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ll  Üniversitemizde öğrenim gören başta Filistinli olmak 
üzere çok sayıda Müslüman ülke öğrencileri, İsrail’i kınayarak, 
Gazze’deki protestolarda şehit edilenler için 
gıyabi cenaze namazı kıldı.                                                                                                   
                                        Sayfa 4'te

Sayfa 10'da

Mayıs 2018 SAYI 11KARABÜK ÜNİVERSİTESİkulliye.karabuk.edu.tr ÜNİVERSİTE GAZETESİ

ll İlahiyat Fakülteleri Türk Din Musikisi Ana 
Bilim Dalı öğretim üyelerince düzenlenen ko-
ordinasyon toplantısında ülkemizin birbirin-
den değerli musiki hocaları Karabük Üniver-
sitesinde konser verdi.                   Sayfa 2'de 

Dinamik gençlik, 
dinamik üniversite

BAŞYAZI Sayfa 3'te

REKTöR
Prof. Dr. Refik Polat

KBÜ'de KÜLBİSS coşkusu 
SAyFA 8 - 9'da

ÜNİVERSİTEMİZ Sağlık 
Kültür ve Spor Dairesi 
Başkanlığına bağlı öğrenci 
kulüplerinin iş birliğinde 
gerçekleşen KÜLBİSS (KBÜ 
Kültür, Bilim, İnovasyon, 
Spor, Sanat Günleri) adlı 
etkinlik kapsamında 
öğrenciler, bir hafta boyunca 
hem çok yönlü sosyal 
etkinliklere katıldılar hem 
de piyasa hakkında bilgi alıp 
sektöre hazırlandılar.  
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ll İlahiyat Fakülteleri Türk Din 
Musikisi Ana Bilim Dalı öğretim 
üyelerince düzenlenen koordinas-
yon toplantısının ikincisi Karabük 
Üniversitesinde yapıldı.

15 Temmuz Konferans 
Salonu'nda düzenlenen koordinas-
yon toplantısının açış konuşmasını 
yapan Karabük Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fahrettin 
Atar, İslam hukukçuları olarak ken-
dilerinin pek çok toplantıya katıl-
dıklarını ve kendi anabilim dallarını 
ilgilendiren konularda karar aldıkla-
rını belirtti. 

Dekan Atar, “Gördüğüm kada-
rıyla İlahiyat Fakültelerinin Türk Din 
Musikisi Anabilim Dalı’nın ikinci top-

lantısı bu. İnşallah bu top-
lantılarınızı her sene 
tekrar edersiniz ve 
anabilim dalınızda 
oluşan problemlere 
çözüm yolları bul-
muş olursunuz.”-
dedi.

Toplantının 
açılışında konu-
şan Safranbolu Fethi 
Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail 
Ragıp Karaş, bütün kitapların tek 
bir kitabı daha iyi anlayabilmek için 
okunduğunu ve bütün melodilerin 
de derinliklerden gelen tek bir sesi 
anlamak için gerçekleştirildiğini söy-
ledi. Ülkemizde müzik eğitimi veren 
üniversitelere bakıldığında yüzde 70 
- 80 oranında batı müziğinin hakim 

olduğunu vurgulayan Prof. 
Karaş, “Son yirmi yılda 

kaydedilen gelişme-
ler sayesinde belli 
bir noktaya geldik 
ama halen sınırlı 
bir yerdeyiz.” diye 
konuştu.

Toplantının 
ikinci etabında 

akademisyenler 
konser verdi  

Bir gün süren koordinasyon 
toplantısının sonunda, İlahiyat 
Fakülteleri Türk Din Musikisi Ana 
Bilim Dalı öğretim üyelerince musiki 
konseri verildi.

Her öğretim üyesinin bir eser 
seslendirdiği konsere Karabük 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik 
Polat ta katıldı. Dinleyicilerin de 
büyük beğenisini toplayan konserde 
izleyiciler, hayatlarında unutulmaz bir 
gece yaşadı. Konser sırasında ayrıca 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim 
Üyesi olan ünlü sanatçı Dr. Öğr. Üyesi 
Mustafa Demirci de eser seslendirdi. 
Gecenin sonunda tüm öğretim üye-
leri topluca yöresi Safranbolu olan ve 
halk tarafından ilahi olarak bilinen 
“Kabe’nin Yolları”nı söyledi.

Konser sonrasında Karabük 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik 
Polat, toplantıya katılan tüm aka-
demisyenler adına, Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hakkı 
Türabi’ye ve Karabük Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Can Doğan’a plaket taktim etti.

Türkiye'nin musiki hocaları 
Karabük Üniversitesinde buluştu
İlAHİYAT Fakülteleri Türk Din Musikisi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerince 
düzenlenen koordinasyon toplantısında ülkemizin birbirinden değerli musiki 
hocaları Karabük Üniversitesinde konser verdi. 

YIl DÖNÜMÜ

Azerbaycan Halk 
Cumhuriyeti 
100 yaşında 

ll Kardeş ülke Azerbaycan 
Halk Cumhuriyeti’nin 100. kuru-
luş yılı Karabük Üniversitesinde 
düzenlenen etkinlikle kutlandı. 
‘Azerbaycan Gecesi’ adını taşıyan 
etkinlikte Azerbaycan halk türküleri 
seslendirildi ve geleneksel halk 
dansları sergilendi. Etkinlikte ayrıca 
Azerbaycan’ı tanıtan video da 
gösterildi.

KONFERANS

Milli Olimpiyat 
Komitesi 'Fair Play' 
için üniversitemizde 

ll Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
Fair Play Komisyonu üyeleri, fair 
play kavramı ve ruhunun ülke gene-
linde yaygınlaştırılması amaçlı faa-
liyetlerine Karabük Üniversitesi ile 
devam etti. “Fair Play Üniversiteler 
Kervanı” isimli panel gerçekleştir-
mek üzere üniversitemize gelen 
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair 
Play Komisyonu Başkanı Erdoğan 
Arıpınar ve yönetim kurulu üyeleri 
Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ı ziya-
ret etti. 

Üniversitemiz, Hamit Çepni 
Konferans Salonu’nda düzenle-
nen "Fair-Play Üniversiteler Kervanı" 
panelinde, Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi Fair Play Komisyonu 
Başkanı Erdoğan Arıpınar, Fair Play 
Komisyonu üyeleri Teoman Güray, 
Remzi Yılmaz ve milli atlet İsmail 
Akçay ile Semra Demirer tecrübele-
rini paylaştı. 

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Mert Aydoğmuş’un 
moderatörlüğünde gerçekleşen 
panelde toplumsal fair-play felse-
fesinin üzerinde duruldu. Türkiye 
Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play 
Komisyonu Başkanı ve spor 
yazarı Erdoğan Arıpınar konuşma-
sında Fair-Play’ in sadece sporda 
olmadığını vurguladı. Fair Play 
Komisyonu Üyesi Remzi Yılmaz ise 
" Gülümseyerek bile Fair-Play dav-
ranışında bulunabilirsiniz" diyerek 
Fair Play'in zor olmadığına dikkat 
çekti. Fair Play Komisyonu Üyesi 
Teoman Güray da Fair-Play’in öne-
mine ilişkin açıklamalarda bulu-
narak "Fair-Play her yerde ve her 
zaman olmak zorundadır” dedi. 

Teoman Güray, panel öncesi 
Rektör Prof. Dr. Refik Polat’a 
gerçekleştirdikleri ziyarette 
Konya’da Fair-Play derslerinin 
verildiğini söylediklerinde Rektör 
Polat’ın Karabük Üniversitesinde 
de gerçekleşmesini istediğini ve 
bunun başlayacağı müjdesini de 
paylaştı.
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Bir üniversite, öğrencisiyle birlikte var 
olur, gelişir ve ilerleme gösterir. Gençliğin 
dinamizmi, üniversiteyi de genç, dinamik 
ve diri kılar. Talep ne kadar çok olursa, 
gelişme de o kadar büyük olur. Gençliğin 
birinci vazifesi, vatanını, milletini, bayra-
ğını sevmek, devletinin, ülkesinin hatta 
insanlığın geleceği için enerjisini sonuna 
kadar kullanarak olağanüstü gayret gös-
termek ve başarısını yükseltmektir. Bu 
doğrultuda, Üniversite yönetimi olarak, 
KBÜ’lü gençlerin akademik, sosyal, kültü-
rel, sportif taleplerini yerine getirmek, bi-
limsel çalışmalarına ve projelerine destek 
vermek de bizim birinci vazifemizdir. 

Karabük Üniversitesi; alan, bölüm, 
meslek farkı gözetmeksizin tüm öğren-
cilerine; yapacakları bilimsel ve kültürel 
çalışmalarda -kurum imkanlarını sonuna 
kadar zorlayarak- destek vermektedir. 
Gençlerimizin organize ettikleri, ulusal ve 
uluslararası kongrelere, sempozyumlara, 
eğitim programlarına, öğrenci buluşma-
larına, kültürel aktivitelere, spor müsa-
bakalarına öncelik veren Üniversitemiz, 
2018 yılının ilk beş ayında, yurtiçi ve 
yurtdışından binlerce öğrencinin; akade-
misyen ve uzmanın katıldığı programlara 
ev sahipliği yapmayı başardı. 

Akademik Bilişim Kongresinde, 3 bine 
yakın akademisyen, öğrenci ve uzman, 
interaktif olarak eğitim almış oldu, 
bilgi paylaşımında bulundu. Türkiye ve 
Kıbrıs’ta öğrenim gören Çadlı öğrencileri 
buluşturan öğrenci kongresinde, Çad 
kültürünü daha yakından tanıma imkanı 
bulurken, uzmanların katılımıyla yapılan 
forumlarda, ülkemizde yüksek öğrenim 
gören Çadlı öğrencilerin karşılaştıkları 
zorlukların raporu çıkarıldı. Zeytin Dalı 
Harekatı sırasında ve Afrin’de elde edilen 
zafer sonrasında, Suriyeli öğrencilerimiz 
ve hocalarımızla kaynaşma ve dayanış-
ma toplantıları yapıldı. Özgür Kudüs ve 
Bağımsız Filistin konusundaki duyarlılığı-
mızı ise her vesileyle vurguluyoruz. Son 
olarak Senatomuzdan çıkan kararla, 
İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı tel’in 
ettik.

Üniversite gençliğiyle ilgili organi-
zasyonlarımız bunlarla da sınırlı kal-
madı. Safranbolu Ekonomi Öğrencileri 
Kongresinin ikincisini gerçekleştirdik. Bu 
kongrenin hemen ardından yine binin 

üzerinde bir katılımla Uluslararası Ticaret 
Kongresi gerçekleştirildi. Diğer yandan 5. 
Ulusal Çocuk Gelişimi Kongresinde, ala-
nında Türkiye’nin en iyi akademisyenleri-
nin katılımıyla, iki bine yakın öğrenci, üç 
gün boyunca Çocuğun Yüz Dili’ni anlatma 
ve anlama imkanı buldu. Tüm bu kongre 
ve öğrenci buluşmalarında yüzlerce tebliğ 
sunuldu, konferanslar verildi, konuşma-
lar yapıldı. 

Öğrenci buluşmalarımızı ve kongre-
lerimizi taçlandıran son etkinliğimiz ise, 
bu yıl ilk defa bir marka olarak ortaya 
çıkardığımız KÜLBİSS etkinliklerimiz 
oldu. Bizim için KÜLBİSS (Kültür Bilim 
İnovasyon Spor ve Sanat Günleri) inovatif 
üniversite olma yolunda önemli bir adım-
dır. ‘Düşün İşin Olsun’ sloganıyla hayata 
geçirdiğimiz bu projede, KBÜ’lü öğren-
ciler, bir hafta  boyunca, bilim, teknik, 
inovasyon alanındaki çalışmalarını sergi-
lediler, sosyal, kültürel ve sportif aktivite-
lerde bulundular. Öğrenci Konseyimizin, 
Öğrenci Kulüplerimizin ve 4 bine yakın 
uluslararası öğrencimizin aktif olarak 
yer aldığı etkinliklerde, kamudaki ve özel 
sektördeki güçlü firmaların öğrencilerle 
buluşması sağlandı.

Gençlik Dinamizmdir, dedik. 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı ile 29 Mayıs İstanbul’un fethinin, 
tarih yeniden yazılırken esas vazifenin 
gençlerin omuzunda olduğunun nişane-
sidir. Gençliğin dinamizmine, çalışkan-
lığına, üretkenliğine katkı sağlayacak 
bir müjde de biz verelim Mayıs ayında… 
Mühendislik Fakültemizin Laboratuvar 
binası inşaatı başladı. Son teknoloji labo-
ratuvarlarımız, gençlerimize hayırlı olsun. 

İçinde bulunduğumuz ayda yine, 
29 Mayıs 2007'de kurulan Karabük 
Üniversitesinin 11. yılını kutlamaktayız. 
Bu vesileyle de üniversitemizin kurulu-
şundan bugüne görev yapmış tüm eski, 
yeni akademik ve idari personelimize, 
yöneticilerine teşekkür eder, vefat 
etmiş olanlara Allah’tan rahmet dilerim. 
Üniversitemizin kurulmasına, gelişmesine 
katkı sunan herkese sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. 

Mübarek Ramazan ayının barışa, hu-
zura ve kardeşliğe vesile olması dileğiyle, 
Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik 
ederim.

Prof. Dr. Refik Polat
Rektör

Dinamik gençlik, 
dinamik üniversite

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi Akademik Düşünce 
Eğitim ve Medeniyet Kulübü (ADEM), Sosyal 
Sorumluluk ve Dayanışma Kulübü ile İlahiyat 
Kulübü tarafından gıda tüketiminin karakter 
şekillenmesine ve analitik düşünmeye etki-
sini konu alan “Ne Yiyorsak Oyuz” isimli kon-
ferans düzenlendi. 

Konferansta konuşmacı olarak Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Kürtül ve Prof. 
Dr. Ali Güneş yer aldı.  

“Helal bir medeniyetin oluşumu için 
önlemler almalıyız”

Prof. Dr. İbrahim Kürtül, konferansta yap-
tığı konuşmasında şunları söyledi: "Helal bir 
medeniyetin oluşması için öncelikle gıda 
tüketiminde israftan kaçınarak kanaatkâr 
olmamız gerekiyor. Özellikle kendi coğrafya-
mızda üretilen ürünleri tercih ederek mev-
siminde ürünler tüketmeliyiz. Son olarak 
tüketim çılgınlığının önüne geçerek özellikle 
gençlerimizi bu konuda bilgilendirmeliyiz.” 

Sağlıklı olmak ve helal yollardan beslen-
mek için hazır gıdalara karşı temkinli olma-
mız gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. İbrahim 
Kültür,  hazır gıdalarda şeker oranının fazla 
olduğunu ve bu şeker oranının vücuttaki den-
geyi bozduğunu söyleyerek insan sağlığına 
zarar verdiğine dikkat çekti. 

“içtiğimiz su, soluduğumuz Hava 
kişinin karakter ve yaşam tarzını 
etkiliyor”

Konferansın diğer konuşmacısı Prof. Dr. Ali 
Güneş ise yediğimiz yemeğin, içtiğimiz suyun 
ve soluduğumuz havanın bile kişinin karak-
ter ve yaşam tarzını etkilediğini söyleyerek 
Karabük’ü örnek gösterdi. Prof. Güneş şöyle 
konuştu: “Şu an Karabük’te yaşıyoruz ve 
Karabük hava kirliliği oranının yüksek olduğu 
bir şehir. Bu yüzden şehirde insanlar içine 
kapanık ve kanser kalp krizi vakaları çok 
fazla.” 

"sürekli kırmızı et tüketen ile bitkisel 
yiyecekler tüketen kişiler arasında 
farklılıklar görebiliriz"

Prof. Dr. Ali Güneş, tükettiğimiz yiyecekle-
rin iki boyutu olduğunu söyleyerek bunlardan 
ilkinin kimyasal bir boyut olduğunu ikinci-
sinin ise karakter belirleyici bir boyut oldu-
ğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam 
etti: “Sürekli kırmızı et tüketen ve daha bit-
kisel yiyecekler tüketen kişiler arasında bile 
farklılıklar görebiliriz. Sürekli kırmızı et tüke-
ten birisi daha agresif ve sinirli davranır-
ken bitkisel yiyecekler tüketen birisi daha 
sakin tavırlar sergiler. Dini boyuttan tüketim 
alışkanlıklarımızı değerlendirecek olursak, 
haram bir ürün tükettiğimiz zaman yaptığımız 
ibadetler 40 gün boyunca geçersiz oluyor. 
Yediklerimiz hem inanç dünyamızı hem de 
kimliğimizi etkiliyor.”

Helal ve sağlıklı yaşam anlatıldı

"Ne yiyorsak, oyuz"

Karabük'ün ayağa 
kalkma öyküsü

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Üniversitemizde düzenlenen 
“Küreselleşme, Sosyal Sorunlar ve 
Hak-İş” konulu konferansta Hak-İş 
Konfederasyonu Genel Başkanı 
Mahmut Arslan "Fabrikayı biz alalım 
demeseydik Kardemir ile beraber maa-
lesef Karabük de yok olacaktı. Bir şeh-
rin ayağa kalkma öyküsü, Hak-İş’in 
özelleştirme konusundaki ezberleri yık-

masıyla yeniden ortaya çıkmıştır.” dedi.  
Hak-İş Konfederasyonu Genel 

Başkanı Mahmut Arslan konuşma-
sının başında 1976 yılında kurulan 
Hak-İş Konfederasyonu hakkında da 
bilgi vererek Türkiye’nin en büyük işçi 
konfederasyonlarından biri olduğunu 
ve bünyesinde yaklaşık 650 bin işçi 
üyesi olduğunu söyledi. Sendikalar için 
demokrasinin çok önemli olduğunu vur-
gulayan Arslan,“Milli bir konfederasyon 
olarak kurulan Hak-İş, yerli ve milli, bu 

toprakların ürünü olan aynı zamanda 
evrensel ilkeleri kendi ilkeleri kabul 
eden evrensel bir sendika.” dedi.

Hak-İş’in yenilikçi tutumundan 
söz eden Arslan, “Küreselleşmenin 
önümüze koyduklarıyla yüzleşmeli, 
yeni şeyler üretmeli, yeni şeyler 
söylemeliyiz.” diye konuştu. Arslan 
taşeron meselesinde Hak-İş olarak 
2007 yılında örgütlenme sürecinin 
başlattıklarını ve 2014 yılında yeni bir 
aşamaya taşıdıklarını da söyledi.

Mahmut Arslan
HAK-İŞ KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI
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Mühendisliğin Kariyeri

ll Endüstri Mühendisliği 
Kulübü tarafından düzenle-
nen Mühendisliğin Kariyeri 
(CIE’18) isimli konferansta; 
Türkiye ERP Komitesi 
Koordinatörü Göker Sarp, 
BEYMEN Operasyonel 
Mükemmellik ve Süreç 
Geliştirme Müdürü Bahar 
Yıldırım ve MİLENYUM 
Danışmanlık’tan Kenan 
Berkdemir tecrübelerini gele-
ceğin mühendisleri ile pay-
laştı. Doç. Dr. İlhan Çiftçi

"Hz. Peygamberi Yeniden      
  Düşünmek"

Şehitler için üniversitemizde gıyabi cenaze namazı kılındı

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e 
taşıma kararını Gazze sınırında 
protesto eden Filistinlilere İsrail 
askerlerinin açtığı ateş sonucu 
65 Filistinli şehit oldu, 3 bin 188 
Filistinli yaralandı.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Tel 
Aviv’den Kudüs’e taşımasını Filistin 
bölgesindeki Gazze'de protesto 
eden kalabalığa İsrail askerlerinin 
ateş açması sonrası tepkiler çığ gibi 
büyüdü. Gazze Şeridi’nde 65 kişinin 
şehit olduğu, 3 bin 188 kişinin yara-
landığı olaylar sonrasında Türkiye’de 
3 gün ulusal yas ilan edildi. Ülkemizin 
birçok ilinde olduğu gibi Karabük’te de 
İsrail’i kınama protestosu yapıldı.

Karabük Üniversitesinde okuyan 
Filistinli öğrenciler başta olmak üzere, 
Suriye, Irak, Sudan, Somali gibi bir-
çok Müslüman ülkenin öğrencileri 
ellerinde Türk ve Filistin bayrakları 
ile Üniversite camisi önünde top-
landı. Karabük Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Refik Polat ve akademik per-
sonelin katıldığı programda Kuran-ı 
Kerim Tilaveti okunduktan sonra 
Tıp Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi 
Engin Erarslan ile Hemşirelik Bölümü 
Filistinli 3. sınıf öğrencisi Miqdad 
Kdour tarafından Türkçe ve Arapça 
konuşma yapıldı.

Yapılan konuşmada, İsrail ve ABD 
protesto edilerek şunlar ifade edildi:

“Her fırsatta Orta Doğu’ya demok-
rasi ve insanlık dersi vermeye kal-
kan batılı ülkeler, tüm dünyanın gözü 
önünde pervasızca yapılan bu katli-

ama karşı yine sessiz kalmayı tercih 
ederek bu katliama ortak olmuştur. 
ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
ilan etmesi bu katliamın fitilini ateş-
lemiştir. Dolayısıyla ABD, İsrail’in 
yaptığı katliamın baş sorumlusu ve 
tetikçisidir. Ayrıca ABD, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyinde, 
İsrail’in katliamının soruşturulmasını 
veto etmekle katliamı meşru göster-
meye çalışarak büyük bir skandala 
imza atmıştır. Kudüs’ün yalnızlığı; 
birbirine düşen, bölünen, düşmanla-
şan İslam dünyasının ortak utancıdır. 
Dünyadaki zulmü, çarpıklığı olduğu 
gibi bırakıp Kudüs’ü özgürleştirmek 
mümkün değil. Kudüs’ü kurtarabil-
mek için dünyadaki bu adaletsizlik-
lere son vermek gerek.

Biz Karabük Üniversitesindeki 
öğrenciler olarak tüm Müslümanları, 
İsrail’in yaptığı bu zulme karşı tek 

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.trr

ll Üniversitemizde “Hz. 
Peygamberi Yeniden 
Düşünmek” konulu konferansta 
konuşan Akdeniz Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Pişgin, kon-
feransın ismine dikkat çeke-
rek, “Hz. Peygamber'i yeniden 
düşünmek, aslında fabrika ayar-
larımıza dönmektir.” dedi. 

Hz. Peygamberin, kendisine 
peygamberlik vazifesi verildik-
ten sonra herkesi uyardığını söy-
leyen Pişgin, "O uyardı ama en 
yakındaki en yakından duymadı, 
sözün en güzeline uymadı. 
Deli dediler, şair dediler, kâhin 
dediler, sihirbaz dediler ama 
peygamber demediler." diye 
konuştu.

Allah’ın, Hz. Peygamber’e 
Kur’an-ı inkar eden o güruha 
karşı, ”Ben size peygambe-
rim demeden önce içinizde 
bir ömür kaldım, akletmiyor 
musunuz?” de diyerek, Hz. 
Peygamber’in ahlakını nübü-

vvet öncesinde koruduğunu 
ifade eden Pişgin sözlerini şöyle 
sürdürdü: ” Hasan Bin Sabit, 
Peygamberimizin şairi. Diyor ki; 
ona hiçbir hissi mucize verilme-
seydi, mesela mübarek elini bir 
su testisine daldırınca su onun 
bereketiyle çoğalmasaydı veya 
onun duasıyla ay bir gece vakti 
ikiye ayrılmasaydı bile, onun 
ahlakı Kur’an-ın ilahi sahihliğini 
ispatlamaya yeterdi.” 

Dr. Öğretim Üyesi Yasin Pişgin 
konuşmasının devamında şun-
ları söyledi: “Çocukluğumuzdan 
beri kulağımıza fısıldanan bir 
cümle; Peygamberimizin en 
büyük mucizesi Kur’an’dır. 
Doğrudur ama eksiktir. Biraz 
önceki ayette, bir kısım tefsir-
cilerin ifadesiyle; Allah onun 
yaşamını, Kur’an’ın ilahi sahih-
liğine bir delil olarak koymuş 
ve adeta Kur’an’ın en büyük 
mucizesinin onun ahlakı oldu-
ğunu ifade etmiş. Evet Kur’an 
Peygamberimizin en büyük 
mucizesidir. Ama bir şey diyeyim; 
Kur’an’ın en büyük mucizesi de 
Peygamberimizin ahlakıdır.” 

İslam’ın Hz. Peygamber ile 
ete kemiğe büründüğünü ifade 
eden Pişgin son olarak şun-
ları söyledi: ”Dinin bekasının 
bir bölümü Allah Resul’üdür. 
Mesela dinin ana sütunu 
namazdır ve namazın mimari-
sinin tamamı Allah Resulü’nün 
inşası ile gerçekleşmiştir. 
Buradan şöyle bir manzara çıkı-
yor. Allah, Peygamberin sünne-
tini adeta dinin kök hücresine 
kazımış.”

RESİM SERGİSİ

Mezuniyet Sergisi

ll Resim Bölümü son sınıf 
öğrencilerinin çalışma-
ları “Mezuniyet Sergisi” ile 
sanatseverlerin beğenisine 
sunuldu. Rektör Prof. Dr. 
Refik Polat'ın açılışını yaptığı 
sergide, mezun olacak 18 
öğrencinin 57 eseri yer aldı. 
Resim Bölümü Başkanı Dr. 
Öğr. Üyesi Asuman Özdemir, 
"Öğrenciler 4 yılın sonunda 
emeklerini ve öğrendiklerini 
ortaya koydular. Mutluyuz ve 
gururluyuz." dedi.

TATBİKAT

Acil Eylem Tahliye 
Tatbikatı 

ll Üniversitemiz Yabancı 
Diller Yüksekokulunda 
senaryo gereği deprem son-
rası bina içerisinde ortaya 
çıkan yangın anı canlandırıldı. 
Ulusal Medikal Kurtarma 
Ekibi (UMKE) ile 112 Acil ve 
üniversiteye ait itfaiye ekip-
lerinin katıldığı tatbikatta, 
öğrenciler sınıflardan tah-
liye edilirken, çatıya çıkan iki 
öğrenci itfaiye merdiveniyle 
kurtarıldı. 

ÜNİVERSİTEMİZDE öğrenim gören başta Filistinli olmak üzere 
çok sayıda Müslüman ülke öğrencileri, İsrail’i kınayarak, 
Gazze’deki protestolarda şehit edilenler için gıyabi cenaze 
namazı kıldı.

"Onun ahlakı 
Kur’an'ın ilahi 
sahihliğini 
ispatlamaya yeter."
HASSAN BİN SABİT

KONFERANS

Bilgisayar bağımlısı 
çocuklarda fiziksel 
hastalık hızla artıyor 

ll Gelişen Çocuk 
Kulübü’nün düzenlediği 
“Çocuk Cerrahisi ve Siber 
Hastalıklar” konulu kon-
feransta konuşan Selçuk 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. İlhan Çiftçi, bilgisayar 
ile çocuk arasındaki ilişkiler-
den kaynaklanan problem-
lerin sadece psikolojik değil 
bazı fiziki problemler de oluş-
turduğuna dikkat çekti.
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PANEL

Hemşireler Haftası

ll Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü tara-
fından ’12 – 18 Mayıs 
Hemşireler Haftası’ kap-
samında “Önce Bizim Ruh 
Sağlığımız” konulu panel 
düzenlendi. Etkinliğe Rektör 
Prof. Dr. Refik Polat, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Özdemir, 
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Nevin Onan ile çok sayıda 
akademisyen ve öğrenci 
katıldı. 

"Arkeoloji bölümleri 
üniversitenin tanıtımı için 
önemli"

Şehitler için üniversitemizde gıyabi cenaze namazı kılındı

yürek olmaya davet ediyoruz. Bizlere 
düşen görev, Kudüs’ü savunmaktır, 
özgürlüğe kavuşturmaktır. Kudüs, ken-
disini süsleyen zeytin ağaçlarına değil, 
kendisini kurtaracak kimselere muh-
taçtır. Kudüs İsrail’in değildir ve hiç-
bir zaman da olmayacaktır. İsrail’in 
hamiliğini yapan başta ABD Başkanı 
Trump’ı, bu katliama sessiz kalan batılı 
devletleri ve bazı Müslüman ülkeleri en 
şiddetli şekilde kınıyoruz.”

Konuşmaların ardından İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Görevlisi Suriyeli 
Samir Antif tarafından Gazze’deki pro-
testolarda şehit edilenler için gıyabi 
cenaze namazı kıldırılarak, dualar 
edildi. 

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Üniversitemizin Arkeoloji 
Bölümü tarafından, Hamit 
Çepni Konferans Salonunda ‘4. 
Arkeoloji Günleri’ düzenlendi. 

Etkinliğin açılışında konu-
şan Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mustafa Yaşar, Karabük 
Üniversitesinin emin adımlarla 
yoluna devam ettiğini söyleye-
rek, üniversitenin gelişim alan-
ları hakkında bilgiler verdi.

Etkinliğin diğer konuşmacısı 
olan Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Murat Ağarı, Arkeoloji 
Bölümü’nü çok önemsediğini 
belirterek, “Arkeoloji fantas-
tik bölümlerimizden bir tanesi. 
Arkeoloji bulguları ve buluşla-
rıyla fantastiktir. Buldukları bu 
fantastik buluşları bizlerle pay-
laştığınız için hepinize teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.

"MeMleKetin Kültür 
varlıKlarına saHip çıKMaK 
zorundayız"

Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Orhan Bingöl yaptığı konuş-
mada üniversitelerdeki arke-
oloji bölümlerinin, yaptıkları 
çalışmalar ve ortaya koydukları 
eserlerle en fazla dikkat çeken 
bölümlerden biri olduğunu vur-
guladı. Arkeoloji bölümlerinin 
medyaya yansıyan olumlu veya 
olumsuz yönleriyle üniversitele-
rin tanıtımında büyük pay sahibi 
olduğunu belirten Prof. Bingöl, 

“Onun için bu bölümü büyüt-
mek aynı zamanda arkeolojinin 
dışında üniversiteye de fayda 
sağlar.” dedi.

Konuşmasının devamında, 
“Memleketin kültür varlıklarına 
sahip çıkmak zorundayız.” diyen 
Prof. Bingöl, “Bunu yapmaya 
çalışacağız ve bunu yaparken 
de bu meslek alanlarını ve bu 
mesleği yapanları en iyi şekilde 
eğiteceğiz. Bunun için de kazılar 
büyük önem taşıyor.” ifadelerini 
kullandı. 

Prof. Bingöl konuşması-
nın ardından 2017 yılında 
‘Magnesia Kazıları’nda yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yapılan açılışın sonrasında 
Dr. Öğr. Üyesi Ömür Dünya 
Çakmaklı ‘Labraunda Kutsal 
Alanı Su Kompleksi Kazıları 
Cam Buluntuları’, Dr. Öğr. Üyesi 
Ersin Çelikbaş ‘Hadrianoupolis 
Kazıları 2017 Çalışmaları’, 
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Eliüşük 
‘Hasankeyf Kazıları 2017 Yılı 
Çalışmaları’ hakkında sunum 
yaptı.

tiyatro

Müzik Bölümü 
öğrencilerinden   
keman resitali

ll Safranbolu Fethi Toker 
Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Müzik Bölümü son 
sınıf öğrencileri ile birinci 
sınıfta öğrenim gören öğren-
ciler birlikte keman perfor-
mansı sergiledi. “Keman 
Sınıfı” adının verildiği kon-
serde piyano eşliğinde yerli 
ve yabancı eserler dinleyiciyle 
buluştu.

seMiner

Halkla ilişkiler ve 
tanıtım 

ll Türkiye’de önemli kurum-
lara halkla ilişkiler hizmeti 
veren NİŞ PR Ajans Başkanı 
Nesrin Gündüz, Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
öğrencilerinin daveti üzerine 
Safranbolu'ya gelerek mes-
leki uygulamalar konusunda 
seminer verdi. Seminerde 
Gündüz, yaptığı çalışmalar-
dan örnekler vererek halkla 
ilişkiler mesleği uygulamala-
rını anlattı.

"Kudüs, kendisini 
süsleyen zeytin 
ağaçlarına değil, 
kendisini kurtaracak 
kimselere muhtaçtır."

Panelde “Mesleki Açıdan Ruh Sağlığımızı Neler Etkiler?”, “Ruh 
Sağlığını Koruma ve Geliştirmede Bedenin Gücü”, “Ruh Sağlığını 
Koruma ve Geliştirmede Zihnin Gücü” gibi konular Marmara 
Üniversitesi ve Bezm-i Alem Üniversitesinden Sağlık Bilimleri 
alanında çalışmalar yapan akademisyenler tarafından ele alın



6 Mayıs 2018
Sayı 11KAMPÜS 

GÜNDEM
www.karabuk.edu.trKÜLLIYE

.
KARABÜK

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.trr

ll Makine Mühendisliği Bölümü ile 
Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğren-
cilerinin bitirme projeleri Mühendislik 
Fakültesi fuaye alanında farklı günlerde 
düzenlenen sergiyle görücüye çıktı. 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ SERGİSİ

Makine Mühendisliği Bölümü öğrenci-
lerinin yıl sonu proje sergisinde “Anlık 
görüntü aktarabilen amfibik insansız 
hava aracı”, “Raylı sistem araçlarında 
vagon doluluk ikaz sistemi”, “Yerli kup-
lör tasarımı”, “Piezo-elektrik ray pedi”, 
“Maglev tren”, “Bilgisayar kontrollü hız 
sabitleyici”, “Hidrojen ile elektrik üre-
timi”, “Prototip hadde makinesi”, “Eğme-
yorulma test cihazı”, “Plastik filament 
makinesi”  gibi projeler yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat da sergiyi 
gezerek öğrencilerden projelerle ilgili bilgi 
aldı. Birbirinden farklı projelerin yer aldığı 
sergiyle ilgili olarak Rektör Prof. Dr. Refik 

KONSER Büyük usta 
türküleriyle 
anıldı

ll Fethi Toker Güzel 
Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi ile Gazi 
Üniversitesi Gazi Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü tarafın-
dan, “Neşet Ertaş’a Saygı 
Konseri” düzenlendi. 
Konserde öğretim görev-
lileri ve öğrencilerden 
oluşan Türk Halk Müziği 
korosu Neşet Ertaş’ın bir-
birinden değerli eserle-
rini seslendirdi.

Geleceğin mühendisleri 
projelerini sergiledi

Polat, duygularını şu sözlerle paylaştı:
“Dönem sonuna geldik. Mühendislik 

Fakültesinde öğrencilerimizin bitirme tez-
lerine yönelik sergiyi geziyoruz. Ben de 
Mühendislik Fakültesinin bir mensubu 
olduğum için inanılmaz bir keyif aldım. 
Öğrencilerimiz çok inovatif, çok faydalı 
işler yapmışlar, inşallah bunları daha da 
geliştirecekler.”

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ SERGİSİ

Mekatronik Mühendisliği Bölümü tara-
fından Mühendislik Fakültesi fuaye ala-
nında “Mekatronik Mühendisliği Proje 
Sergisi” düzenlendi. 

Mekatronik Mühendisliği son sınıf 
öğrencileri sergide, bitirme projelerini 
ziyaretçilerin ilgisine sundu.

Sergide yer alan ve öne çıkan bazı pro-
jeler şöyle:

Casus Robot: Keşif ve gözetleme amaçlı 
kullanılan casus robot, uçuş anında 
sınıra yaklaşıldığında fark edilmemek 

için bulunduğu noktaya iniş yaparak 
aynı zamanda karada da hareket ede-
bilmekte ve Fpv uzaktan kamerası saye-
sinde ortamdaki her şeyi görüntüleyerek 
kullanıcıya anlık bilgi ulaştırmakta.

İnsansız hava aracı “İstikbal”: Projenin 
temel amacı hiçbir kontrol kart kullan-
madan, normal hava koşullarında RC ile 
rahat kontrol edilebilir bir İHA tasarlamak.

Çekirdek atışı yapan tabanca: Projede 
mevcut pahalı fişekler yerine daha ucuz 
bir mermi atabilecek bir tabancı tasarımı 
gerçekleştirildi. Silah mekanizması 
basit hale getirilerek merminin maliyeti 
düşürüldü ve tabanca oldukça hafifletildi.

Örümcek Robot: Android uygulaması 
sayesinde uzaktan kolay kontrol edile-
bilen, 4 bacak ve 12 eklemli yapısı ile 
yüksek hareket kabiliyeti ile problem çeşi-
dine göre üzerine yerleştirilecek kamera, 
sensör ve benzeri algıcılar aracılığıyla 
kullanıcıya ortam hakkında veriler suna-
bilmekte.

Sergide yer 
alan; insansız 
kara ve hava 
aracı, bomba 
imha robotu, 
wifi – blue-
tooth kontrollü 
görüntü aktaran 
robot, 3D ve 
3B yazıcılar, iki 
eksenli güneş 
takip sistemi, 
casus robot, ses 
kontrollü model 
araba gibi 80 
farklı proje  
katılımcılar 
tarafından 
yoğun ilgi gördü.

KONFERANS

Sultan 2. 
Abdülhamid’in 
torunu konferans verdi 

ll Karabük Üniversitesi Artı 
Kariyer Kulübü tarafından, 
“Ecdadın İzinden Osmanlı 
Medeniyetine Yolculuk” 
konulu konferansı düzenlendi. 
Mühendislik Fakültesi Hamit 
Çepni Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen konferansa 
Sultan 2. Abdülhamid’in torunu 
Orhan Osmanoğlu ve Payitaht 
Abdülhamid dizisi konsept danış-
manı yazar Selman Kayabaşı ile 
Karabük Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Seyfullah Kara konuşmacı olarak 
katıldı. 

Konferansta konuşan 
Orhan Osmanoğlu, Sultan 2. 
Abdülhamid’in dördüncü kuşak 
torunu ve 1974 yılına kadar sür-
günde yer alan hanedan üyele-
rinden biri olduğunu ifade etti. 

Osmanoğlu konuşmasının deva-
mında 1974 Türkiye'ye döndükle-
rinde vatandaşlıkla ilgili yaşadıkları 
sorunlar, Sultan 2. Abdulhamid’in 
en küçük oğlu Abid Efendi ile tanış-
ması ve Sultan Abdülhamid'e dair 
bazı anıları paylaştı. 

TİYATRO

Tiyatro Kulübünden 
yeni oyun: 

"Lütfen Kızımla 
Evlenir misin?" 

ll Tiyatro Kulübü öğrencileri-
nin hazırlamış olduğu Muzaffer 
İzgü’nün kaleme aldığı ‘Lütfen 
Kızımla Evlenir misiniz?’ adlı 
tiyatro oyunu 15 Temmuz Şehitler 
Konferans Salonunda sahnelendi. 
Bir annenin kızını evlendirebilmek 
için yaptıklarını konu alan tiyatro 
büyük beğeni topladı.

Evlilik konusunda bir anne ve 
kızın komik öyküsünün anlatıl-
dığı oyunda, aynı zamanda ‘evlilik’ 
meselesinin toplumsal hayattaki 
yeri de komik bir dille sorgulana-
rak bu noktadaki çarpıklıklar gözler 
önüne seriliyor.

Oyunun yönetmenliğini Bekir 
Çetinkaya ve Nurdan Şen, oyunculu-
ğunu ise Dilara Şenyiğit,Merve Kurt, 
Esat Canşen, Yunus Emre Sezer, 
Süleyman Lort, Bekir Varut yaptı.

ÜNİVERSİTEMİZ Mühendislik Fakültesinde Makine Mühendisliği ve 
Mekatronik Mühendisliği Bölümleri öğrencileri yıl sonu projelerini sergiledi.
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KARABÜK Üniversitesi öğrencilerinin iki projesi “TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var” 
yarışmasında ilk 12 proje içerisinde yer almayı başardı. Yarışmanın İstanbul’da 
düzenlenen final törenine Rektör Prof. Dr. Refik Polat da katıldı.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi öğren-
cilerinin iki projesi , 74 il ve 161 
üniversiteden 4 bin 268 gencin 
1.621 iş fikri gönderdiği “TÜSİAD 
Bu Gençlikte İş Var” yarışmasında 
ilk 12 proje içerisinde yer almayı 
başardı. Yarışmanın İstanbul’da 
düzenlenen final törenine Karabük 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik 
Polat ta katılarak öğrencileri teb-
rik etti.

TÜSİAD tarafından vizyoner üni-
versite öğrencilerine yönelik iş dün-
yasının deneyimlerini sunmak 
amacıyla düzenlenen, 74 il ve 161 
üniversiteden 4 bin 268 gencin 
1.621 iş fikrini gönderdiği yarışma-
dan  “Carsafetyteam” ekibindeki 
Otomotiv Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerinden Ahmet Özçelik ve 
Furkan Ciğerlioğlu’nun “Sürücü 
Denetleme Asistanı” projesi ve 
“Tıp Mühendisleri” ekibindeki Tıp 
Mühendisliği Bölümü öğrencilerin-
den Samet Yıldız, Ahmet Çalışkan, 
Deniz Baran Demirhan, Oğuzhan 
Harman ve Ali Tuncay Yılmaz’ın 
“Postür Takip ve Uyarı Cihazı” pro-
jesi ilk 12 proje arasına girdi.

Karabük Üniversitesinden katı-
lan öğrencilerin, sürücü hatalarını 
denetleme, uyarma, puanlama ve 
istenilen yerlere iletilmesini sağ-
layan sistem “Sürücü Denetleme 

Asistanı” projesi ve insanların 
yaşantıları içerisindeki postür 
(duruş) bozukluklarını düzeltmek 
ve yanlış postür sebebiyle oluşan 
rahatsızlıkları önlemek adına kişiyi 
takip eden ve uyaran giyilebilir ve 
mobil uygulamalı bir çözüm olan 

“Postür Takip ve Uyarı Cihazı” pro-
jesi yarışmada büyük beğeni top-
ladı.

TÜSİAD üyeleri ile çalışma fırsatı 
yakalayan ve iş dünyasının başa-
rılı isimleriyle birlikte çalışan KBÜ’lü 

öğrenciler iş fikirlerini daha da geliş-
tirme imkanı buldu. Öğrenciler, 
ürün geliştirmeleri , pazar analizi 
ve  iş planı hazırlanması süreçle-
rini detaylı olarak değerlendirdi ve 
gerekli konularda profesyonel des-
tek aldı.

TÜSİAD, KBÜ’lü 
öğrencilerde 'İş Var' dedi

Öğrenci 
kulüpleri 
istişare 
toplantısında

ll Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı, öğrenci kulüpleri ile 
Aladağ piknik alanında düzenlenen 
istişare toplantısında bir araya geldi. 

Saitler Köyü Aladağ Piknik 
Alanında düzenlenen istişare top-
lantısına Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanı Bünyamin Gün, KBÜ 
Öğrenci Konseyi üyeleri ile kulüp 
ve topluluk üyesi öğrenciler katıldı. 
Kulüplerin sorunlarına ve isteklerine 
değinilen etkinlikte çözüm önerileri 
aktarıldı. 

Aladağ piknik alanında kahval-
tıyla başlayan etkinlikte öğrenciler 
ve personel keyifli anlar yaşayarak, 
halat çekme yarışı, voleybol maçı ve 
bilek güreşi gibi aktiviteler yaptı. 

Bu tür toplantıların öğrenci kulüp-
lerinin önerilerini ve projelerini 
paylaşmaları adına çok önemli oldu-
ğunu vurgulayan öğrenciler, Sağlık 
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na 
teşekkür etti.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi 
Gastronomi Kulübü öğren-
cileri sosyal sorumluluk pro-
jesi kapsamında, özel eğitim 
gören çocuklarla pasta yapımı 
etkinliğinde bir araya geldi. 

Destek amaçlı yapılan 
etkinlikte çocuklara sevdiği 
meyvelerle pasta yaptırıldı. 
Pasta yapım sırasında çocuk-
ların sevinçleri görülmeye 
değerdi. Çocuklar yaptık-
ları pastadan sonra bahçede 
halk oyunları, el baskısı, 
danslar, yüz boyama, bileklik 
yapımı gibi etkinlikler de ger-
çekleştirdi. Çocuklara pasta 
yapmayı öğreten üniversi-

teli öğrenciler, onların yalnız 
olmadıklarını ve yüzlerinde 
tebessüm oluşturmak için 
bu etkinliği düzenlediklerini 
belirttiler. 

Gastronomi Kulübü 
Başkanı Hasan Semiz çocuk-
larla pasta yapımı etkinliği 
gerçekleştirerek onların yal-
nız olmadığını, onlara umut 
dolu olmalarını hissettirmek 
istediklerini belirterek, “Böyle 
bir etkinlik gerçekleştirdiği-
miz için mutluyuz. Umarım 
Türkiye’nin her yerinde bu ve 
buna benzer etkinlikler olur. 
Biz onların yanında olduğu-
muzu belli etmek mecburiye-
tindeyiz” dedi. 

(İHA – Karabük)

Karabük Üniversitesi öğrencileri Yaşama 
Sevinci Özel Eğitim Ortaokulu öğrencileriyle 
‘pasta yapımı’ etkinliği düzenledi.
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ÜNİVERSİTEMİZ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı öğrenci kulüplerinin iş birliğinde gerçekleşen 
KÜLBİSS (KBÜ Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor, Sanat Günleri) adlı etkinlik kapsamında öğrenciler, bir hafta boyunca 
hem çok yönlü sosyal etkinliklere katıldılar hem de piyasa hakkında bilgi alıp sektöre hazırlandılar.  

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Üniversitemizde 7 – 11 Mayıs tarihleri ara-
sında bilim, sanat, kültür, spor ve inovasyon alan-
larında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sağlık Kültür 
Spor Dairesi Başkanlığına bağlı öğrenci kulüp-
lerinin iş birliğinde düzenlenen KÜLBİSS adının 
verildiği etkinlik kapsamında öğrenciler bir hafta 
boyunca hem çok yönlü sosyal etkinliklere katıldı-
lar hem de piyasa hakkında bilgi alıp sektöre hazır-
landılar.  

KÜLBİSS, uLuSLaRaRaSı 
ETKİNLİKLE BaşLadı

KÜLBİSS'in ilk gününde üniversitemizde 53 
farklı ülkeden öğrenci, Teknoloji Fakültesi önüne 
kurulan çadırlarda kültürlerini ve yemeklerini 
tanıttı. Etkinlikte uluslararası öğrenciler yöresel 
dans gösterileri de yaparak katılımcılara eğlenceli 
anlar yaşattı. 

KÜLBİSS etkinliğinin ilk gününde ayrıca Turuncu 

Kantin’de ve Kapalı Spor Salonu’nda öğrenciler 
arasında futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, 
bilek güreşi, langırt satranç ve okçuluk müsabaka-
ları yapıldı.

Etkinliğe Karabük Valisi Kemal Çeber, 
Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat, Rektör 
Yardımcıları, kurum il müdürleri, akademisyenler 
ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Vali Çeber ve Rektör Polat, il protokolü ile ulus-
lararası öğrencilerin stantlarını ziyaret etti. Burada 
öğrenciler tarafından ikram edilen yemekleri yiyen 
protokol üyeleri, öğrencilerle bol bol fotoğraf çekildi.

öğRENcİLER, SEKTöR 
TEMSİLcİLERİYLE BuLuşTu 

KÜLBİSS’in ikinci gününde de etkinlikler hız 
kesmeden devam etti. 

Öğrenci kulüpleri Teknoloji Fakültesi’nin 
önüne stant açıp, yaptıkları faaliyetler hakkında 
öğrencileri bilgilendirdi. Ayrıca Teknokent’in 
önüne kurulan sahnede folklör gösterileri 
düzenlendi. Folklör gösterisi sonrası Karabük 
Üniversitesi öğrencisi Simge Akpınar’ın söylediği 

Üniversitemizde 
KÜLBİSS coşkusu
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Video: Karabük Üniversitesi 3 Nisan TV (Youtube)

ÜNİVERSİTEMİZ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı öğrenci kulüplerinin iş birliğinde gerçekleşen 
KÜLBİSS (KBÜ Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor, Sanat Günleri) adlı etkinlik kapsamında öğrenciler, bir hafta boyunca 
hem çok yönlü sosyal etkinliklere katıldılar hem de piyasa hakkında bilgi alıp sektöre hazırlandılar.  

şarkılarla doyasıya eğlenen öğrenciler, çalınan 
hareketli parçalarla horon çekip, çiftetelli oynadı.

KÜLBİSS’in ikinci gününde Teknokent’in 
içine kurulan alanda, ülkemizde faaliyet göste-
ren bazı büyük şirketlerin temsilcileri da 
öğrencilere konferans verdi.

Ayrıca, Ülkemizde en çok kan bağışının 
yapıldığı üniversiteler arasında yer alan Karabük 
Üniversitesinde Kızılay, KÜLBİSS’in son gününe 
kadar kurulan stantta kan bağışı almaya devam 
etti.

VALİ ÇEBER:  Karabük Üniversitesi, 
uluslararası öğrencilerin en yoğun olduğu 
üniversitelerden biri

Etkinlikle ilgili konuşan Karabük Valisi Kemal 
Çeber, “Karabük Valisi olarak her programda gelen 
misafirlerimize bahsettiğimiz birkaç çok önemli 
potansiyelimiz var. Bunlardan birisi Karabük 
Üniversitesi. Üniversitemiz şehir nüfusuna oranla 
öğrenci yoğunluğunun en fazla olduğu üniversite.” 
dedi. 

Özellikle kendisinin çok fazla önem verdiği 
konulardan birinin de Karabük Üniversitesinin 
uluslararası öğrencilerin en yoğun olduğu üniver-
sitelerden birisinin olması diyen Vali Çeber, “Bu 
anlamda yapılan bu faaliyetin de çok güzel, çok 
başarılı, çok iyi düşünülmüş bir faaliyet olduğunu 
değerlendiriyorum.” ifadelerini kullandı.

REKTÖR POLAT:  Uluslararası 
öğrencilerimizin hem yemeklerini hem de 
kültürlerini tanımış oluyoruz

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da yap-
tığı konuşmada haftanın ilk gününde ikinci öğrenci 
odaklı faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 
“Geçen hafta Artı Kariyer Kulübü’müzün düzenle-
diği Uluslararası Öğrenci Kongresi vardı. Bu sabah 
da Çocuk Gelişimi Bölümü’müzün yaptığı kongre 
vardı. Şu anki faaliyette ise uluslararası öğrencileri-
miz var. Burada uluslararası öğrencilerimizin hem 
yemeklerini hem de kültürlerini tanımış oluyoruz.” 
diye konuştu.

Üniversitemizde 
KÜLBİSS coşkusu
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Yıl boyunca çok farklı alanlarda 
ulusal ve uluslararası kongre 
ve sempozyumlara ev sahipliği 
yapan Karabük Üniversitesi, 
özellikle Mayıs ayında en yoğun 
dönemlerinden birini geçirdi.  

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi, son yıllarda 
bilimsel etkinliklere hız verdi. Dünyanın 
farklı ülkelerindeki yüksek öğretim 
kurumlarıyla yapılan iş birlikleri neti-
cesinde düzenlenen ortak kongre ve 
sempozyumların yanı sıra, üniversiteye 
bağlı birimlerin organize ettiği bilimsel 
aktivitelerle bu sayı günden güne daha 
da artıyor.

Üniversitemizde özellikle Nisan ve 
Mayıs ayı kongre, sempozyum ve kon-
ferans anlamında çok yoğun geçti.

Artı Kariyer Kulübü öğrencilerinin 
düzenlediği 3. Uluslararası Ticaret 
Kongresi'nin yanı sıra İktisat Kulübü 
ev sahipliğinde 2. Ulusal Safranbolu 
Ekonomi Öğrencileri Kongresi yapıldı.

Çocuk Gelişimi Bölümü öğrenci-
lerinin düzenlediği “5. Ulusal Çocuk 
Gelişimi Öğrenci Kongresi” en yoğun 
katılımlardan biri oldu.

Öte yandan Uluslararası İleri 
Teknoloji, Bilgisayar Mühendisliği ve 
Bilim Konferansı (ICATCES 2018) ile 
14. Uluslararası Yanma Sempozyumu 
ilgili alanda çalışmalar yapan dünyanın 
farklı ülkelerinden ve Türkiye’nin çeşitli 
üniversitelerinden çok sayıda bilim 
insanını bir araya getirdi. 

KARABÜK Üniversitesi Mayıs ayında çok sayıda ulusal 
ve uluslararası kongre, sempozyum ve konferanslara ev 
sahipliği yaptı. 

Mayıs ayı, kongre ve 
sempozyumlarla geçti

Metin Külünk: Önümüzdeki yüz  yılda yeniden şekillenecek dünya ticaretine Türkiye hazırdır
Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

Artı Kariyer Kulübü tarafından 15 
Temmuz Şehitler Konferans Sa-
lonu’nda 81 il, 184 üniversiteden 
300’ü aşkın öğrencinin katılımıyla 
3. Uluslararası Ticaret Kongresi dü-
zenlendi. 

3. Uluslararası Ticaret Kongre-
si’ne davetli konuşmacı olarak ka-
tılan AK Parti İstanbul Milletvekili 
Metin Külünk, konuşmasında Tür-
kiye’nin özellikle altyapı yatırımla-
rıyla ve yeni ulaşım ağlarıyla yeni 
yüzyıldaki dünya ticaretine hazır ol-
duğunu ifade etti. 

Külünk, “Önümüzdeki yüz yıl-
da dünya ticareti yeniden şekille-

necek, vücut bulacak. Gücün Ba-
tı’dan Doğu’ya kayacağı, 65 ülke-
nin doğrudan etkileneceği ve dün-
yanın şekil değiştireceği yeni boyu-
ta hazır bir Türkiye’yi size emanet 
ediyoruz. Bunu biliniz.” dedi.

“İhracatsız var olMaMız MÜM-
KÜn değİl”

Külünk konuşmasının devamın-
da ihracatın önemine değinerek 
şunları söyledi: “1984 yılında Tür-
kiye’nin ihracatının yaklaşık yüzde 
70’i tarım ürünlerinden oluşuyor-
du, yüzde 30’luk kısmı sanayi ürün-
lerinden oluşuyordu ve de kamu-
nun elinde olan bir ihracat omurga-
mız vardı. Eğer biz sanayileşme sü-
recini ıskalamamış değil, ıskalatıl-
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Metin Külünk: Önümüzdeki yüz  yılda yeniden şekillenecek dünya ticaretine Türkiye hazırdır
mamış olsaydık Batı’nın sanayileş-
me süreci üzerinden elde ettiği ti-
caret gücünü küreselleştirmesi-
ni fark etseydik ve de biz de bunu 
fark eden bir ülke olarak ihracatın 
ne demek olduğunu anlayabilsey-
dik bugün dünya ticaretinin devi Al-
manya gibi olma şansını yakala-
mış olacaktık. İhracat olmadan ol-
maz. İhracatsız var olmamız müm-
kün değil.”

“AvrupA pAzArının bize Açıl-
mış olduğunu fArk edebil-
seydik gAyri milli hAsılAmız 
2-3 trilyon olurdu”

Dış ticaretin ülkenin gelişmişliği ve 
bireysel refah düzeyiyle ilişkisine 
de değinen Metin Külünk şöyle ko-

nuştu: “Ankara Anlaşması gereği 
73’teki katma protokol hükümleri-
nin uygulama sürecinde biz Avru-
pa pazarının bize açılmış olduğu-
nu fark edebilseydik, bugün 150 
milyar dolarlık ihracat rakamını ve 
önümüze hedef olarak koyduğu-
muz 500 milyar doları ve 700 mil-
yar dolarlık gayri milli hasılayı de-
ğil, bugün 2 – 3 trilyon dolarları ya-
kalamış ve çok rahatlıkla konuşan 
bir ülke noktasında olacaktık. 

“dünyA ticAretinin gelebile-
ceği yeni noktAyı iyi görerek 
kendimizi hAyAtA hAzırlAmAk 
mecburiyetindeyiz” 

Dünya ticaretinin bugün 80 trilyon 
dolarlara yaklaşan hacmi olduğu-

nu kaydeden Külünk, “Bizim yüz-
de 1’lerde olmamız yetmez. Biz 
bugün yüzde 4, 5 veya 6’larda ol-
mak zorundayız. Çin’in geldiği nok-
tanın bir ihracat operasyonu oldu-
ğunu iyi görmek zorundayız. Çin’in 
Pekin’den Londra’ya çelik ipek yo-
lu üzerinden ve deniz ipek yolu 
üzerinden 65 tane ülkenin doğru-
dan etkilendiği yeni yüz yılın ipek 
yolu üzerinden dünya ticaretinin 
gelebileceği yeni noktayı iyi göre-
rek kendimizi hayata hazırlamak 
mecburiyetindeyiz.” diye konuştu.

“ulAşım AğlArındA, dünyAnın 
en güçlü olduğu toprAklAr-
dA yAşıyoruz”

Türkiye’nin önümüzdeki yüz yı-

la her alanda hazır olduğunu ifa-
de eden Külünk,  “Her anlamda, 
gerek telekomünikasyonda ge-
rek ulaşım ağlarında, dünyanın en 
güçlü olduğu topraklarda yaşıyo-
ruz. Türkiye, Pekin Londra hattın-
da ipek yollarına hazır. Avrasya Tü-
neli’yle hazır. Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’yle hazır. Bu köprü sa-
dece araçların geçeceği bir köprü 
değildir. Aynı zamanda orta şerit-
ten geçecek tren yoluyla ve dünya-
nın üçüncü büyük havaalanı Tür-
kiye’nin ipek yoluna hazırlık süre-
cidir. Osman Gazi ve Çanakkale 
Köprüsü. Öte yandan 2023 yılına 
kadar yapılacak 20 bin kilo metre-
lik hızlı tren hattıyla hazırız.” şek-
linde konuştu.

Metin Külünk
AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ

KONGRE

5. ulusal çocuk gelişimi 
öğrenci kongresi

ll Üniversitemiz Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 
öğrencilerinin düzenlediği Ulusal 
Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi'nin 
‘Çocuğun Yüz Dili’ temasıyla bu yıl 
5.’si gerçekleştirildi. 

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, 
5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci 
Kongresi’nin açılışında yaptığı 
konuşmasında çocuğun eğitiminin 
anne karnında başladığına, çocuk 
yetiştirmede aile ve öğretmenlere 
düşen görevlere değinerek kongre-
nin gerçekleşmesinde emeği geçen 
akademisyen ve öğrencilere teşek-
kür etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Özdemir de konuş-
masında kongreye katılımın yoğun 
olmasının kendilerini gururlandırdı-
ğını da söyledi. 

Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Arzu Özyürek ise kongre-
nin gerçekleşmesinde öğrencile-
rin çok büyük emekleri ve gayretleri 
olduğunu belirterek bu başarılı çalış-
maların devam etmesini diledi. İlki 
Hacettepe Üniversitesinde başlayan 
kongrede katılımın giderek artması-
nın mutluluk verici olduğunu da dile 
getiren Doç. Dr. Özyürek,  43 farklı 
üniversiteden 1600 katılımcı bulun-
duğu bilgisini paylaşarak kongre-
nin gelecek yılda uluslararası olarak 
düzenlenmesini teklif etti.

KONFERANS

uluslararası ileri teknoloji, 
bilgisayar mühendisliği ve 
bilim konferansı

ll Karabük Üniversitesi ev sahipli-
ğinde düzenlenen Uluslararası İleri 
Teknoloji, Bilgisayar Mühendisliği 
ve Bilim Konferansı (ICATCES 2018) 
Hamit Çepni Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen açılış töreni ile başladı. 
11 – 13 Mayıs tarihleri arasında ger-
çekleşen konferansta başlıca bilgisa-
yar mühendisliği ve bilgisayar bilimi 
alanında çalışmalar yapan dünya-
nın farklı ülkelerinden ve Türkiye’nin 
çeşitli üniversitelerinden çok sayıda 
katılımcı yer aldı. 

Mühendislik Fakültesi Öğretim 
Üyesi aynı zamanda Konferansın 
düzenleme komitesi başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Akbaba açılışta yaptığı 
konuşmada konferansın amacının 
bilgisayar mühendisliği ve bilgisa-
yar yazılımı konusunda eğitimciler 
arasında bilgi alışverişini sağlamak 
ve bu alanda yeni konuları paylaş-
mak olduğunu söyledi. İleriye dönük 
yararlanabilecekleri konular bakı-
mından öğrenciler için önemli bir 
organizasyon olduğunu da belirten 
Prof. Akbaba, “Tüm öğrencilerimi-
zin bundan yararlanmalarını öneriyo-
rum.” diye konuştu.

KONGRE

2. ulusal safranbolu 
ekonomi öğrencileri 
kongresi

ll Karabük Üniversitesi İktisat 
Kulübü ev sahipliğinde 2. Ulusal 
Safranbolu Ekonomi Öğrencileri 
Kongresi düzenlendi. 15 Temmuz 
Şehitler Konferans Salonu’nda açı-
lışı yapılan kongreye KBÜ İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Abdullah Karakaya, İktisat 
Bölümü Başkanı ve İktisat Kulübü 
Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Bahar 
Aşçı, öğrenciler ve çok sayıda davetli 
katıldı. 

Kongrenin açılışında konuşan 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Abdullah Karakaya, 
toplumların çeşitli amaçları oldu-
ğunu söyleyerek, bu amaçların vaz-
geçilmezlerinin varlıklarını korumak 
ve refah düzeylerini yükseltmek ola-
rak özetlenebileceğini ifade etti. 

Kongrenin açılışında yer alan 
bir diğer konuşmacı İktisat Bölümü 
Başkanı ve İktisat Kulübü Danışmanı 
Dr. Öğr. Üyesi Bahar Aşçı, Safranbolu 
Öğrenci Kongresinin fikir aşaması 
ve gerçekleşme sürecini paylaştı. 
Öğrencilerin kongreyi düzenlemek 
için gece gündüz çalıştıklarını ifade 
eden Aşçı, “Huzurunuzda hepsine 
teşekkür ediyorum.”dedi.

SEMPOZYUM

14. uluslararası yanma 
sempozyumu 
ll Karabük Üniversitesi ile 
Yanma Enstitüsünün birlikte orga-
nize ettiği 14. Uluslararası Yanma 
Sempozyumu 15 Temmuz Şehitler 
Konferans Salonu'nda gerçekleşti-
rildi. 

Sempozyumda konuşan Karabük 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mustafa Yaşar, dünyanın büyük 
bir hızla değiştiğini belirterek, bu 
süreçte talep ve beklentilerin de 
farklılaştığını ifade etti.

Prof. Yaşar, Türkiye’nin gelecekte, 
teknolojik seviye ve uygulama açısın-
dan mobil internet, mobil alışveriş ve 
elektronik para kullanma alışkanlık-
larında en ileri ülkelerden biri olaca-
ğını da belirtti.

Sempozyumun açış konuşmasını 
yapan Karabük Üniversitesi 
Orman Fakültesi Dekanı ve 
Otomotiv Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Bahattin Çelik, yanma 
sempozyumları hakkında bilgi-
ler verdi. Prof. Dr. Bahattin Çelik 
konuşmasının sonunda, 14 . 
Uluslararası Yanma Sempozyumuna 
145 bildiri ile katılım sağlandığı bilgi-
sini paylaştı.

Protokol konuşmalarının 
ardından bildiri sunumlarına geçildi. 
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KBÜ heyeti Hindistan'da 
yükseköğretim fuarına katıldı

Afrikalı öğrencilerle 
istişare toplantısı

Rektör Polat ve Başkan 
Vergili uluslararası misafir 
öğrencilerle buluştu 

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi, 
Hindistan’ın en büyük ulus-
lararası yükseköğretim fuarı 
olan ‘UAS 2018 Uluslararası 
Yükseköğretim Zirvesi ve 
Öğrenci Fuarı’na katıldı. 

Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ın 
başkanlığını yaptığı heyet yeni 
uluslararası anlaşmalar yapmak 
için bu önemli fuarda yerini aldı. 

27-29 Nisan tarihleri 
arasında gerçekleştirilen 
Hindistan’ın en büyük uluslara-
rası yükseköğretim fuarında ilk 
gün 40 farklı ülkeden 136 yük-
seköğretim kurumunun katılı-

mıyla çalıştaylar gerçekleştirildi. 
Üniversitelerin tanıtıldığı çalış-
tayda, ikili anlaşmalar da yapıldı.

Fuarın ikinci gününde ise 
Hindistan’ın farklı şehirlerin-
den gelen binlerce öğrenciye 
Karabük Üniversitesi tanıtıldı. 
Karabük Üniversitesinin ve 
Karabük’ün imkanlarının bire-
bir öğrencilere anlatıldığı fuara 
öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ın 
yanı sıra heyette Uluslararası 
İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. 
Oya Çepni Önalan, Uluslararası 
İlişkiler Koordinatörlüğünde 
görevli Öğr. Gör. Kerim Tanış 
ve Sağlık Kültür Spor Dairesi 
Başkanı Bünyamin Gün yer aldı.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.trr

ll Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Refik Polat, Dışişleri 
Bakanlığı Afrika Dairesi Genel 
Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza 
Demirer ve İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dekanı ve Eski Çad 
Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet 
Kavas, Karabük Üniversitesinde 
okuyan Afrikalı öğrencilerle 
bir araya gelerek istişarelerde 
bulundu. 

Eski Büyükelçi Ahmet Rıza 
Demirer ilk olarak Rektör Prof. 
Dr. Refik Polat’ı makamında 
ziyaret etti. Rektör Polat burada 

Afrika Dairesi Genel Müdürü’ne 
Karabük Üniversitesinde oku-
yan Afrikalı öğrenciler ve 
Karabük Üniversitesinin ulusla-
rarasılaşma vizyonu hakkında 
bilgiler verdi. 

Ziyaretin ardından Rektör 
Polat ve misafirleri, 15 Temmuz 
Şehitleri Konferans Salonu'nda 
Afrika’nın çeşitli ülkelerinden 
Karabük Üniversitesine gelen 
uluslararası öğrencilerle bir 
araya geldi. Öğrencilerin sorun-
larının ve çözüm önerilerinin 
paylaşıldığı toplantıda Büyükelçi 
Demirer ve Prof. Ahmet Kavas, 
öğrencilere Türkiye-Afrika ilişki-
lerinin geleceği hakkında bilgi-
lendirme yaptı.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.trr

ll Karabük Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 
Mevlana ve Erasmus değişim 
programı kapsamında Karabük 
Üniversitesine gelen öğrencilerle 
öğle yemeğinde bir araya geldi. 

Karabük Belediye Başkanı 
Rafet Vergili de yemeğe katı-
larak öğrencilere sürpriz 
yaptı. Hindistan, Bangladeş, 
Kazakistan, Romanya ve 
Malezya gibi ülkelerden gelen 
öğrencilerle üniversitenin Sosyal 
Yaşam Merkezi’ndeki yemek-

hanede buluşan Rektör Polat, 
öğrencilerle sohbet ederek onla-
rın Karabük Üniversitesi hakkın-
daki görüşlerini dinledi. 

Karabük Üniversitesi ile 
ilgili memnuniyetlerini dile geti-
ren öğrenciler, Karabük’ü ve 
Safranbolu’yu çok beğendik-
lerini ve tekrar gelmek istedik-
lerini söyledi. Öğrenciler ayrıca 
öğle yemeğinde kendileri ile bir 
araya gelen Rektör Prof. Dr. Refik 
Polat’a ve Karabük Belediye 
Başkanı Rafet Vergili’ye teşek-
kür etti.

Yemeğin ardından toplu 
hatıra fotoğrafı çekildi.

ll Kosova Meclis 
Başkanvekili Müferra Şinik 
ve Kosova Parlamentosu 
Milletvekili Fikrim Damka, 
Karabük Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Refik Polat’ı ziya-
ret etti. Ziyarete Karabük 
Üniversitesinde okuyan 
Kosovalı öğrenciler de katıldı. 
Meclis Başkanvekili Şinik, 
ziyarette yaptığı açıklamada 
Karabük Üniversitesi ile eği-
timde iş birliğini daha da artır-
mak istediklerini belirtti.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.trr

ll Uluslararası öğrenciler ara-
sında kaynaşmayı sağlamak ama-
cıyla “Uluslararası Öğrenciler Arası 
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma 
Yarışması” düzenlendi. 

İlahiyat Fakültesi, Uluslararası 
Öğrenci Koordinatörlüğü, Türkçe 
Öğretimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (TÖMER), İlahiyat Kulübü 
ve Karabük İl Müftülüğü iş birliği ile 
gerçekleştirilen yarışma sonunda 
Faslı Omar Tarha birinci, Yemenli 
Mohammed Abdulrahman Alı Aqlan 
ikinci, Cibutili Moussa Youssouf ise 
üçüncü oldu. Yarışmada ilk üçe giren 
öğrenciler para ödülü kazandı.

Birinci olan öğrenciye ödülünü 

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Fahrettin Atar takdim ederken ikinci 
olan öğrenciye Fen Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İhsan Uluer, üçüncü olan 
öğrenciye ise ödülünü İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Abdullah Karakaya takdim etti.

Alanında uzman kişilerin jürilik 
yaptığı ve bir hafta süren ön eleme-
ler sonunda Cibuti, Çad, Suriye, Mısır, 
Suudi Arabistan, Filistin, Yemen, 
Fas, Lübnan, Somali, Ürdün, Irak gibi 
12 ülkeyi temsil eden 112 öğrenci 
arasından 10 öğrenci finalist ola-
rak yarıştı. Yarışmanın jüri üyeliğini 
İlahiyat Fakültesi Doktor Öğretim 
Üyesi Tuğrul Tezcan, İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Samir Antifah ve 
Karabük Müftülüğünde görev İlyas 
Tekin yaptı. Yarışma sonunda jüri-

lere katılımlarından dolayı Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar 
tarafından plaket verildi.

Etkinlikte konuşan İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fahrettin 
Atar yarışmaya katkı sunanlara teşek-
kür ederek şunları söyledi: 

“Böyle bir yarışmanın düzenlen-
mesi her bakımdan çok önemlidir. 
Konusu Kur’an-ı Kerim olan her çeşit 
faaliyet takdir ile karşılanmalıdır. 
Çok uzak diyarlardan ülkemize gelen 
öğrencilerin bu yarışmaya katılması 
her türlü takdirin üzerindedir. Bu 
yarışma katılımcılar için de unutul-
maz bir hatıra olacaktır. Bu etkinlik, 
çok çeşitli yerlerden gelen öğrenci-
lerimizin kaynaşmasını sağlayacak 
İslam birliğinin güçlenmesini sağla-
yacaktır.”

Kur'an-ı Kerim'i en güzel 
okuyan uluslararası öğrenci

ÜNİVERSİTEMİZDE düzenlenen “Uluslararası Öğrenciler Arası 
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nda, Faslı Omar Tarha 
birinci oldu.

Kosova Meclis 
Başkanvekili’nden 
KBÜ'ye ziyaret
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KarabüK 'te haddehanelerde bin 200 derece sıcaklığın karşısında çalışan işçiler, ramazan ayında 
zor da olsa oruç ibadetlerini yerine getirebilmenin sevincini yaşıyor.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük'te haddehanelerde 
bin 200 derece sıcaklığın karşısında 
çalışan demir çelik işçileri, ramazan 
ayında zor da olsa oruçlarını tutarak 
ibadetlerini yerine getiriyor. 

Bazı işlerin insan gücüyle yapıl-
dığı haddehanelerde işçiler, rama-
zanda hem ibadetlerini yerine 

getiriyor hem de 800 ila bin 200 
derece arasında değişen sıcaklık 
karşısında işlerine devam ediyor.

Bin 200 derecelik ocaktan çıkan 
ürünler işçiler tarafından demir 
makas aracılığıyla alınırken, işçilerin 
sıcaktan etkilenmemesi için ise dev 
pervanelerle çalışma alanı serinle-
tiliyor.

İşçilerden Hilmi Eker, gazeteci-
lere yaptığı açıklamada, demir çelik 

işinin zor olduğunu söyledi.
Kütüklerin ocaktan ilk çıktığında 

sıcaklığının bin 180 derece oldu-
ğunu, bunun da oruçluyken kendi-
lerini biraz zorladığını ifade eden 
Eker, "Oruçlu olmak inanç meselesi. 
İnandıktan sonra oruç dokunmu-
yor. Yıllardır demir sıcaklığına alışkı-
nız." dedi.

İşçilerden Metin Kalaycı da 
Allah'ın izniyle ne kadar sıcak olsa 

da ibadetlerini yerine getirmeye 
çalıştıklarını belirtti.

Fabrikada sıcaklığın 30-40 
derece arasında değiştiğini vurgula-
yan Kalaycı, "Bu zor şartlarda orucu-
muzu tutuyoruz. Fırınlarda 750-800 
civarında bir sıcaklık var. Bu sıcak-
lıkta zor oluyor ama çalışıyoruz, bir 
şekilde ekmek kavgası." ifadelerini 
kullandı.

Demir çelik işçisi Ali Koçoğlu ise 

aşırı sıcak bir ortamda çalıştıklarını 
ancak Allah'ın kendilerine yardım 
ettiğini kaydetti.

Bir sıkıntıları olmadığını anlatan 
Koçoğlu, "Bütün kolaylıkları işvereni-
miz sağlıyor. Gerekenleri karşılıyor. 
Allah da yardım ediyor, orucumuzu 
tutuyoruz." diye konuştu.

Haber: Canan Yurdakul
Külliye Karabük 

Doç. Dr. Nuray Türker

Anadolu Ajansı
Ersin Turan 

Karabük'teki yurt yöneticilerine 
"Öğrenci Barınma Hizmetleri 
Yöneticiliği Kursu" verildi

ll Karabük Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (KABUSEM) tarafından, 
Karabük’te bulunan özel yurt 
yöneticilerine ‘Öğrenci Barınma 
Hizmetleri Yöneticiliği Kursu’ 
verildi. 

130 saat süren kursun 
sonunda katılımcılara sertifi-
kalarını, Karabük Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Refik Polat 
verdi. 

Sertifika töreninde konu-
şan Rektör Prof. Dr. Refik 
Polat, KABUSEM kapsamında 
daha faydalı işler yapmaya 

devam edeceklerini belirterek, 
“Bölgemizdeki yurtlara yönelik 
eğitim hizmetleri vermek, bizleri 
sevindiriyor.” dedi. Öğrencilerin, 
Karabük Üniversitesini tercih 
etme sebebinin başında üniver-
site ve şehirde huzur ortamının 
bulunması olduğunu vurgulayan 
Rektör Polat, bu huzur ortamının 
sağlanmasında barınma faali-
yeti gösteren yurtların büyük payı 
olduğunu ifade etti. Rektör Polat 
konuşmasının sonunda, ulusla-
rarası öğrencilere özel yurtların 
daha fazla imkan tanıması iste-
ğinde bulundu.

Demir çelik işçilerinin zorlu 
ramazan mesaisi

“Safranbolu’da turist sayısını arttırmak yerine, 
turist harcamasını arttırmak gerekiyor”

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.trr

ll Üniversitemiz Safranbolu 
Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Nuray Türker, turizm haf-
tasında Karabük Üniversitesinin 
Karabük ve Safranbolu turiz-
mine sağladığı katkıları Külliye 
Karabük’e anlattı. 

Safranbolu MYO’nun açıldığı 
dönemlerde Karabük’te turizmin 
yeni gelişmeye başladığını söyle-
yen Türker, Safranbolu'da turizmin 
gelişmesinde üniversitenin önemli 
katkıları olduğunu aktardı. 

Doç. Dr. Nuray Türker, 
Safranbolu’nun miras kenti olma-
sının şehir için bir marka değeri 
yarattığını ve bu değerin turizm 
açısından sağladığı katkılara da 

değindi. Türker, miras kenti olun-
masının şehrin korunması açısın-
dan da önem arz ettiğini ifade etti.  

Karabük’te sadece kültür turiz-
minin ön plana çıkarıldığını, bu 
yüzden turistlerin konaklama orta-
lamasının 1-2 geceyi geçmediğini 
ifade eden Türker, kültür turizmi 
ile birlikte Karabük’te çok güzel 
doğal değerlerin var olduğunu ve 
bu doğa ürünlerinin eklenmesi ile 
çeşitlendirme ya da pazar genişle-
mesinin oluşacağını dile getirdi. 

Safranbolu turizminin ileri sevi-
yeye getirilmesinin turist sayısıyla 
ilgili olmadığının altını çizen Doç. 
Dr. Nuray Türker, "Safranbolu’da 
turist sayısını arttırmak yerine, 
turist harcamasını arttırmak gere-
kiyor” dedi.
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Karabük Üniversitesi Safranbolu 
Bilim ve Sanat Akademisinde 
tarihi taş binanın atmosferi 
içinde lise ve üniversite 
düzeyinde öğrenim gören 
öğrenciler için farklı ve özgün 
eğitim programları sunuluyor. 

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi tarafından geliş-
tirilen okul dışı özgün eğitim programları-
nın uygulandığı Safranbolu Bilim ve Sanat 
Akademisi, kapılarını akademisyenlere ve 
öğrencilere açtı. 

Lise ve üniversite düzeyinde öğrenim 
gören öğrencilerin, okullarında uygula-
nan akademik programın yanı sıra, gele-
ceğe kusursuz bir biçimde hazırlanmala-
rı için farklı ve özgün eğitim programları-
nı alabildikleri Safranbolu Bilim ve Sanat 
Akademisinde, 2018 yılı Bahar Döneminde 
bilim, teknoloji, sanat, edebiyat, kültür, ile-
tişim, tıp ve mühendislik alanlarında, aka-
demisyen ve öğrenci grupları 72 oturumda 
bir araya geldi. 

Gelenekten aldığı değerleri gelece-
ğe taşıyan Safranbolu Bilim ve Sanat 
Akademisinde gerçekleştirilen Şiir ve Türkü 
Gecesinde, Öğr. Gör. Can Doğan ve musiki 
grubu tarafından Halk Müziğimizin en gü-
zel türküleri seslendirildi, Türk Edebiyatının 
en seçkin şiirleri okundu. Şair öğrencilerin 
kendi şiirlerini okudukları geceye yaklaşık 

400 kişi katıldı. 

Sesli Düşünme Kulübü tarafından ger-
çekleştirilen Yeni Gelecek Akademisi 
Programında 12 hafta boyunca 54 öğren-
ciye iletişim, düşünme, bilim, tarih, felsefe 
alanlarında temel eğitimler verildi. 

Akademide halen, Safranbolu 
Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam-
Hatip Lisesi öğrencilerine Görsel Medya 
Eğitimi veriliyor. 

Haftalık olarak devam eden program-
larda ise, Dr. Öğr. Üyesi Selim Gök’le Türk 
Şiir Düşüncesi, Öğr. Gör. Mesut Doğan’la 
Serbest Düşünme Meydanı, Psikolog 
Doktorant Şeydanur Tezcan Özer’le 

Psikolojide Yaklaşımlar, Öğr. Gör. Nesrin 
Gezici’yle Yaratıcı Drama Uygulamaları ya-
pıldı. 

Öğr. Gör. Mesut Doğan yönetiminde 
gerçekleştirilen Safranbolu Bilim ve Sanat 
Akademisindeki programlardan bazıları: 

Prof. Dr. Ali Güneş, Doğu-Batı 
Düşüncesi

Prof. Dr. İsmail Karacan, Türkiye’de 
Bilim ve Teknik 

Prof. Dr. Asım Yapıcı, Entelektüel 
Okuma 

Doç. Dr. Enver Kapağan, Akademik 
Gelişim 

Prof. Dr. Hikmet Koraş, Türk 
Dünyasında Cedit Hareketi 

Dr. Öğr. Üyesi Sami Ağaoğlu, Güncel 
Tarih 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yıldız, Felsefenin 
Temelleri 

Öğr. Gör. Yılmaz Bacaklı, Okur Yazar 
Olmak

Öğr. Gör. Serdar Sabuncu, Kamera 
Eğitimi 

Öğr. Gör. Enes Samancıoğlu, Sunuculuk 
ve Diksiyon

Yazar Sait Mermer, İslam Düşüncesinin 
Temelleri 

Yazar Ekrem Özdemir, Türk ve Dünya 
Sineması 

Şair Yazar Serhat Oğuz, Osmanlı’dan 
Cumhuriyete  
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ÜNİVERSİTEMİZ  tarafından geliştirilen özgün eğitim programlarının uygulandığı Safranbolu 
Bilim ve Sanat Akademisi kapılarını akademisyenlere ve öğrencilere açtı.

   
Safranbolu Bilim ve 
Sanat Akademisinde, 
2018 yılı Bahar 
Döneminde bilim, 
teknoloji, sanat, 
edebiyat, kültür, 
iletişim, tıp ve 
mühendislik 
alanlarında, 
akademisyen ve 
öğrenci grupları 72 
oturumda bir araya 
geldi. 

Yepyeni bir gelecek 
tasavvuru 

Karabük Üniversitesi Bilim ve 
Sanat Akademisi
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KÜLLIYE KARABÜK
.

DÜNYACA ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un 28 yıl birlikte çalıştığı, manevi oğlu Ordinaryüs Prof. Dr. 
Abdıldacan Akhmataliyev, Karabük Üniversitesini ziyaret etti. Akhmataliyev gazetemiz Külliye Karabük’e 
ünlü yazarın hayatı ve eserleriyle ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Kırgızistan Cengiz Aytmatov 
Akademisi Başkanı aynı 
zamanda Kırgızistan Milli 
İlimler Akademisi Başkan 
Yardımcısı, Ordinaryüs 
Prof. Dr. Abdıldacan 
Akhmataliyev büyük yazar 
Cengiz Aytmatov’a dair özel 
bilgiler paylaştı.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

Röportaj:
ABDuRRAhİM TOPAL, 
EBuBEKİR IŞIK

zz Cengiz Aytmatov’la nasıl tanıştı-
ğınızı anlatabilir misiniz?

 zKırgızistan’da ortaokuldan iti-
baren Cengiz Aytmatov’un eser-
leri önem verilerek okutulur. 
Dolayısıyla biz onun eserlerini 
okuyarak büyüdük. Ben de üni-
versitede bitirme tezimi Cengiz 
Aytmatov’un üzerine yazmıştım. 

"Kırgız Cumhuriyeti’nin 
genç yazarlar 
kategorisinde büyük 
ödülünü almıştım. O 
ödül benim Cengiz 
Aytmatov’u konu 
edindiğim doktora 
tezime verilmişti." 

 z1983 yılında Aytmatov “Gün 
Olur Asra Bedel” eseri ile SSCB’nin 
en iyi yazar ödülünü almıştı. Ben 
de aynı yıl Kırgız Cumhuriyeti’nin 
genç yazarlar kategorisinde büyük 
ödülünü almıştım. O ödül benim 
Cengiz Aytmatov’u konu edindiğim 
doktora tezime verilmişti. Ben işte 
aynı yılın Kasım ayında onun çalıştı-
ğı yerin önünden geçerken içeri gir-
miştim. Aytmatov’un odasının açık 
olduğunu gördüm. Sekreterine gir-
sem olur mu diye sordum. O da gir 
dedi ve görüştük. Kendisi beni ta-
nıdı. İşte o günden itibaren çalış-
malarımızda 28 yıl boyunca bera-
berdik.

zz Cengiz Aytmatov’un Türk dünya-
sında ve dünyada bu kadar ses ge-
tirmesinin sebebi nedir?

 zCengiz Aytmatov’un diğer yazar-
lardan en büyük farkı ve dünya-
da tanınmasının en büyük sebebi 
eserlerinde insan problemini yaz-
mış olmasıdır. Onun eserleri hiç-
bir zaman bir millete veya devlete 
hitap etmemiştir. O her zaman ev-
rensel konuları ele almıştır. O ko-
nulardan bir tanesi insan proble-
midir. ‘Bir insan için en zor şey, her 
gün insan kalabilmektir’ bu ken-

disinin sözüdür. O hiç kimsenin di-
nine, milletine bakmadan insan 
problemini ortaya koyduğu için her-
kes tarafından severek okunan bir 
yazardır. Çoğu yazar bir olayın ar-
kasından yazar. Ya da çoğu yazar 
bir olayı ressam gibi yazar. Ama 
Cengiz Aytmatov’un farkı masallar, 
efsaneler üzerinden eskiyi günü-
müzün bir problemine çözüm sun-
mak veya bir ders çıkarma düşün-
cesi vardı.

zz Buna Cengiz Aytmatov’un ‘man-
kurtlaşma’ örneğini verebilir mi-
yiz?

 zDoğru diyorsunuz. İşte Aytmatov 
masallarda olsun, efsanelerde ol-
sun orada yaşayan insanların ruh 
halini ortaya koymuştur. Cengiz 
Aytmatov hep çok okuyan birisi ol-
muştur. Batı ve Orta Asya’yı sentez-
leyerek eserlerini ortaya koymuş-
tur. Sizin dediğiniz ‘mankurt’ keli-
mesi zaten Manas Destanı’ndan 
gelen bir konudur. Cengiz Aytmatov 
aslında burada mankurtluğun güç-
lü ülkelerin diğer milletlerin beyni-
ni yıkaması olduğunu anlatmak is-
temiştir. Aytmatov Doğu ile Batı’yı 
çok iyi okuyan ve bu tarihi evrensel 
hale getiren, güncelleştiren eser-
ler ortaya koymuştur. Herkes onun 
eserlerinde kendini bulabilir. Kadın 
olsun erkek olsun, Müslüman ol-
sun Hristiyan olsun herkes bu 
eserlerde kendini bulabildiği için 
UNESCO tarafından bu eserler 
araştırılmış ve 176 farklı dile çev-
rilmiştir.

"Elveda Gülsarı’ isimli 
eserinin Türkiye 
Türkçesi’ne ‘zincirini 
Kıran Gülsarı’ olarak 
çevrildiğini ve bu 
ismi çok beğendiğini 
söylemişti. Kendisi 
‘Benim bu eserimin 
tamamında anlatmak 
istediğimi, kitabı 
tercüme eden sadece 
kitabın isminde 
anlatmıştır' demişti."
zz Cengiz Aytmatov’un Türkiye ile 

alakalı görüşlerini bizimle paylaşa-
bilir misiniz?

 zCengiz Aytmatov Türkiye’ye ilk 
defa 1976 yılında bir ekiple gelmiş-
tir. Ama o gelişinde diplomatik he-
yetin içerisinde yer aldığı için sa-
dece gelmiş, diplomatik görüşme-
lerini yapmış ve gitmiştir. Cengiz 
Aytmatov 1994 yılında Brüksel’de 
büyükelçilik yaparken biz 
Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi 
ile kendisini Ankara Üniversitesine 
davet ettik. Ankara’ya geldiğinde 
yaptığı konuşmada ‘Elveda Gülsarı’ 
isimli eserinin Türkiye Türkçesi’ne 
‘Zincirini Kıran Gülsarı’ olarak çev-
rildiğini ve bu ismi çok beğendiği-
ni söylemişti. Kendisi “Benim bu 
eserimin tamamında anlatmak is-
tediğimi, kitabı tercüme eden sa-
dece kitabın isminde anlatmış-
tır” demişti. Buradaki kitabında da 
zinciri kıran olarak lanse edildiği 
için “Anlatmak istediğimi tam ola-
rak bu başlıkta gördüm” demiş-

ti. Daha sonraları ise Türkiye’ye 
çok geldi. Aynı zamanda onun 70. 
doğum yılı Ankara’da kutlandı. 
En son 2008 yılında Elazığ’a gel-
mişti. Orada kendisinin 80. do-
ğum yılı kutlanmış bir parka da is-
mi verilmişti. Ayrıca 1976 yılında 
Türkiye’ye ilk defa geldiğinde ken-
di oğlunu da getirmişti. Okulu bi-
tirdikten sonra oğlunu Kırgızistan 
Dışişleri Bakanlığında Türkiye ma-
sasına vermişti. Aytmatov’un oğ-
lu Kırgız Türkçesi’nden çok Türkiye 
Türkçesi’ni daha iyi konuşu-
yor. Ayrıca benim oğlumun ismini 
Cengiz Aytmatov vermiştir. Adını El 
Turan koydu. Manası Turan Halkı 
demektir.

"Filmden sonra Cengiz 
Aytmatov, Türkan 
Şoray’ı ve Kadir İnanır’ı 
Kırgızistan’a davet etti. 
Kendileri ile görüştü."
zz 'Selvi Boylum Al Yazmalım' fil-

mi Cengiz Aytmatov’un roma-
nından uyarlandı. Bu filmle ilgili 
Aytmatov’un duyguları ne olmuş-
tu?

 z  Aslında ben Türkiye’de böy-
le bir film çekildiğini gazetelerden 
okudum. Filmden sonra Cengiz 
Aytmatov, Türkan Şoray’ı ve Kadir 
İnanır’ı Kırgızistan’a davet etti. 
Kendileri ile görüştü. Biraz önce 
bahsettiğim 1994’te Ankara’daki 
davette biz Türkan Şoray’ı da davet 
etmiştik. Orada Aytmatov ile yine 
görüşmüşlerdi. Ben bu filmi ilk ola-

rak 1974 yılında izlemiştim. Bu film 
benim için çok güzeldi. Çünkü eser-
deki temel ana fikri alıp Türklerin 
kültürüne uygun olarak halka sun-
muşlardır. Aynı zamanda bu filmin 
finali de benim çok hoşuma gider. 
Filmin sonu benim için çok önemli-
dir. Asya’nın çocuğu yanında, karşı-
sında İlyas beklemektedir. İlyas aile-
sini tekrar kurabilme amacıyla bek-
lerken, arkasında Cemşit vardır, biz-
de Cemşit ‘Baytemir’ olarak geçer. 
O sahnede çocuk Cemşit’e gider. 
Orada ‘sevgi nedir, sevgi emektir’ 
sözleri vardır. Asya ‘ben sana gele-
cektim ama babanın kim olduğuna 
çocuk karar verdi’ demektedir. Bu 
film Türk ve Kırgız kültürlerini birbi-
rine daha da yakınlaşmıştır. Türkler 
tarafından bunun yeni versiyonu 
çekildi. Kırgızistan’da yayımlandı. 
Toplamda 25 bölüm. Ben 6 bölümü-
nü izledim. Verilmek istenen mesaj-
lar verilememiş. Daha önceki çeki-
len film kadar iyi olmamış.

zz Eğer Cengiz Aytmatov’un bir ese-
ri sinemaya uyarlansa size göre bu 
hangisi olmalı?

 z  Ben Aytmatov’un eserlerinin hep-
sini seviyorum. Ama günümüzdeki 
problem savaş ve barıştır. O yüzden 
benim seçimim Toprak Ana olur. Bu 
eser toprak ile bir kadının konuşma-
sı. Yani ikisinin konuşması insanın 
problemini ortaya koyuyor. Aslında 
burada insan kendi kendisi ile ko-
nuşuyor, toprakla konuşmuyor. 
Toprak bir semboldür. Burada ço-
cuk, hayat, evlilik, barış, iş gibi prob-
lemlerin hepsini verebilirsiniz.

"İyi bir üniversiteyi 
kazanmasına rağmen 
babası yüzünden 
gönderilmemiştir. 
hatta yazarlığında bile 
yalnızdır."
zz Cengiz Aytmatov’un eserlerinde 

kahramanlar hep yalnızdır. Burada 
babasının katledilmesinin bir etki-
si var mıdır?

 z  Cengiz Aytmatov eserlerinde yal-
nızlığı çok önem vermiştir. Aslında 
kendisi yalnızdı. İdeolojisi yalnızdı. 
İyi bir üniversiteyi kazanmasına rağ-
men babası yüzünden gönderilme-
miştir. Hatta yazarlığında bile yal-
nızdır. Burada Aytmatov’un eserleri-
ni Rusça yazmasını sorgulamak la-
zım. Kırgızca yazdığı zaman Kırgız 
yazarlar tarafından eleştirilmiştir. 
Çünkü o dönemde yazarlar her şe-
yin güllük gülistanlık gösterilmesini 
istemiştir. O da bu yüzden eserlerini 
Rusça yazmıştır. Rusça yazınca her-
kes onun eserlerini okumuş ve önü 
açılmıştır

zz Yeni Cengiz Aytmatovların çıkma 
ümidi var mı?

 z  Bu soru çok zor bir soru. Tabii ki 
bunu herkes ister ama bunun böyle 
olması için öyle şartlar lazım ki belki 
çıkar, belki daha iyisi bile olur.

zz Aytmatov dediğimizde aklınıza 
gelen kelimeler nedir?

 z  Düşünür ve mütevazi.
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Üniversitemiz Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığının 
organize ettiği Rektörlük 
Kupası'nın futbol şampiyonu 
BESYO, basketbol 
şampiyonu ise Mühendislik 
Fakültesi oldu. 

Kulliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Rektörlük Kupası Futbol 
Turnuvası’nda şampiyon Be-
den Eğitimi Meslek Yükseko-

kulu (BESYO). Üniversitemizin 
Ay Yıldızlı Stadyumu’nda oyna-
nan final maçında BESYO, raki-
bi Safranbolu Meslek Yükseko-
kulu’nu 2-0 mağlup etti.

Karabük Üniversitesi Sağlık 
Kültür Daire Başkanlığı tarafın-
dan öğrenciler arasında düzen-
lenen Rektörlük Kupası Futbol 
Turnuvası’nda gülen taraf BES-
YO oldu. Farklı gruplarda 18 ta-
kımın mücadele ettiği Rektör-
lük Kupası Futbol Turnuvası’n-
da BESYO ve Safranbolu Mes-

lek Yüksekokulu finale kalan ta-
kımlar oldu. Turnuvanın fina-
linde BESYO rakibini 2-0 yene-
rek bu yıl kupayı kaldıran takım 
oldu.

Ay Yıldızlı Stadyum’da ger-
çekleşen final maçında şampi-
yon takım BESYO kupayı Sağ-
lık Kültür Daire Başkanı Bünya-
min Gün’den aldı. Turnuvada, 
geçen yılın şampiyonu Safran-
bolu Meslek Yüksekokulu ikin-
ci, Sağlık Bilimleri Fakültesi ise 
üçüncü oldu. 

llRektörlük Kupası’nın basket-
boldaki şampiyonu Mühendislik 
Fakültesi oldu. 

Karabük Üniversitesi Sağlık, 
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı-
nın organize ettiği Rektörlük Ku-
pası Basketbol Turnuvası maç-
ları 12 Mart – 3 Mayıs tarihle-
ri arasında Gökşen M. Yücel Ka-
palı Spor Salonun’nda gerçek-
leştirildi. 

Turnuvanın finalinde Mühen-
dislik Fakültesi ve Teknoloji Fa-
kültesi karşı karşıya geldi. Her 
maçta olduğu gibi salonu doldu-
ran taraftarların eşliğinde ger-
çekleşen final maçında galip ge-
len Mühendislik Fakültesi tur-
nuvanın şampiyonu oldu. Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi ile üçüncü-
lük maçına çıkan Fen Fakülte-
si ise turnuvayı üçüncü olarak ta-
mamladı.

Rektörlük Kupası'nda 
şampiyonlar belli oldu

Potanın şampiyonu Mühendislik Fakültesi

KARABÜK  Üniversitesinde her yıl geleneksel olarak farklı 
spor dallarında düzenlenen Rektörlük Kupası bu yıl da 
büyük çekişmeye sahne oldu.

TAEKWONDO

Üniversiteler 
Arası Taekwondo 
Şampiyonası’nda 
Türkiye 3.'süyüz
ll Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu tarafından Çanakkale 
18 Mart Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi Spor Salonu’nda ger-
çekleştirilen Üniversiteler Arası 
Taekwondo Şampiyonası’nda 
Karabük Üniversitesi öğrencisi 57 
kiloda Saliha Hasdemir Türkiye 
3.’sü oldu.  

18 Mart Üniversitesinin ev 
sahipliğinde 9 – 12 Nisan tarihleri 
arasında düzenlenen Üniversiteler 
Arası Türkiye Taekwondo 
Şampiyonası’na 55 üniversite-
den 400 sporcu katıldı. Karabük 
Üniversitesinden 5 sporcunun yer 
aldığı şampiyonada BESYO bölümü 
öğrencisi Saliha Hasdemir 57 
kiloda Türkiye 3.’sü olurken sadet-
tin Öztürk 63 kiloda 2 maç aldıktan 
sonra elendi. Bir önceki şampiyo-
nada 3. Olan Özlem Güzel, sakat-
lığından dolayı maçlara devam 
edemedi.

JUDO

Üniversitemiz Judo 
Şampiyonası'nda 
üçüncü oldu 

ll Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu tarafından Bursa 
Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi Spor Salonu’nda ger-
çekleştirilen Üniversiteler Arası 
Judo Şampiyonası’nda Karabük 
Üniversitesi öğrencisi 57 kiloda 
Rabia Batur Türkiye 3.’sü oldu. 

Uludağ Üniversitesinin ev sahip-
liğinde 20 – 22 Nisan tarihleri ara-
sında düzenlenen Üniversiteler 
Arası Türkiye Judo Şampiyonası’na 
27 üniversiteden 45 takım katıldı. 
Karabük Üniversitesinden 4 
sporcunun yer aldığı şampiyo-
nada Geleneksel El Sanatları 
Bölümü öğrencisi Rabia Batur 
57 kiloda Türkiye 3.’sü olurken, 
daha önce üst üste 2 kez Türkiye 
Şampiyonası’nda derece yapmış bir 
diğer KBÜ’lü sporcu judo takım kap-
tanı 66 kiloda Muhammed Emin 
Güneş yendiği maçta sakatlanarak 
3.’lük maçına çıkamadı.

KICKBOKS

Kick Boks'ta 
öğrencimiz Zihni 
Sönmez ikinci oldu

ll Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu tarafından Antalya’ da 
Kervansaray Otelde gerçekleştiri-
len Türkiye Üniversiteler Arası Kick 
Boks Şampiyonası’nda Karabük 
Üniversitesi öğrencilerinden 69 
kiloda Point Fight branşında Zihni 
Sönmez Türkiye 2.’si;  Full Contact 
branşında Muhammed Tayf 67 
kiloda ve Said Malikov 60 kiloda 
Türkiye 3.’sü oldular. 

6 – 11 Mart tarihleri arasında 
düzenlenen Üniversiteler Arası 
Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na 
65 üniversiteden 468 sporcu katıldı. 

BESYO Bölümü Dr. Öğretim 
Üyesi ve takım antrenörü Şakir 
Bezci öğrencilerini tebrik ederek 
“Şampiyonaya katılan sporcularımın 
arasında daha önce milli takımda 
yer almış uluslararası arenada ülke-
mizi temsil etmiş elit sporcular var. 
Kendilerini bu anlamda tebrik ediyo-
rum.  Kick Boks takımımız çalışmala-
rını aynı şekilde sürdürüyor, bundan 
sonraki yıllarda da başarılarımızı 
devam ettireceğiz.“ dedi.  

Yarışmaya katılan sporcular-
dan Zihni Sönmez de daha önceki 
yıllarda Üniversiteler Arası Türkiye 
Şampiyonalarında 1.’liği, 2.’liği ve 
3.’lüğü olduğunu belirtti ve Avrupa 
Şampiyonası’na hazırlandığını söy-
ledi.


