsızlık hissetmezler. 
Kendileri zarûret içinde 
bulunsalar bile, onları 
kendilerine tercih ederler. 
Kim nefsinin cimriliğinden 
korunursa, onlar kurtuluşa 

erenlerdir.” (el-Haşr, 9)
Bu kurtuluş fedakarlıkla, 

nezaketle ve vicdanla 
mümkün. Bizler İspanya’da 
katoliklerin katliamından 
kaçıp Müslüman’ın 
merhametine sığınan 
Yahudilere insanlık namına 
ve mazlumu himaye adına 
kapısını açmış bir ecdadın 
torunlarıyız. Üzerimize düşen 
sorumluluğu yerine getirmek 
için onların fedakarlık ve 
gayretlerinden dersler 
çıkartmalıyız. Onlara sahip 
çıkışımız hem din kardeşliği 
vazifemizden hem de insanlık 
borcumuzdandır bunu 
unutmamalıyız.

Tabi günümüzde ümmet 
bilincinden uzaklaşarak, 
özüne ters düşen bir 
güruh da mevzu bahis. 
Onlar ki kalpleri olup da 
anlamayan, gözleri olup da 
görmeyen, kulakları olup 
da işitmeyenler. İngilizlerin 
önlerine her defasında attığı 
kemiği iştahla kemirmenin 
gayretine düşenler. 1. Dünya 
Savaşı’nda Arapların ihaneti 
safsatalarını arkalarında 
bırakamayıp kinini hep 
diri tutanlar. Onlar Kur’an 
ahlakını yaşamaz, Peygamber 
nasihatlerini unuturlar.

Bizlerse bu yaralı uzvu 
tedavi etmeli ve onlara 
doğru yolu göstermeye 
çalışmalıyız. Her ne kadar 
zor günler geçiriyor da olsak 
sabrı ve metaneti elden 
bırakmamalıyız. Onurumuzu 
korumak adına darda kalana 
yardım edip mazluma arka 
çıkmalıyız. Ensar fedakarlığını 
hayatımızın her alanına 
yerleştirmeli kardeşlik 
talimi yapmayı temiz bir 
niyetle istemeliyiz. İman 
kardeşliğini, tevekkülü ve 
hizmeti öğretirken, sevgimizi 
kullanmalıyız.

"Canım kudret elinde olan 
Allah'a yemin ederim ki sizler 
iman etmedikçe cennete 
giremezsiniz. Birbirinizi 
sevmedikçe de iman etmiş 
olmazsınız. Yaptığınız takdirde 
birbirinizi seveceğiniz bir 
şey söyleyeyim mi? Aranızda 
selamı yayınız!"  

Hadiste de belirtildiği gibi 
tam ve kamil bir imana sahip 
olabilmenin biricik şartı 
mümin kardeşini sevmektir. 
Irkına, rengine, yurduna ve 
diline bakmaksızın sevmek, 
onlara karşı muhabbet ve 
sorumluluk duymaktır. 

Artık sonuç belli, vasıta 
belli, amaca ulaşmak için 
atılacak ilk adım da belli. 
Bundan sonrası ensar 
ahlakıyla ahlâklanmaya 
gayret eden mümin 
adaylarına kalmış.
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Öğrencinin ‘Öğrenci İşleri’ 
Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sayın Mustafa Cünük ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın işleyişi ve öğrencilerden gelen sorular 
üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Tarih boyunca Batılıların 
‘’barbar’’ dediği topluluk-
ların hiçbiri medeni insan 

kadar kan dökücü ve kan sevici 
olmamıştır. Öldürmenin, işken-
ce etmenin ve sömürmenin so-
fistike biçimlerini icat eden de 
medeni insandır. Gayri insani bir 
mekanizma karşısında, barbar-
lık her anlamda asli insanı tem-
sil eder. 

***
İnsan kültürlendikçe insanlı-

ğından uzaklaşır. Antik Yunan’ın 
dünya literatürüne hediye etti-
ği bu kelimenin doğuşunda ise 
dilden kaynaklanan bir yaban-
cılaştırma mantığı yatar. Yunan 
ilk olarak Atina toplumunda-
ki Fenikelilere dillerine yaban-
cı olduğu için, ‘’anlaşılmaz ses-
ler çıkaran’’ anlamında ‘’bar-
bar’’ adını verdiğinde Fenikeliler 
Yunanlardan çok daha medeni 
idi. Ki bu Fenikeliler bugün bü-
tün bir Batı aleminin kullandı-
ğı alfabenin de mucidiydiler ve 
Atinalılara felsefe yapmayı on-
lar öğretmişlerdi.

***
Günümüzün Batılı insanının 

derin muhayyilesinde ‘’barbar’’ 
hâlâ Batı dillerini konuşama-
yan insandır nitekim. Çünkü bir 
Batılı dili konuşan herhangi bir 
insan o kültür dairesine girmiş-
tir, konuşamayansa ‘’barbar’’ 
kalmakta direnmektedir. Ama 
burada o dili ‘’bilmeye’’ değil 
‘’konuşmaya’’ vurgu yaptığımı 
belirtmekte fayda görüyorum.

***
Günümüz Batısının İslami-

yet’e karşı oluşturmaya çalış-
tığı ‘’İslami terör’’ ve ‘’barbar’’ 
yakıştırmaları ile düşünüldüğü 
takdirde, barbarlık bu coğrafya-
da Türklüğün ve Müslümanlığın 
kabulüdür. Batı ile aynı dili ko-
nuşmayacağımızın açık beya-
nıdır. 

Medeniyet 
Kuşatmasında 
Kuşanılan Kılıç

llGörev ve sorumluluklarımız; öğrenci mer-
kezli bir Üniversite olmanın bilinciyle akade-
mik ve idari birimler ile uyum içinde çalışarak 
planlanan eğitim - öğretim sürecinin düzenli 
yürütülmesini sağlayıp; öğrencilerin yeni kayıt, 
kabul ve ders durumları ile ilgili işlemleri 
yapmak, öğrencilerin kimlik, burs/kredi ve 
mezuniyetlerine ilişkin işlemleri yürütmek, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 
istenilen bilgileri sağlamak, verilecek diğer 
benzeri görevleri yerine getirmektir. 

Bu görev ve sorumlulukların ölçütünü yürü-
tülen hizmetlerin ve gerekli hizmet takibinin, 
belirlenen ilke ve değerler doğrultusunda, 
teknolojinin imkânlarından en üst düzeyde 
yararlanarak, yüksek verimlilik ve işbirliği 
çerçevesinde kısa sürede en iyi şekilde 
yapılmasını sağlamak ve öğrencilerimizin, 
mezunlarımızın, akademik ve idari personeli-
mizin memnuniyetini ön planda tutarak ilkeli, 
etkin, güvenli, kaliteli hizmet vermek oluştur-
maktadır.

llÖğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak 
temel politikamız; yasalara uygun şekilde, dü-
rüstlük çerçevesinde, şeffaf, hesap verebilir 
ve güvenilir olarak, kaliteli hizmet vermek ve 
bunun yanı sıra iş ve işlemlerimizin en hızlı ve 
en verimli şekilde gerçekleşmesini sağlamak 
amacıyla etkili iletişim kurmaktır.

Günümüzde kurumların finansal, sosyal, 
hukuki birçok konuda bilgi akışında bulun-
ması, gönüllülüğün ötesinde zorunluluk 
haline gelmiştir. Sürekli, doğru, tutarlı ve hızlı 
bilgilendirme kurumsal iletişimle mümkün 
olabilmektedir. İletişim teknolojilerinde 
yaşanan son gelişmelerin insanların arasın-
da fiziksel uzaklıkları ortadan kaldırdığı, bir 
anlamda herkesin birbirini duyduğu, gördüğü 
ve duygularını paylaştığı bir yer haline gelen 
dünyada teknolojik gelişmelerden yarala-
narak öğrencilerimizle çok yönlü ve nitelikli 
iletişimi sağlamış durumdayız.

llÖğrencilerimizin Üniversitemizin iş ve 
işleyişine yönelik oluşturulmuş olan Yönetme-
lik ve Yönergeler hakkında yeterli bilgi sahibi 
olmamaları nedeniyle oluşan problemlerdir. 
Eğitim-Öğretim yılına göre her yıl belirlenen 
Akademik Takvimin ve Web sayfamızda 
yayınlanan duyuruların takip edilmemesi 
öğrencilerimizin kendi haklarından yararlana-
mamalarına neden olmaktadır. Bu nedenle 
öğrencilerimiz başvuru ve değerlendirme 
süreçlerini kaçırmakta, öğrenciler açısından 
yıl kaybına neden olabilecek kadar sorunlar 
oluşmaktadır. 

Öğrencilerimiz, Üniversitemizin yönetmelik 
ve yönergelerinin kendilerini kapsayan süreç-
ler hakkında bilgi sahibi olup, duyuruları takip 
ederlerse bu sorunlar aşılabilecektir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın görev 
ve sorumlulukları nelerdir? Bu görev ve 
sorumlulukların ölçütünde neler yatıyor?

Öğrencilerle iletişiminiz nasıl? 
 

Öğrencilerle en çok karşılaşılan 
problemler nelerdir? Bunların çözümü için 
öğrencilerden beklentileriniz nelerdir?Öğrenci İşleri

ç

Mehmet Önder KARAKAŞ

Güzel şeyler beklemeye gel-
mez derdi hep yakın bir ar-
kadaşı. Belki de haklıydı, gü-

zel olan şeyler beklettikçe soluyor 
ve soğuyordu günden güne.

Hem insan cesur olabilmeliydi, 
sonu her ne olursa olsun atılan adı-
mın devamını getirebilmeliydi. 

Vazgeçmemeliydi en ufak bir rüz-
garda. 

Niyet edildiyse bir işe muhakkak 
sonunu getirebilmeliydi. 

Belki de sadece cesaret gerek-
ti bir parça. 

Belki de niyet edilenin sonu hayr 
getirecekti. 

Bilinmezdi. 
Peki niyet edilen işe atılan ufak 

bir adımdan sonra duraksamak 
nedendi.

Acaba hiç mi çay içmezdi ve ça-
yın anlatacaklarına kulak vermez-
di.

Aslında çay onun için çok güzel 
öğütler veren bir yoldaştı.

Hem her yudumda dert sahi-
bi ederdi hem de güzel öğütler ve-
rerek haldaş olurdu sahibi oldu-
ğuna.. 

Lakin çayın da, her nesne ve var-
lığın bir dili olduğu gibi bir dili vardı. 
Yalnız daha bunu idrak edememiş 

olmalı ki çay içmesine rağmen ça-
yın ne derdi var bilemezdi.

Gelin, bizim hamken pişirilen, 
yalnızken bardak bardak koyu bir 
tefekküre götüren ve dostlarla ger-
çekleşen güzel muhabbetlere yol-
daş olan çayın derdi ne imiş bir de 
benim gözümle görelim;

Çay her ne hal üzre isek o halimi-

ze derman olacak kadar iyi bir hal-
daştı belki de.

Mesela hiç düşündük mü çay ne-
den çok sevilirdi diye.  

İşte belki de her yudumda derdi-
mize derman, sevincimize ve hüz-
nümüze ortak ve halimize haldaş 
oluşuydu bu kadar sevilmesinin 
nedeni çayın. 

Lakin sevilenin neyi sevmediğini 
bilmek gerekmez miydi?.. 

Neyi dert edindiğini mesela...

Aslında çayın derdi büyüktü. 
Çay bekletilmeyi sevmezdi. 
Sahibine sadık bir derttaştı o.
Lakin bazen, sahibi çayı unu-

tup daldığı meşgale ile onu bekle-
tiyordu. 

Çay da sahibinin bu ilgisizliği ile 

her an biraz daha soğuyordu. 
Mücadele veriyordu kendi ken-

diyle. 
Sahibine öylesine sadıktı ki, so-

ğumayı ister miydi hiç. 
Fakat unutulmak zoruna gidiyor-

du belki de.
Ve buz gibi oluyordu sonunda 

çay. 
Bu soğukluk canını acıtıyordu. 
Tabi çayın kendi de acıyor ve ar-

tık lezzet vermiyordu. 
Çayın bu tatsız halleri de sahibi-

nin çaydan vazgeçmesine neden 
oluyordu;

"bu çay soğudu, tadı da yok" di-
yerek suçlu olanın çay olduğunu id-
dia ediyordu.

Evet çay soğumuş ve içilemeye-
cek bir hal üzre olmuştu lakin onu 

bu duruma getiren sahibi değil miy-
di.. 

Boşuna değildi "Her şey vaktinde 
güzeldir" sözü.

Eğer ki zamanında çayı beklet-
meseydi, çay ona her an lezzet, tat, 
huzur verecek ve belki de onun bu-
lunduğu hal üzre ona derttaş ve 
yoldaş olacaktı.

Ama sahibi bunun dahi idrakin-
den yoksundu.

Çay her ne kadar çoğu insan için 
değerli olsa da, çayın dilinden anla-
yanlar içindir çayın değeri.

Ve her yudumda algılayabilmeli 
çayın sahibi çayın derdini..

Kulak vermekle duyulamıyorsa 
çayın bizlere demek istedikleri..

Gönül vermek gerek ki duyulsun 
her yudumda içinde biriktirdikleri...

Bazen dikkat etmediğimiz ufacık 
şeyler vardır hani. Dikkat edildiğin-
de ve gerçekten ilgiyle gözlemlen-
diğinde anlam verebileceğiniz cins-
ten. Ben de naçizane çoğumuzun 
günlük meşgalelerle es geçtiği bir 
çok şeyi gözlemlemeyi ve yeni ma-
nalar vermeyi tercih ettim çoğu kez 
yazılarımda. Çay da öyleydi benim 
için. İçeriz lakin her halinde ve içi-
len her bir yudumda anlatmak iste-
diği var mıdır hiç düşünmeyiz. 

Bazen bir çocuk merakından da-
ha da öteye gitmek gerek ve her şe-
ye kendimizce manalar yüklemek. 
Yoksa bomboş geçirilen vakitler yı-
ğınına dönecek hayatımız.

Muhabbeti koyulaştıracak, şöyle 
içimizi ısıtacak güzel bir çay ile de-
vam edelim farkında olmadığımız 
çoğu şeyi yeniden gözlemleyip idra-
kının peşinden yol sürmeye...

Çay Demini Alınca...
Gül Dumlukaya
guldumlukaya@gmail.com

RÖPORTAJ: OĞUZHAN YILDIRIM
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llÜniversitemiz Sağlık, Kültür ve 
Spor Daire başkanlığı tarafından 
düzenlenen Rektörlük Kupası 
Masa Tenisi Turnuvası'nda şampi-
yonlar belli oldu.

Her yıl geleneksel olarak 
farklı spor dallarında düzenle-
nen Rektörlük Kupası'nın Masa 
Tenisi Turnuvası maçları Turuncu 
Kantin’de yapıldı. Turnuvada aka-
demik ve idari birimlerde görevli 
personel ile fakülte ve yükseko-
kullarda öğrenim gören öğrenci-
lerden toplam 53 sporcu yarıştı.

Üç farklı kategoride düzenle-
nen Masa Tenisi Turnuvası’nda 
akademik – idari grubun şam-

piyonu İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Sekreteri Sami 
Demirtaş olurken, erkek öğren-
ciler kategorisinin şampiyonu 
Fen Fakültesi Kimya Bölümü 
öğrencisi Murat Okşit, kız 
öğrenci grubunun şampiyonu ise 
Mühendislik Fakültesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü öğrencisi 
Kader Bayrak oldu.

Dereceye giren sporcu-
lara ödülleri Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Genel 
Sekreter Doç. Dr. Mücahit Coşkun 
ve Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanı Bünyamin Gün tarafın-
dan verildi.

llÜniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı tarafından 4 - 5 Mayıs 
tarihlerinde düzenlenen Rektörlük Kupası 
Satranç Turnuvası Sosyal Yaşam Merkezi 
Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi.

Turnuva sonunda oluşan sonuçlar şu 
şekilde: 

ll Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
tarafından her yıl geleneksel olarak farklı spor 
dallarında düzenlenen Rektörlük Kupası'nın 
basketboldaki şampiyonu Hasan Doğan 
Beden Eğitim Spor Yüksekokulu (BESYO) oldu. 

Finalde rakibi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni 
89-60'lık skorla geçen BESYO turnuvayı 
birinci, Sağlık Bilimleri Fakültesi ikinci, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi ise üçüncü olarak 
tamamladı. 

Baskette söz 
sahibi BESYO
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19 takımın mücadele ettiği 
Rektörlük Kupası Futbol 
Turnuvası'nda şampiyonluk 
kupasına kazanan takım 
Safranbolu MYO oldu. 

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi Sağlık, 
Kültür ve Spor Daire başkanlığı 
tarafından düzenlenen Rektörlük 

Kupası Futbol Turnuvası'nın 
şampiyonu Safranbolu Meslek 
Yüksekokulu oldu.

Fakülte ve yüksekokullarda 
öğrenim gören öğrencilerin farklı 
gruplarda 19 takım halinde 
mücadele ettiği Rektörlük Kupası 
Futbol Turnuvası’nda Safranbolu 
Meslek Yüksekokulu rakibi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi’ni 4-1’lik 
skorla yenerek şampiyonluk 
kupasını kazandı. 

Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay 
Yıldızlı Stadyumu’nda gerçekleşen 
final maçına ilgi yoğun oldu.

Şampiyon takım Safranbolu 
Meslek Yüksekokulu’na kupasını 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mustafa Yaşar takdim etti. Futbol 
Turnuvası’nda İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi ikinci, Teknoloji 
Fakültesi ise üçüncü oldu.

Şampiyon Safranbolu MYO
REKTÖRLÜK Kupası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu 
Safranbolu Meslek Yüksekokulu oldu. Safranbolu MYO final 
maçında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni 4-1'lik skorla 
mağlup etti. Safranbolu MYO: Sezai, Suat, 

Bekir, Caner, M.Ali, Tolga, Erdem, 
Samet, Çağlar, Tezcan, Adem (Ye-
dekler: Burak, Furkan, Onur Can, 
Berat, Enes, Suat Ö., Soner) 
Takım Sorumlusu: Emrullah Demiral
İktisadi ve İdari Bilimler: 
Doğukan, Muhammed, Oğuzhan, 
Ogün, Erdem, Ömer, Yiğitcan, Yusuf, 
Can, Doğukan H, Ercan (Yedekler: 
Kenan, Aykan, Mustafa, Kaan, Erten, 
Sefa, Hakan) 
Takım Sorumlusu: Umut Kedikli

Goller: Caner (2), Tezcan, Samet, 
Doğukan H. 
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Masa Tenisi'nde 53 sporcu 
birincilik için yarıştı

ll GENEL KATEGORİ
1. Evren ATAYMAN
2. Ramazan KANDEMİR
3. Onat TÜRKMENOĞLU

ll BAYAN KATEGORİSİ
1. Esma BATUK
2. Fahriye BOZ
3. Şükran ÇETİN

Satranç Turnuvası


