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KBÜ'lü Osman Yıldırım, Dünya Şampiyonu

MEZUNİYET
KBÜ'de mezuniyet coşkusu

ULUSLARARASI
KBÜ, Çad ile olan iş birliğini 
güçlendiriyor 

YÖK YÜRÜTME KURULU ÜYESİ PROF. DR. MEHMET ŞİŞMAN ÜNİVERSİTEMİZİ ZİYARET ETTİ (5)• KARABÜK'TE MİLLİ 
BİRLİK YÜRÜŞÜ YAPILDI (6) • TÜRKİYE'NİN İLK SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ YARIŞI YAPILDI (7) •REKTÖR POLAT SUDAN'DA 
ÖNEMLİ ANLAŞMALARA İMZA ATTI (10) • "ALLAH ONUN ADINI DÜNYAYA DUYURDU" (11) •

ll  Karabük Üniversitesi 2017 – 2018 Akademik Yılı 
Mezuniyet Töreni, Ay Yıldızlı Stadyumda aileler ve 
öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Törende 9 
bin 45 öğrenci kep atarak mezuniyetlerini kutladı.                                               
                                                                                                                                   Sayfa 8-9'da

ll  Çad merkezi üniversite giriş sınavında 
başarılı olan ilk 1000 öğrenci arasından 500 
öğrenci alınmak üzere Çad hükümeti ile protokol 
imzalandı.                                                                             Sayfa 10'da

ll  Karabük Üniversitesi öğrencisi milli 
güreşçi Osman Yıldırım, Brezilya’da 
düzenlenen Üniversiteler Dünya Güreş 
Şampiyonası’nda Rus rakibini finalde 
yenerek 130 kiloda altın madalyanın 
sahibi oldu.                                   Sayfa 12'de
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BAŞYAZI Sayfa 3'te

REkTöR
Prof. Dr. Refik Polat

SAyfA 2'de

KARABÜK Valisi 
Kemal Çeber, 
Üniversitemiz 

Rektörü Prof. Dr. 
Refik Polat ve            

İl Emniyet Müdürü 
Mehmet Emin Akay, 

Ölçme Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 

(ÖSYM) tercihleri 
sonucunda Karabük 

Üniversitesini 
kazanıp kayıt 

yaptıran öğrencilerle 
bir araya geldi. 

Yeni öğrencileri
Vali ve Rektör karşıladı

Uluslararası 
üniversite: 
Karabük 
Üniversitesi
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Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Ölçme Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM)'nin açıkla-
dığı 2018 Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme sonuçlarına göre 
7 bin 278 öğrenci Karabük 
Üniversitesine yerleşti. 

Karabük Üniversitesinde özel 
yetenek sınavları ile öğrenci alı-
nan bölümler dışında, lisans 
ve ön lisans olmak üzere 8 bin 
460 olan kontenjana 7 bin 278 
öğrenci yerleşerek doluluk oranı 
yüzde 90'lara ulaştı. 

ÖSYS merkezi yerleştirme 
sonuçlarına göre Karabük 
Üniversitesi lisans bölümlerine 
3 bin 592, ön lisans bölümlerine 
ise 3 bin 686 kişi yerleşti.

Bu yıl ilk kez öğrenci almaya 
başlayan Diş Hekimliği Fakültesi, 
Orman Fakültesi, Safranbolu 
Turizm Fakültesi Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları Bölümü, 
Sağlık Hizmetleri MYO Ortopedik 
Protez ve Ortez, Optisyenlik ve 
Otopsi Yardımcılığı Programları, 
Yenice MYO Bilgisayar 
Programcılığı ve Eflani MYO 
Aşçılık Programında tam doluluk 
oranına ulaşıldı.

Üniversite kaydı için gelen 
öğrencilere ve ailelerine Karabük 
Üniversitesi Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığı tarafından 
ücretsiz çorba ikramı yapıldı.

Karabük Üniversitesine büyük ilgi: 
Kontenjanların yüzde 90'ı doldu
Ölçme  Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2018 Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme sonuçlarına göre Karabük Üniversitesini kazanan 7 bin 278 öğrenci için 
kayıt işlemleri yapıldı.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Valisi Kemal Çeber, 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Refik Polat ve İl Emniyet Müdürü 
Mehmet Emin Akay, Ölçme Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih-
leri sonucunda Karabük Üniversitesini 
kazanıp kayıt yaptıran öğrencilerle bir 
araya geldi. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kayıt 
masalarında öğrencilerle görüşen 
Vali Çeber ve Rektör Polat, üniversi-
teyi kazanıp kayıt yaptırmaya gelen 

öğrencilerin Karabük hakkındaki izle-
nimlerini alarak, kazandıkları bölüm-
lerin hayırlı olmasını dilediler. Karabük 
İl Emniyet Müdürlüğü ve Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Müdürlüğü tarafından 
kurulan standları da gezen Vali Çeber 
ve beraberindekiler, veliler ile bir 
araya gelerek sohbet etti.

Basın mensuplarına yaptığı açıkla-
mada Karabük Üniversitesinin bölüm-
lerinin doluluk oranının yüzde 88-90 
olduğunu söyleyen Vali Çeber, “Daha 
sonra ek kontenjanlar olacak. Bununla 
biz yüzde doksanı aşacağımızı değer-
lendiriyoruz.” dedi. Vali Çeber ayrıca 

“Merkez nüfusu 120 bin olan bir ilde 
55 bin civarında üniversite öğrenci-
miz olacak. Yurt dışından gelen konuk 
öğrencilerimiz olacak, o da önemsedi-
ğim bir konu.” diye konuştu.

Rektör Polat, geçen yıl yüzde 72 
doluluk oranına karşın bu yıl yüzde 
90’lara ulaşmanın sevindirici olduğunu 
söyledi. Üniversitemizde bu yıl sos-
yal yaşam imkanlarının daha da arta-
cağı bilgisini veren Polat "Öğrenciler 
hiç sıkılmadan hem derslerine takip 
edecekler, hem de sosyal etkinliklerde 
çok güzel vakit geçirecekler.” şeklinde 
konuştu.

Vali ve Rektör yeni öğrencileri karşıladı
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Bu yıl öğrenimine başlayan 
sevgili gençler, Türkiye’nin en çok 
tercih edilen üniversitelerden biri 
olan Karabük Üniversitesine hoş 
geldiniz. Tercihinizde yanılmadı-
ğınız, gelecekle ilgili hedeflerinize 
ulaşmak için en doğru adrestesiniz.  
Dünyanın 54 ülkesinden düşünen, 
araştıran, okuyan, sorgulayan 
gençlerin yolu bu adreste kesişti. 
Karabük Üniversiteli olmak, her 
türlü değişim ve gelişime açık 
bir üniversitenin öğrencisi olmak 
demektir. Karabük Üniversiteli 
olmak, Türkiye ağır sanayisi-
nin kalbi Kardemir Demir Çelik 
Fabrikaları ve dünya kültür mirası 
Safranbolu’da, bilim, teknoloji, sa-
nayi, tarih, kültür, sanat, mimariyle 
bir arada yaşamak demektir.  

Karabük Üniversitesi; 55 bine 
yaklaşan öğrencisi; 16 Fakülte, 4 
Enstitü, 5 Yüksekokul, 8 Meslek 
Yüksek Okulu, 15 Uygulama ve 
Araştırma Merkeziyle, uluslararası 
niteliğini ve bilimsel kalitesine hız-
la arttıran bir üniversite. ‘Engelsiz 
Kampüs’ ortamı, sosyal, kültürel 
ve sportif aktiviteler için kapalı ve 
açık alanları, Karabük Üniversitesi, 
önümüzdeki 5 yılda, dünya çapında 
bilimsel araştırma, geliştirme ve 
buluşlara imza atacak potansiyeli 
bünyesinde barındırmaktadır.

Karabük Üniversitesi, Türkiye'de 
mezunları en hızlı şekilde iş ha-
yatına atılan üniversitelerin genel 
sıralamasında ilk 20'de, devlet 
üniversiteleri arasında ise 10. 
sırada bulunuyor. Ayrıca, Karabük 
Üniversitesi, akademisyenleri, lisan 
ve lisan üstü öğrencileriyle bilim-
sel araştırma yapma ve bilimsel 
makale yazma alanında Türkiye’nin 
ilk 20 üniversitesi arasında yer 
alan en genç üniversitedir. Karabük 
Üniversitesi 72 uyruktan 5 bin 
uluslararası öğrenciye Türkçe 

öğreten ve lisans-yüksek lisans ve 
doktora programlarında Türkçe-
İngilizce eğitim veren tek üniversi-
tedir.  

Sevgili gençler, 2018 Güz 
Dönemi itibarıyla, sizler de 
Karabük Üniversiteli oldunuz, ‘hiç-
birimiz, hepimiz kadar iyi olama-
yız’ düsturumuzun altına imzanızı 
attınız. Kendinizi en iyi şekilde 
yetiştirmeli ve geliştirmelisiniz. 
Akademik başarı olarak elinizden 
gelenin en iyisini yapmalısınız. Çok 
okuyup, çok araştırmalı, hayatın 
bütününde fikir sahibi olmalısınız 
ve hayatın her alanında nitelikle-
rinizi ön plana çıkarmalısınız. Bu 
doğrultuda, Karabük Üniversitesi, 
öğrencilerine; alanın en iyisi yerli 
ve uluslararası akademisyenleri, 
son derece gelişmiş, modern, aka-
demik ve sosyal kampüs ortam-
ları, çağdaş kütüphanesi, bilimsel 
araştırma, ar-ge ve laboratuvarla-
rıyla en gelişmiş akademik ortamı 
sunmaktadır. 

Unutmayınız, hayat, yalnız-
ca ders ve işten ibaret değildir. 
Karabük Üniversitesi, öğrenci 
kulüplerimizde aktif olarak görev 
almanız halinde, var olan yetenek-
lerinizi sergilemeniz; hobilerinizi 
geliştirmeniz; bilimde, kültürde, 
sanatta, sporda, çevre ve doğayla 
ilgili aktivitelerde kendinizi göster-
meniz için gerekli ortam ve imkan-
lar, sizlerin hizmetindedir. 

Gayemiz, Lisans öğrenimini 
en iyi ve en başarılı şekilde ta-
mamlayıp vatanımıza, milletimi-
ze, devletimize ve tüm insanlığa 
faydalı gençler olarak yetişmenizi 
sağlamaktır. Bizleri çağdaş me-
deniyetler seviyesine çıkaracak 
Karabük Üniversiteli gençlerin yolu 
açık olsun, Allah yar ve yardımcınız 
olsun.

Prof. Dr. Refik Polat
Rektör

Uluslararası üniversite: 
Karabük Üniversitesi

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Refik Polat ve beraberindeki heyet, 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nın (YTB) yeni Başkanı 
Abdullah Eren’i ziyaret etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı makamında gerçekle-
şen ziyarette Rektör Polat, daha önce 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak 
görev yapan kurumun yeni başkanı 
Abdullah Eren’e hayırlı olsun dilekle-
rini iletti. Ziyarette ayrıca en çok ulus-
lararası öğrenciye sahip üniversiteler 
arasında ilk 5’te ve mezun istihdamı 
sıralamasında ise ilk 20’de yer alan 
Karabük Üniversitesinin uluslararası 
öğrenci eğitim projeleri konusunda bil-
giler verilerek ikili iş birliği konuları 
görüşüldü.

Rektör Polat’tan, YTB’nin yeni 
başkanı Eren’e hayırlı olsun 
ziyareti

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Irak Büyükelçiliği Ankara Kültür 
Ataşeliği Kültür Müsteşarı Doç. Dr. 
Mustafa Wahby Jaber, Karabük 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik 
Polat’ı ziyaret etti. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
ile Irak Yükseköğretim ve Bilimsel 
Araştırma Bakanlığı (IYBAB) ara-
sında yapılan anlaşmaya istinaden 
Karabük Üniversitesine gelen Jeber, 
Rektör Polat’ı makamında ziyaret etti. 

Yapılan anlaşma kapsamında IYBAB 
tarafından Karabük Üniversitesine 
gönderilecek Iraklı öğrencilere bir ay 
boyunca mesleki eğitim verilecek.

Gösterilen ilgiden ve Karabük 
Üniversitesinden oldukça memnun 
olduklarını belirten Doç. Dr. Mustafa 
Wahby Jaber, desteklerinden dolayı 
Rektör Prof. Dr. Refik Polat’a teşek-
kür etti.

Görüşmede, Irak Yükseköğretim ve 
Bilimsel Araştırma Bakanlığı tarafın-
dan görevlendirilen yetkililer de hazır 
bulundu.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi ile Cibuti 
Yüksek Eğitim ve Araştırma Bakanlığı 
arasında iş birliği protokolü imzalandı. 
İmzalanan protokol gereği iki taraf ara-
sındaki akademik iş birliğinin güçlendi-
rilmesi yönünde karar alındı. 

Cibuti Yüksek Eğitim ve Araştırma 
Bakanı Danışmanı Dr. Fahmi Ahmed 

Mohamed ve heyeti, Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı ziyaret etti. 
Ziyarette iki taraf arasında akademik ve 
diğer alanlarda yapılabilecek iş birlikleri 
görüşüldü. Görüşmelerin ardından iş bir-
liği protokolü imzalandı. Söz konusu pro-
tokol çerçevesinde; akademik personel 
değişimi, ortak araştırma projeleri, çalış-
tay ve konferans günlerine ortak katılım, 
öğrenci değişimi, eğitim programlarına 
ortak katılım yönünde kararlar alındı. 

Iraklı öğrencilere mesleki eğitim

KBÜ ile Cibuti Yüksek Eğitim 
Bakanlığı arasında iş birliği
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Aselsan ile
önemli iş birliği

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi (Teknokent) Yönetici 
Anonim Şirketi kuruldu. Karabük 
Valiliği, Karabük Belediyesi, Karabük 
Üniversitesi, Karabük İl Özel İdaresi, 
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası , 
Kardemir ile birlikte Karabük’te bulu-
nan 11 sanayi kuruluşunun ortaklığıyla 
kurulan Teknokent Yönetici Anonim şir-
keti, üniversite ile sanayi iş birliğinin 
sağlanması ve ülke sanayisinin ulusla-
rarası alanda daha fazla rekabet etme-
sini amaçlıyor.   

Karabük Üniversitesi Senato 
Odası’nda düzenlenen KBÜ Teknokent 
Yönetici Anonim Şirketi kuruluşu imza 
törenine Karabük Valisi Kemal Çeber, 
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 

Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat, İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, 
Karabük Ticaret Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, 
Kardemir Genel Müdürü Ercüment Ünal 
ve şirkette ortaklığı bulunan sanayi 
kuruluşu temsilcileri katıldı. 

Teknokent’in işletilmesini ve güçlen-
dirilmesini sağlayacak olan 5 milyon 
TL sermaye bedelli şirketin imza töre-
ninde konuşan Karabük Valisi Kemal 
Çeber, " Mezunlarımızdan, hocalarımız-
dan ve dışarıdan gelenlerden birçok 
insanın patentler aldığına, çok önemli 
gelişmelere imza attığına hep bera-
ber tanık olacağız." dedi. Çeber ayrıca, 
“Karabük’te Teknokent’in kurulması 
çok güzel bir adım. Bu adımın atılma-
sında ve bu süreçte çalışan herkese çok 
teşekkür ediyorum. Kurulan bu şirketin 
Kardemir’e, ilimize ve ticaretimize çok 

faydası olacak.” diye konuştu. 
Teknokent’in Karabük’e çok önemli 

kazanımlar sağlayacağını ifade eden 
Rektör Prof. Dr. Refik Polat ise, “Özellikle 
demir çeliğin kalbi olan bu şehirde 
Teknokent’in olmaması zaten düşünü-
lemezdi. Bu şehrin duayenleri, sektö-
rün duayenleri sayesinde Teknokent 
çok güzel işler yapacak.” dedi. Karabük 
Üniversitesi olarak 2023 vizyonu çer-
çevesinde dünyada ilk 1000 üniversite 
arasına girme hedeflerinin olduğunu 
söyleyen Polat "Dünya listelerine gire-
bilmemiz için patentler, araştırmalar 
çok büyük önem kazanıyor. Bu alanda 
da hep birlikte bunu başaracağız.” şek-
linde konuştu. 

Tören imzaların atılması ve toplu 
fotoğraf çekilmesinin ardından son 
buldu.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi 
ile Safranbolu Kültür ve 
Turizm Vakfı Başkanı iş 
adamı Şefik Yılmaz Dizdar 
arasında Safranbolu Meslek 
Yüksekokulunun yeni binası-
nın yapımı için protokol imza-
landı. 

Rektörlük proto-
kol odasında gerçekleşen 
törende Safranbolu’daki 
KBÜ Rektörlük konutu ve 
Safranbolu MYO atölyele-
rin bulunduğu alana iş adamı 
Şefik Dizdar tarafından yapı-
lacak yeni binanın yapımı için 
protokol imzalandı.

Protokol kapsamında; 

Karabük Üniversitesi 
Safranbolu Meslek 
Yüksekokulunun yeni bina-
sının inşaatı ile ilgili her türlü 
harcama ve giderler hayır-
sever iş adamı Şefik Dizdar 
tarafından karşılanacak. Kısa 
süre içerisinde inşaat çalışma-
larına başlanacağı belirtilen 
binanın en geç 2019 yılının 
Eylül ayında tamamlanması 
planlanıyor.

Toplamda 3 bin 703 met-
rekare kapalı alana sahip ola-
cak yeni Meslek Yüksekokulu 
binasında normal sınıflar, 
çizim sınıfları, laboratuvarlar, 
öğretim elemanı ve memur 
odaları, seminer ve toplantı 
salonları, grup çalışma odaları 
ve mescit bulunacak.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi ile ASELSAN 
arasında ‘Ekran Teknolojilerinin Geliş-
tirilmesi” alanında iş birliği yapıldı. 

ASELSAN tarafından 2017 yılı içeri-
sinde Karabük Üniversitesi Demir Çelik 
Enstitüsü’nün ve MARGEM laboratu-
varlarının kabiliyetlerini yerinde gör-
mek üzere bir ziyaret gerçekleştirilmişti. 
Ziyaret sonrasında ise ASELSAN ile ne 
tür iş birlikleri geliştirebilir, beklentileri 
neler, ne tür malzemelerin üretilmesi 
onların işlerine yarayabilir, bunlarla ilgili 
bir çalışma yapılması konusunda anlaşıl-
mıştı. 

Yapılan karşılıklı ziyaretler ve son 
olarak 3 Ağustos’ta ASELSAN mühen-
dislerinin yaptığı ziyaret sonunda ilk 
iş birliği olarak ‘Ekran Teknolojilerinin 
Geliştirilmesi’ alanında ortak çalışma 
kararı alındı. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 
Yaşar tarafından karşılanan ASELSAN 
ekibine öncelikle Üniversite tanıtıldı, 
ardından Malzeme Araştırma Geliştirme 
Merkezi (MARGEM) Müdürü Prof. Dr. 
Yavuz Sun eşliğinde MARGEM laboratu-
varları hakkında bilgiler verildi. 

Karabük Üniversitesi öğretim üyeleri 
Doç. Dr. Mustafa Anutgan, Prof. Dr. Tamila 
Anutgan ve Prof. Dr. İsmail Atılgan'ın da 
katılımıyla İnce Film Malzemeler ve 
Aygıtlar Laboratuvarı’ndaki inceleme 
sonrasında iş birliği kapsamında ‘İnce 
Film Transistörlerin Karabük’te üretimi’ 
konusunda bir toplantı gerçekleştirildi.

KARABÜK  Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) Yönetici 
Anonim Şirketi'nin kurulmasına yönelik Üniversitemizde imza töreni 
düzenlendi. 

Teknokent Yönetici Anonim 
Şirketi için imzalar atıldı

Safranbolu MYO Binası Yapım Protokolü imzalandı
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Personele, 
siber saldırılara 
karşı eğitim 
verildi

Ortaokul öğrencilerinin ilham kaynağı doğa oldu

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Şişman, Üniversitemizi ziya-
ret etti.  

Yükseköğretim Kurulu üyeleri, 
sorunları yerinde tespit etmek ve üni-
versite öğrenci temsilcilerinin görüş-
lerini almak üzere düzenli aralıklarla 
üniversiteleri ziyaret ediyor. Bu kap-
samda Üniversitemizde bulunan Prof. 

Dr. Mehmet Şişman, Rektör Prof. Dr. 
Refik Polat’ı makamında ziyaret etti. 
Makam ziyareti sırasında Prof. Dr. 
Şişman’a Karabük Üniversitesi hak-
kında bilgiler veren Rektör Polat, ziya-
retinden dolayı konuğuna teşekkür 
etti. 

Prof. Dr. Mehmet Şişman, makam 
ziyareti sonrası Rektör Prof. Dr. 
Refik Polat ile birlikte Demir 
Çelik Kampüsünü gezdi. İlk olarak 
Karabük Üniversitesi Kamil Güleç 
Kütüphanesini ziyaret eden Prof. Dr. 

Şişman, kütüphane hakkında bilgi aldı. 
Ardından kapsamlı bir kampüs turu 
yapan Prof. Dr. Şişman öğrenciler ve 
akademisyenlerle de sohbet ederek 
sorunlarını dinledi. 

Kampüs gezisinin ardından Karabük 
Üniversitesi Senato Toplantısına katı-
lan Prof. Dr. Mehmet Şişman  toplantı-
nın ardından Rektörlük binası arkasına 
kendi adına hazırlanan fidanı dikti. 
Rektör Prof. Dr. Refik Polat fidan dikimi 
ardından Prof. Dr. Mehmet Şişman’a 
ağaç dikme sertifikasını sundu.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi Eskipazar MYO 
tarafından, KBÜ Bilgisayar Mühendisliği 
ve Eskipazar MYO Bilgi Güvenliği 
Programı akademik personeli ile Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığının teknik per-
sonellerinden oluşan 15 kişiye “Siber 
Saldırı ve Karşı Korunma Teknikleri” 
projesi kapsamında siber saldırı eğitimi 
veriliyor.  

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
(BAKKA) 2018 Teknik Destek projeleri 
kapsamında TR81/18/TD proje kodu 
kabul edilen ve 15 Eylül’e kadar süre-
cek olan siber güvenlik eğitimini, BG-Tek 
Bilgi Güvenliği Teknolojileri firmasından 
Kamil Burlu veriyor. Projenin yürütücü-
lüğü yapan Eskipazar MYO Müdürü Dr. 
Öğretim Üyesi Yüksel Çelik, eğitimin 
amacının üniversitenin bilgisayar ağları 
ve internet güvenliği konusunda bilgili 
akademik ve teknik personel ihtiyacının 
sağlanması olduğunu söyledi.

Eğitimde güncel internet saldırısı tür-
leri ve bu saldırılardan korunma yön-
temlerinin öğrenilmesi için genel ağ 
ve internet, bilgi güvenliğinde sızma 
testi Penetration Test, sızma testlerinde 
keşif ve bilgi toplama çalışmaları, sos-
yal mühendislik ve son kullanıcıyı hedef 
alan saldırılar, Host/Ag/Port keşif ve 
tarama araçları, açıklık tarama ve zafi-
yet tespit yazılımları, exploit çeşitleri 
ve metasploit kullanımı, yerel ağ sal-
dırı yöntemleri, Firewall, IDS/IPS ve içe-
rik filtreleme sistemlerini atlatma, IPS/
IDS atlatma teknikleri, içerik filtreleme 
atlatma teknikleri, DOS/DDOS saldırı-
ları ve korunma yöntemleri, kablosuz 
ağlara yönelik saldırılar, web uygulama 
güvenliği ve hacking yöntemleri, parola 
kırma saldırıları ve şifreleme teknoloji-
leri, TCP/IP protokol ailesi zafiyet ana-
lizi Self Study, paket analizi, Sniffing Self 
Study başlıklarında katılımcılara bilgiler 
aktarılıyor.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tara-
fından sağlanan teknik destek programı 
ile kurumsal eğitim düzeyinin artırılması 
hedefleniyor.

YÖK  Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, Karabük 
Üniversitesine ziyaret gerçekleştirerek akademisyen ve öğrencilerle bir 
araya geldi.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Şişman KBÜ’yü ziyaret etti

Prof. Dr. Mehmet Şişman KBÜ ziyaretinde, Rektörlük binası 
arkasına kendi adına hazırlanan fidanı dikti.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve 
Bilim Okulları Programı kapsamında 
Karabük Üniversitesi iş birliğinde ger-
çekleştirilen “İlham Kaynağım Doğa” 
adlı projeye katılan 24 öğrenci bilimin 
ve sanatın doğadaki izlerini keşfettiler. 
Üniversitemiz tarafından TÜBİTAK des-
teğiyle Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çolak’ın 
yürütücülüğünde gerçekleştirilen “İlham 
Kaynağım Doğa” adlı proje kapsamında 
öğrenciler, fiziğin, kimyanın, matemati-
ğin, doğadaki yerini fark ettiler.
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Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük’te 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Karabük Valiliği tarafından 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü'nde organize edilen etkinlik-
ler kapsamında yürüyüş gerçekleş-
tirildi. Karabük Gar Müdürlüğünün 
önünde toplanan kalabalık kent 
meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşe 
Karabük Valisi Kemal Çeber, AK 
Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi 
Güneş, Cumhur Ünal, Karabük 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik 
Polat, Garnizon Komutanı P. Albay 
Tekin Nemlioğlu, İl Jandarma 
Komutan V. Albay Önder Şevik, 
Belediye Başkan Yardımcısı Fatma 
Danışman, Karabük Emniyet 
Müdürü Mehmet Emin Akay, özel 
hareket polisleri, siyasi parti, sen-
dika ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileriyle şehit aileleri ve gazi-
ler ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş öncesi vatandaşlar özel 
harekat polislerine büyük ilgi gös-
terdi, bol bol fotoğraf çekildi. Saat 
20.00’ de başlayan yürüyüşte özel 
harekat polisleri, jandarma ve 
vatandaşlar tarafından Türk bay-
rağı taşınarak, “Şehitler ölmez 
vatan bölünmez” ile “Ne mutlu 
Türküm diyene” sloganları atıldı. 
Sloganlar vatandaşlar tarafından 

büyük alkış aldı. Yürüyüşün ardın-
dan kent meydanında vatandaş-
larla akşam namazı kılındı. Gece 
yarısına kadar devam eden etkinlik 
00.15’te sala okunması ve ardından 
dua edilmesiyle son buldu. 

KBÜ’de '15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Bilinç' adlı 
etkinlik düzenledi

ll Karabük Üniversitesi tara-
fından 15 Temmuz hain darbe 
girişiminin yıl dönümü etkin-
likleri kapsamında ’15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Bilinç’ adlı anma 
etkinliği düzenlendi. 

Prof. Dr. Seyfullah Kara ve Prof. 

Dr. Ali Güneş’in panelist olarak yer 
aldığı “Demokrasi ve Milli Bilinç” 
panelinde 15 Temmuz'un önemine 
dikkat çekildi.

İlk panelist olan Edebiyat 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Seyfullah Kara, 15 Temmuz’un 
Türk-İslam tarihindeki dönüm nok-
talarından biri olduğunun altını 
çizdi. Kara 15 Temmuz için “Bir 
Malazgirt Fethi nasılsa, Türk tari-
hine 15 Temmuz da aynı şekilde 
kaydedilecektir." dedi.

İkinci panelist Prof. Dr. Ali 
Güneş ise konuşmasında Batı 
emperyalizmine dikkat çekerek 
"Emperyalist güçler, emperyalizm 
hayallerinden hiçbir zaman vaz-
geçmediler ve asla vazgeçmeye-
cekler. Türkiye’ye, uzun yıllardan 
beri tasarladıkları bir proje olan 
FETÖ örgütünü 15 Temmuz’da 
devreye sokmaya çalıştılar ancak 
Türk milleti bunu engelledi.” diye 
konuştu.

Yemen, Ürdün, Irak, Suriye, Çad 
gibi farklı ülkelerden KBÜ’ye eği-
time gelen uluslararası öğrenciler, 
15 Temmuz gecesi ile ilgili anıla-
rını paylaşarak; 15 Temmuz’un 
sadece Türkiye için değil ken-
dileri için de bir dönüm noktası 
olduğunu belirttiler. Daha sonra 
Suriyeli Rami Saad Al Deen, 15 
Temmuz anısına yazdığı şiiri ses-
lendirdi.

Karabük'te Milli Birlik 

15 Temmuz Milli Birlik 
Günü'nde Karabük 
tek yürek oldu

KARABÜK 'te 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. 
Etkinlikler kapsamında Karabük Üniversitesinde ayrıca "Demokrasi ve 
Milli Bilinç" konulu panel gerçekleştirildi.  

   
“Yüce milletimizin kanıyla, canıyla 
yazdığı 15 Temmuz Destanı’nın 
2. yılına barış, huzur ve birlik 
duygusuyla ulaşmanın onurunu 
yaşıyoruz.

Devlet Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
milletimizin vatanseverliği ve 
bağımsızlık tutkusuyla zafere ulaşan 
bu destan, ülkemizin 2023 ve 2071 
hedeflerine ulaşması ve mazlumlara 
cesaret kaynağı olması adına hatırda 
kalmaya devam edecektir.

Karabük Üniversitesi öğrencileri ve 
personeli olarak bizler, milletimizin 
ilelebet payidar kalması için 
üzerimize düşeni yapmaya her 
zaman hazırız."

PROF. DR. REFİK POLAT

7AKADEMİK
kulliye.karabuk.edu.tr

KÜLLIYE
.

Eylül 2018
Sayı 12

Türkiye'nin ilk sürücüsüz araç yarışı yapıldı

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll TÜBİTAK tarafından üniver-
site öğrencilerine yönelik düzen-
lenen 2018 yılı Alternatif Enerjili 
Araç Yarışları (Efficiency Challenge 
Electric Vehicle) yeni bir kategori ile 
başladı. Yarışlar kapsamında bu yıl 
Türkiye'de ilk defa sürücüsüz araç 
yarışı düzenlendi.

Üç gün süren teknik kontrolle-
rin ardından Elektromobil (Batarya 
Elektrik Enerjili) kategorisinde 39, 
Hidromobil (Hidrojen Enerjili) kate-
gorisinde 8 takımın yarışmaya hak 
kazandığı etkinlikte, bu yıl ilk defa 
Otonom (Sürücüsüz) araçlar da piste 
çıktı. 

KBÜ sürücüsüz aracıyla 
yeterlilik alan ilk takım oldu

Karabük Üniversitesi Elektrikli Araç 
Takımı (KBUELAR – TULPAR) bir ilki 
başararak ürettikleri elektrikli sürü-
cüsüz aracıyla, Kocaeli Körfez Yarış 
Pisti’nde gerçekleştirilen Alternatif 
Enerjili Araç Yarışları’nda boy gös-
terdi. Otonom yarışlarında 5 araç 
120 m.’lik parkuru, engellere çarp-
madan en kısa sürede tamam-
lamak için yarıştı. Yıldız Teknik 
Üniversitesi AESK takımının MFK 
Electra adlı aracı bu parkuru 62 sani-
yede tamamlayarak birincilik ödü-
lünü elde etti.

11 Ağustos Cumartesi günü düzen-
lenen Otonom yarışları öncesinde 

Karabük Üniversitesinin elektrikli 
sürücüsüz aracı ‘Teknik Yeterlilik 
Bandrolü’ alan ilk takım oldu. 
Böylece Karabük Üniversitesi 45 
takımın başvurduğu bu yıl ilk defa 
düzenlenen ‘Otonom’ kategorisinde 
yeterlilik bandrolünü alabilen 5 
takım arasında yer alarak yarışmaya 
katılma hakkı kazandı.

Prof. Dr. Raif bayır: 
Öğrencilerimizi sürücüsüz araç 
üzerine teşvik ediyoruz

Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi 
Mekatronik Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Raif Bayır, 
Karabük'te yayın yapan 'Burası 
Karabük' adlı gazeteye yarışlarla 

ilgili değerlendirmede bulundu. 
Bayır, öğrencilerini sürücüsüz araç 
üzerine çalışmaları konusunda teş-
vik ettiklerini belirterek bu yıl ilk kez 
gerçekleşen otonom yarışlarına katıl-
malarının da öğrencilere büyük katkı 
sağladığını aktardı. 2014 yılından bu 
yana TÜBİTAK'ın elektrikli araç yarış-
larına katıldıklarını aktaran Bayır, bu 
yıl ilk kez olan otonom kategorisinin 
eklenmesiyle kendi elektrikli araçla-
rını otonom hale getirdiklerini ifade 
etti. Üniversite olarak ilk kez kendi 
otonom aracını üretebilme kabileyi-
tini gösterdikleri için de mutlu olduk-
larını belirtti. Yarışta ise ufak bir 
talihsizlik yaşadıklarından derece 
elde edemediklerini, buna rağmen iyi 
bir deneyim olduğunu da söyledi.  

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı'nca, bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen 
Alternatif Enerjili Araç Yarışları'nda ilk kez sürücüsüz araçlar da boy gösterdi. Karabük 
Üniversitesinin sürücüsüz aracı ‘Teknik Yeterlilik Bandrolü’ alan ilk araç oldu.
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KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2017 – 2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Ay Yıldızlı Stadyumda aileler 
ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Törende 9 bin 45 öğrenci hep birlikte kep atarak 
mezuniyetlerini büyük bir coşkuyla kutladı. 

2017 - 2018 
Mezuniyet Töreni'nde 

9 bin öğrenci kep attı

ll Karabük Üniversitesi 2017 – 2018 
Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, büyük bir 
coşkuyla kutlandı. Karabük Üniversitesinin 
2017 – 2018 Akademik Yılı mezunları, Ay 
Yıldızlı Stadyumda gerçekleştirilen geniş 
katılımlı mezuniyet töreni ile uğurlandı. 
Törende 9 bin 45 öğrenci hep birlikte kep 
attı.

Mezuniyet törenine Karabük Valisi 
Kemal Çeber, Karabük 26. Dönem 
Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Prof. Dr. 
Burhanettin Uysal, Belediye Başkanı Rafet 
Vergili, Eski Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet 
Fatih Ağca, Rektör Prof. Dr. Refik Polat, 
İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay 
Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet 
Emin Akay, KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Faruk Öz, rektör yardımcı-
ları, fakülte dekanları, yüksekokul müdür-
leri,  akademik ve idari personel, öğrenciler 
ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Mezuniyet töreni kortej yürüyüşü ile 
başladı

Mezuniyet töreninden önce Karabük 
Üniversitesi tanıtım filmi gösterildi, ardın-
dan basket şov sergilendi. Daha sonra pro-

tokol üyeleri ile mezun öğrencilerin birlikte 
gerçekleştirdiği kortej yürüyüşü ile mezu-
niyet töreni başladı.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat: 
Övünç kaynağımız gençlerimizi, sağlık ve 
esenlikle mezun etmenin büyük sevincini 
hep birlikte yaşıyoruz

Mezuniyet töreninin açılışında konu-
şan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Refik Polat, “Karabük Üniversitesi olarak, 
övünç kaynağımız gençlerimizi, sağlık ve 
esenlikle mezun etmenin büyük sevincini 
hep birlikte yaşıyoruz.” dedi. Konuşmasının 
devamında mezun öğrencilere, “Sizler 
Türkiye’nin ve hatta dünyanın geleceği-
siniz.” diyen Rektör Polat,” Bundan son-
raki yaşamınızda pozitif olun, ailenize karşı 
saygılı olun, güzel vatandaşlar olun, yeni-
likçi ve yaratıcı olun, teknoloji dostu olun, 
girişimci ve atak olun, okur-yazar olun, çok 
yönlü olun, ulusal ve uluslararası olun, sağ-
lıklı ve dinamik yaşayın, şartlar ne olursa 
olsun dürüst yaşayın, eşsiz ve benzersiz 
olun, çözüme ve hedeflerinize odaklanın, 
sınırlarınızı aşın.” şeklinde tavsiyelerde 
bulundu. 
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Video: Karabük Üniversitesi 3 Nisan TV (Youtube)

‘5 yıl ne çabuk geçti’

Teknik Eğitim Fakültesi'nin 
ilk mezunları buluştu

ll Üniversitemiz öğren-
cisi, aynı zamanda Külliye 
Karabük gazetemizin kari-
katüristi Erman Gülgeç, 
2013 yılında ailesiyle bir-
likte gelerek kaydolduğu 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İktisat Bölümü 
eğitimini başarıyla 
tamamlayarak dün akşam 
gerçekleşen mezuniyet 
töreninde mezun olma-
nın gururunu yine ailesiyle 
birlikte yaşadı. 

Gülgeç sosyal medyada 
yaptığı paylaşımda aile-
siyle birlikte 2013 yılında 
üniversiteye kayıt yaptır-
maya geldiği fotoğrafla, 
mezuniyet töreninde aile-
siyle birlikte çekildiği 
fotoğrafı paylaşarak dip-
lomasını ve başarısını aile-
sine hediye etti. 

Erman Gülgeç payla-
şımında şu ifadelere yer 
verdi: “Canım annem ve 

canım babam 5 yıl ne 
kadar çabuk geçti değil 
mi? Üniversiteyi ilk kazan-
dığım anda ne kadar 
sevindiğinizi hatta mut-
luluktan gözlerinizin bile 
dolduğunu çok iyi hatırlı-
yorum ve hiç unutmadım. 
Karabük Üniversitesinden 
hem sosyal hem eğitim 
olarak kendimi daha dona-
nımlı hissederek ayrılı-
yorum. Beni İktisat bilimi 
haricinde karikatür çiz-
meye de teşvik eden hoca-
larım başta olmak üzere 
tüm hocalarıma ve büyük-
lerime ne kadar teşekkür 
etsem az. Bir koltukta iki 
karpuz da taşınıyormuş 
isteyince. Bazıları doğru-
dan bazıları dolaylı ama 
bunların hepsi sizin saye-
nizde. Kepim de, diplomam 
da sizlere hediyemdir. Çok 
teşekkür ederim Anne, 
Baba."

ll Üniversitemiz Teknik 
Eğitim Fakültesi’nin 1997-
1998 yılı ilk mezunları olan 
yaklaşık 50 mezun ve ailesi 
Karabük'te bir araya geldi. 
İlk olarak Yüzüncü Yıl’da 
sabah kahvaltısında öğre-
tim elemanlarıyla buluşan 
mezunlar sonrasında ise 
Rektör Prof. Dr. Refik Polat, 
Rektör Yardımcısı Mustafa 
Yaşar, Teknik Eğitim 
Fakültesi eski dekanı Prof. 
Dr. Hasan Vurdu, Teknoloji 
Fakültesi öğretim eleman-

ları ile birlikte Mühendislik 
Fakültesi yemekhane-
sinde akşam yemeği yedi. 
Programda Teknik Eğitim 
Fakültesi mezunlarına 
günün anısı olarak hediye 
takdim edildi. Rektör Prof. 
Dr. Refik Polat ve Prof. Dr. 
Hasan Vurdu tarafından 
üniversiteye yaptığı des-
teklerden dolayı Hamit 
Çepni’ye de plaket tak-
dimi yapıldı. Plaketi Hamit 
Çepni adına Orhan Çepni 
aldı.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2017 – 2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Ay Yıldızlı Stadyumda aileler 
ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Törende 9 bin 45 öğrenci hep birlikte kep atarak 
mezuniyetlerini büyük bir coşkuyla kutladı. 

2017 - 2018 
Mezuniyet Töreni'nde 

9 bin öğrenci kep attı

tokol üyeleri ile mezun öğrencilerin birlikte 
gerçekleştirdiği kortej yürüyüşü ile mezu-
niyet töreni başladı.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat: 
Övünç kaynağımız gençlerimizi, sağlık ve 
esenlikle mezun etmenin büyük sevincini 
hep birlikte yaşıyoruz

Mezuniyet töreninin açılışında konu-
şan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Refik Polat, “Karabük Üniversitesi olarak, 
övünç kaynağımız gençlerimizi, sağlık ve 
esenlikle mezun etmenin büyük sevincini 
hep birlikte yaşıyoruz.” dedi. Konuşmasının 
devamında mezun öğrencilere, “Sizler 
Türkiye’nin ve hatta dünyanın geleceği-
siniz.” diyen Rektör Polat,” Bundan son-
raki yaşamınızda pozitif olun, ailenize karşı 
saygılı olun, güzel vatandaşlar olun, yeni-
likçi ve yaratıcı olun, teknoloji dostu olun, 
girişimci ve atak olun, okur-yazar olun, çok 
yönlü olun, ulusal ve uluslararası olun, sağ-
lıklı ve dinamik yaşayın, şartlar ne olursa 
olsun dürüst yaşayın, eşsiz ve benzersiz 
olun, çözüme ve hedeflerinize odaklanın, 
sınırlarınızı aşın.” şeklinde tavsiyelerde 
bulundu. 

Törende konuşan Karabük Valisi Kemal 
Çeber ise “Sevgili gençler uzun bir eğitim 
öğretim hayatından sonra bugün hayata 
atılıyorsunuz. Çocukluğunuzdan beri ara-
lıksız sınavlar. Sınav stresleri gece gün-
düz demeden ailelerinizle beraber uzun 
bir maratonun sonucunda bugün yeni 
bir hayata başlıyorsunuz. Sizler Türkiye 
Cumhuriyetinin geleceğisiniz. Sizler bu aziz 
milletin büyük umutları olan gençlersiniz.” 
dedi. 

Başarılı öğrencilere belgeleri verildi

Tören, açılış konuşmaları ve sonrasında 
dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri 
ve ödüllerinin takdim edilmesiyle devam 
etti. Karabük Üniversitesi 2017 – 2018 
Akademik Yılı mezunlarının birincisi, 
ikincisi ve üçüncüsü Sağlık Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi Bölümünden oldu. 
Üniversiteyi birincilikle bitiren Yağmur 
Tuğçe Güzelkokar, ikinci Ayşenur Demirhan 
ve üçüncü Döndü Aslan’a başarı belgelerini 
Vali Kemal Çeber, Rektör Prof. Dr. Refik 
Polat ve Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Faruk Öz verdi. Başarı belgesi 
takdiminin ardından mezun öğrenciler 

yeminlerini ederek kep attı.

Mezun öğrenciden evlilik teklifi sürprizi

Manuş Baba konserinden önce sahneye 
gelen Karabük Üniversitesi İşletme 
Bölümünden mezun olan Ekrem Yılmaz, 
kız arkadaşı Damla Coşgun’a evlilik teklifi 
yaptı. Mezuniyet törenindeki coşkulu 
kalabalığın tezahüratleri arasında evlilik 
teklifine evet diyen Damla Coşgun büyük 
mutluluk yaşadı.

Manuş Baba konser verdi

Ünlü sanatçı Manuş Baba, Karabük 
Üniversitesi 2017- 2018 Akademik 
Yılı Mezuniyet Töreninde, havai fişek 
gösterisi eşliğinde konser verdi. Konserde 
birbirinden sevilen parçalarını seslendiren 
Manuş Baba’nın şarkılarına öğrencilerde 
eşlik etti. Mezuniyet töreni Rektör Prof. 
Dr. Refik Polat’ın, Manuş Baba’ya hediye 
takdiminin ardından son buldu.

Külliye Karabük
kulliye.karabuk.edu.tr

2013 2018
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ÜNİVERSİTEMİZ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, öğrenci alım protokolü yapmak üzere Çad Cumhuriyeti 
başkenti Encemine (N’Djaména)’de görüşmelerde bulundu. 

KBÜ, Çad ile olan iş birliğini genişletiyor

ll Karabük Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Refik Polat bir dizi görüşme 
yapmak ve üniversiteler arası 
değişim protokolleri imzalamak 
üzere Sudan’ın başkenti Hartum’a 
gitti. Görüşmeler sırasında Rektör 
Polat’a Karabük Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Bünyamin Şahin de eşlik etti. 

Ziyarette ilk olarak Alzaiem 
Alazhari Üniversitesi, Karary 
Üniversitesi, National University 
ve Bayantech Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi rektörleri ile bir araya 
gelen Rektör Prof. Dr. Refik Polat, 
bu üniversitelerle öğrenci ile öğre-
tim üyesi değişimi yapmak üzere 
‘Mevlana Değişim Programı’ proto-

kolü imzaladı. Rektör Polat ayrıca 
yine aynı üniversitelerle tıp ve sağ-
lık alanında Karabük Üniversitesi ile 
öğrenci ve öğretim üyesi değişimine 
imkan tanıyan mutabakat protoko-
lünü imzaladı.  

Ziyaretlerin devamında Hartum’da 
bulunan Afrika Teknokent Genel 
Müdürü Osama A. Rayis ile lisans ve 
lisans üstü düzeyde Sudanlı öğren-
cilerin Karabük Üniversitesine gele-
bilmesine imkan tanıyan anlaşmayı 
imzalayan Rektör Prof. Dr. Refik 
Polat, ayrıca Karabük Üniversitesi 
akademik personeli ile Afrika 
Teknokent personelinin karşılıklı iki 
kurum arasında iş birliği yapmasını 
sağlayan protokole de imza attı.

ll Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Refik Polat, Çad temaslarında daha 
önceki ziyarette olduğu gibi yoğun 
ikili görüşmeler gerçekleştirdi. 

Rektör Prof. Dr. Refik Polat ve bera-
berindeki heyeti Çad Devlet Başkanı 
Idriss Déby’nin eşi Hinda Déby Itno 
ve Çad Yüksek Eğitim Bakanı Dr. 
David Houdeingar Ngarimaden başta 
olmak üzere N’Djaména Üniversitesi 
Rektörü, Çad Milli Eğitim Bakanı, 
Türkiye Çad Büyükelçisi, TİKA 
Encemine Koordinatörü gibi önemli 
isimlerle bir araya geldi. Ayrıca 1000 
kişilik konferans salonunda öğrenci-
lere Türkiye ve Karabük Üniversitesi 
tanıtıldı. 

Öğrenci sayısı daha da artırılıyor 

Çad merkezi üniversite giriş sına-
vında başarılı olan ilk 1000 öğrenci 

arasından 500 öğrenci alınmak üzere 
Çad hükümeti ile bir protokol daha 
yapıldı. 
Protokolü Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Refik Polat ile N’Djaména 
Üniversitesi Rektörü Prof. Mahamat 
Barka imzaladı. 

Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ın daha 
önce yapmış olduğu protokole isti-
naden 2017-2018 eğitim öğre-
tim yılında Karabük Üniversitesine 
Çad merkezi üniversiteye giriş sına-
vında en yüksek puan almış olan 430 
öğrenci arasından 215 öğrenci seçil-
miş ve bu öğrenciler eğitimlerine 
Karabük Üniversitesinde başlamış-
lardı. Söz konusu projeden olumlu 
sonuçlar alınmasının ardından bu yıl 
için öğrenci sayılarının daha da artı-
rılması amacıyla Çad Cumhuriyeti’ne 
temaslarda bulunmak üzere tekrar bir 
ziyaret gerçekleştirildi.

Çad Cumhurbaşkanlığından büyük 
destek

Çad ziyareti kapsamında ayrıca, 
Çad Devlet Başkanı Idriss Déby’nin 
eşi Hinda Déby Itno ile de öğrenci 
alımı hususunda Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı’nda bir saatlik görüşme 
yapıldı. Hinda Déby Itno Karabük 
Üniversitesinin bu imkanı sağlamasın-
dan dolayı büyük memnuniyet duy-
duklarını ifade etti. Hinda Déby Itno, 
Cumhurbaşkanlığı olarak eğitim almak 
üzere Karabük Üniversitesine gelecek 
olan öğrencilere devlet desteği sağla-
yacaklarını da ifade etti.

“Karabük Üniversitesi, Çad’a istikrarlı 
bir şekilde destek veriyor”

Rektör Polat ve heyeti Çad Yüksek 
Eğitim Bakanı Dr. David Houdeingar 

Ngarimaden ile de çok yapıcı bir 
görüşme gerçekleştirildi. Bakan, 
Karabük Üniversitesinin istik-
rarlı ve disiplinli bir şekilde Çad 
Cumhuriyeti’ne vermiş olduğu des-
teği hükümet olarak çok önemse-
diklerini, en kısa zamanda Karabük 
Üniversitesine gelmek istediklerini 
ifade etti. 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Refik Polat Başkanlığı’nda gerçekle-
şen Çad ziyaretindeki heyette; Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Şahin, 
Türkiye’nin Eski Çad – Encemine 
Büyükelçisi ve şu an İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas 
ile Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ortakçı yer 
aldı. 

Rektör Polat ve heyetinin Çad ziya-
retine, devlet kanalı Télé Tchad’ın ana 
haberlerinde yer verildi.

ReKtÖR Prof. Dr. Refik Polat bir dizi görüşme 
yapmak ve üniversiteler arası değişim protokolleri 
imzalamak üzere Sudan’a ziyaret gerçekleştirdi.

Rektör Polat Sudan’da 
önemli anlaşmalara 
imza attı
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AFRİN ’de şehit düşen Astsubay Akpınar’ın adına, şehitlik 
maaşının yüzde 10’unun bağışlanmasını vasiyet ettiği 
hayırsever Zehra Söylemez’in girişimleriyle, Etiyopya’da su 
kuyusu açıldı. 

Türk sanatlarına 
uluslararası misafir 
öğrencilerin eli değdi

ll Suriye’nin Afrin bölge-
sinde terör örgütü PYD/PKK 
mensuplarınca şehit edilen 
Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş 
Ömer Bilal Akpınar adına, 
Etiyopya’da su kuyusu açıldı.

Şehidin, ailesine bağlanan 
maaşın yüzde 10’unu vasi-
yet ettiği, Safranbolu Yağmur 
Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Zehra Söylemez’in girişimle-
riyle, Etiyopya Oromia bölgesi 
Weliso şehrinde açılan su kuyu-
suna Ömer Bilal Akpınar ismi 
verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki 
darbe girişimi sırasında 
şehit edilen Astsubay Ömer 
Halisdemir’in adına da 
Afrika’da yetimhane açılma-
sına öncülük eden Söylemez, 

Filistin ve Suriye başta olmak 
üzere yardıma muhtaç insan-
lara yönelik çalışmalarıyla tanı-
nıyor. 

Söylemez, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, su kuyu-
sunu açtıklarını belirterek, ken-
disine destek olan herkese 
teşekkür etti.

Karabük Üniversitesi’nde 
okuyan Afrikalı öğrencile-
rin vefa borcu ve şükranlarını 
iletmek için, şehidin mezarı 
başında dua etmek istediklerini 
anlatan Söylemez, “Safranbolu 
Yağmur Derneği’nin topladığı 
bağışlarla, Afrika’daki bütün 
çalışmalarımı Deniz Feneri’nin 
organizasyonuyla yapmak-
tayız. Şehidimizin gerek 
okulundan gerek görev yap-
tığı yerlerden arkadaşları-

nın çok büyük bağışları oldu. 
Ömer Bilal Akpınar’ın bereketi 
Türkiye’nin dışına taştı. Onun 
adını Afrika’larda yaşatıyo-
ruz. Allah onun adını dünyaya 
duyurdu.” dedi. 

Mezarı başında dua ettiler

Şehit Piyade Astsubay 
Kıdemli Çavuş Ömer Bilal 
Akpınar adına, Etiyopya’da su 
kuyusu açıldığını haber alan 
Karabük'teki öğrenciler duygu-
landı. Karabük Üniversitesinde 
öğrenim gören Somali, Çad 
ve Kenyalı öğrenciler, şehidin 
Safranbolu ilçesindeki mezarı 
başında Kur’an-ı Kerim okuya-
rak, dua etti.

KARABÜK (AA) – ERSİN TURAN

ll Yunus Emre Enstitüsünün 
Türkçe Yaz Okulu programı 
kapsamında 18 farklı ülke-
den 23 öğrenci Karabük 
Üniversitesine misafir oldu.

Gönül elçisi öğrenci-
ler Karabük Üniversitesi 
Türkçe Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (TÖMER) 
tarafından ağırlandı. Misafir 
öğrenciler KBÜ TÖMER'de 
Türkçe konuşma, yazma, din-
leme ve okuma dersleri alır-

ken diğer taraftan halk 
oyunları eğitimi, okçuluk, 
ebru, geleneksel el sanatları, 
farklı spor faaliyetleri, yöre-
sel yemekler ve akşamları da 
çeşitli eğlenceli aktiviteler 
gerçekleştirdi.

Farklı coğrafyaların insan-
larını Türkçe’de birleştiren ve 
16 Temmuz-12 Ağustos 2018 
tarihleri arasında gerçekle-
şen program, gençlere farklı 
kültürlerle etkileşim kurma 

olanağı da sağladı. Karabük 
Üniversitesine misafir olan 
18 farklı ülkeden 23 öğrenci 
Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ı 
makamında ziyaret etti.

Yunus Emre Enstitüsü tara-
fından 2010 yılından bu 
yana düzenlenen Türkçe Yaz 
Okulu’nda bu yıl Türkiye’ye 
118 ülkeden 1000 öğrenci 
Türk dilini ve kültürünü 
yerinde tanıyıp öğrenmek 
için geldi.

ll Konya Uluslararası 
Mevlana Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Müdürü 
Mehmet Özdemir ve bera-
berindeki heyet, Karabük 
Üniversitesini tercih eden 
öğrencilerle birlikte üni-
versiteye ziyaret gerçek-
leştirdi. 

Uluslararası Mevlana 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 
okul idarecileri ve bera-
berinde farklı ülkelerden 
gelen 25 öğrenci, ilk ola-
rak Rektörlük makamında 
Rektör Prof. Dr. Refik Polat 
ile bir araya geldi. 

Ziyaret sırasında 
öğrencilerle tek tek tanı-

şan Rektör Prof. Dr. 
Refik Polat, Karabük 
Üniversitesini tercih ettik-
lerinden dolayı öğrenci-
lere teşekkür etti. Ayrıca 
uluslararası öğrencilere 
Karabük Üniversitesinde 
sunulan imkanlar hak-
kında da bilgiler verildi. 

Görüşmeler sonrasında 
Uluslararası Mevlana 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi okul idarecileri ve 
beraberindeki öğrenci-
ler, Uluslararası Öğrenci 
Koordinatörü Öğr. Gör. 
Yılmaz Bacaklı eşliğinde 
üniversitenin kampüsünü 
gezdiler.

ll Yunus Emre Enstitüsü 
Türkçe Yaz Okulu kapsa-
mında İngiltere, Japonya, 
Filistin, Hindistan, 
Pakistan, Moğolistan, Çin, 
Rusya, Mısır gibi ülkeler-
den Karabük’e gelen 23 
öğrenci, Türk sanatların-
dan bazılarını öğrenme 
imkanı buldu. 

Misafir öğrenciler, 
Safranbolu Kültür Eğitim 

Merkezi’nde (SAKEM) 
el sanatları dersi aldı. 
Karabük Üniversitesi 
Türkçe Öğretimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezinin 
(TÖMER) ev sahipliği yap-
tığı 23 öğrenci boyutlu 
kağıt sanatı, seramik ve 
ebru gibi çeşitli eğitimler 
aldı.

KARABÜK (AA) ERSİN TURAN 

Gönül elçileri ‘Türkçe Yaz Okulu’ için
Karabük Üniversitesindeydi

Tercihleri KBÜ oldu

‘Allah onun adını 
dünyaya duyurdu’
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Dünya 
Şampiyonu 
OSMANLI

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Brezilya’nın Goiania ken-
tinde 2-10 Eylül tarihleri 
arasında düzenlenen Üni ver-
si te ler Dün ya Gü reş Şam pi-
yo na sı’nda grekoromen stil 
130 kiloda mücadele eden 
Karabük Üniversitesi Hasan 
Doğan Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu öğrencisi Osman 
Yıldırım altın madalya kaza-
narak hem ülkemize hem de 
üniversitemize büyük gurur 
yaşattı. 

Erkekler grekoromen 
stil 130 kiloda son Avrupa 
Şampiyonu olan Osman 
Yıldırım, Brezilya’da düzen-
lenen şampiyonada da zir-
veyi kaptırmadı. Finalde Rus 
rakibi Zurabi Gedekhauri ile 
karşılaşan milli güreşçimiz 
rakibini 3-1 yenerek Dünya 

Şampiyonu unvanının da 
sahibi oldu. 

Osman Yıldırım ile birlikte 
mücadele eden milli güreşçi-
lerimiz Ali Cengiz 87 kiloda ve 
Murat Dağ da 77 kiloda altın 
madalya kazandı. Final müsa-
bakalarının ardından Türk 
Milli Takımı, erkekler greko-
romen stilde takım halinde 
Dünya 1.si oldu.

Yıldırım, maç sonunda yap-
tığı Twitter paylaşımında 
müsabakadan karelere yer 
vererek kendisi için dua eden 
herkese teşekkür etti. 

Rektör Prof. Dr. Refik Polat 
da Twitter'da bir paylaşımda 
bulunarak "Öğrencimiz Osman 
Yıldırım'ı başarısından dolayı 
yürekten kutluyorum." dedi. 

(@ProfRefikpolat)  

KARABÜK  Üniversitesi öğrencisi milli güreşçi 
Osman Yıldırım, Brezilya’da düzenlenen 
Üniversiteler Dünya Güreş Şampiyonası’nda 
Rus rakibini finalde yenerek 130 kiloda altın 
madalyanın sahibi oldu. 
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7. Atıf Yılmaz Kısa Film 
Festivali’nde “En İyi Belgesel 
Film” ödülü KBÜ’nün

Dünya 
Şampiyonu 
OSMANLI

Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Bölümü'nde
'mezuniyet sergisi'

Edebiyat Fakültesi'nde 
materyal tasarımlar 
sergilendi

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi Radyo 
ve Televizyon Programcılığı 
Bölümü öğrencileri  Nusret 
Oğuzhan Yıldız ve Uğur Ersöz’ün 
yönetmenliğini yaptığı, Öğr. Gör. 
Musa Ak’ın danışmanlığında çeki-
len “Levir” adlı belgesel film, 7. 
Atıf Yılmaz Kısa Film Festivalinde 
“En İyi Belgesel Film” seçildi. 

Türk sinemasının usta yönet-
meni Atıf Yılmaz anısına yedinci 
kez düzenlenen Atıf Yılmaz Kısa 
Film Festivali’nin galası, ekranla-

rın ünlü yüzü Cem Özer’in sunu-
muyla ve Yeşilçam’ın unutulmaz 
isimlerinden Hülya Koçyiğit, 
Aydan Şener, İzzet Günay ve Deniz 
Türkali’nin katılımlarıyla gerçek-
leştirildi.

372 filmin başvuru yaptığı fes-
tivalde “En İyi Belgesel Film” ödü-
lünü Karabük Üniversitesi Radyo 
ve Televizyon Programcılığı 
Bölümü öğrencileri N. Oğuzhan 
Yıldız ve Uğur Ersöz’ün yönet-
menliğini yaptığı “Levir” belge-
seli kazandı. Karabük Üniversitesi 
öğrencilerine ödülü ünlü oyuncu 
Hülya Koçyiğit takdim etti.

ll Safranbolu Fethi Toker Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde 
“2.Mezuniyet Projeleri Sergisi” 
düzenlendi. Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Bölümü son sınıf öğrenci-
lerinin mezuniyet projelerinin yer 
aldığı serginin açılışını Safranbolu 
Fethi Toker Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İsmail Ragıp Karaş gerçekleştirdi. 

2.Mezuniyet Projeleri Sergisi’nde 
kitap ve dosya organize edebilen 
çalışma masası tasarımı, dar alanlar 
için çoklu kullanıma uygun depo-
lama birimi tasarımı, müzisyenlerin 
kullandığı ev stüdyoları için kayıt 
masası tasarımı, tablette çizim yap-
mayı kolaylaştıran “Standraw” 
adında mobil cihaz aksesuarı tasa-
rımı gibi farklı projeler yer aldı.

ll Edebiyat Fakültesi'nde 
“Pedagojik Formasyon Materyal  
Tasarımı” sergisi düzenlendi. Farklı 
bölümlerden öğrencilerin proje-
lerini sunduğu serginin açılışını 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Murat Ağarı gerçekleştirdi. 
Sergiye Karabük Üniversitesi Genel 
Sekreteri Lütfü Köm’ün yanı sıra 
çok sayıda akademik idari personel 
ve öğrenci katıldı.  

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll İlahiyat Fakültesi tarafın-
dan düzenlenen “Hadis İcazet 
Töreni ve Son Ders” adlı prog-
ramda son sınıf öğrencile-
rine icazetleri verildi. Törende 
konuşan Rektör Prof. Dr. Refik 
Polat, “Biz Kur’an-ı-Kerim ve 
sünnet ile ilerleyen bir milletin 
evlatlarıyız. Üniversite olarak 
da bu konuda destek ver-
meye hazırız. Hadis ve sünnet 
yolunda, bunu vurgulayan bir 
üniversite olmak için elimiz-
den gelen her gayreti gösteri-
yoruz.” dedi.

İlahiyat öğrencilerine ‘Hadis İcazet Töreni’ yapıldı
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Altın Safran Film Festivali 
önemli isimleri ağırladı

ll UNESCO Dünya Miras 
Listesi'nde yer alan ve "En iyi ko-
runan 20 kent" arasında bulunan 
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 
"Kültürel Miras ve Korumacılık" 
temasıyla "19. Uluslararası Altın 
Safran Belgesel Film Festivali" ger-
çekleştirildi. 

Festival kortej yürüyüşüyle baş-
ladı. Festivalde Anta Toros, Serpil 
Tamur, Ümit Yesin, Mine Şenhuy 
Teber, Müjgan Ağralı gibi oyuncula-
ra plaket verildi. 

Festival etkinlikleri kapsamında  
'Kültürel miras ve korumacılık' ana 
teması, 'Mahalle kültürü' yan tema-
sı ile düzenlenen Uluslararası Altın 
Safran Belgesel Film Yarışması'nda 
dereceye girenlere ödülleri veril-
di. Tayfun Tanju Kara'nın "Anadolu 
Kadınları Teşkilatı Baciyan-i RUM", 
adlı belgesel birinciliği kazandı.

Festivalde ayrıca Muallimler 
Birliği'nde "19 Uluslararası Altın 
Safran Fotoğraf Yarışması Seçme 
Sergisi" ve "Safranbolu'nun 
Zatülharekeleri ile Sosyal 
Yaşamından Kesitler" Sergisi açıldı.

Daha sonra gazeteci-yazar 
Aytekin Kuş ve uzun yıllardır ilçe-
de mahalle bakkallığı yapan İsmail 
Turgut'un konuşmacı olarak katıl-
dığı, "Yerel Hafızalarda Mahalle 

Kültürü" söyleşisi yapıldı.
Festivalin son etkinliğinde ün-

lü sanatçı Fettah Can, Misak-ı Milli 
Meydanı'nda konser verdi.

Konserin ardından festival so-
na erdi. 

"En iyi restore edilen ev"e 
plaket ödülü

ll "19. Uluslararası Altın Safran 
Belgesel Film Festivali" kapsamın-
da, "En iyi restore edilen ev" ödü-
lü verildi. Bağlarbaşı Mahallesi'nde 
197 yıllık olduğu belirtilen Sabiha 
Yongacı'ya ait Asmazlar Bağ Evi'ne 
verilen "En İyi Restore Edilen Ev" 
ödülü dolayısıyla tören düzenlen-
di.

ll Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle 
özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, 
ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alan-
da kullanıldığı için "mucize bitki" ola-
rak adlandırılan safranın iş gücünü 
azaltacak olan "Dünya Miras Kentinin 
Kırmızı Altını Safran" projesinin söz-
leşmesi imzalandı.

Safranbolu İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğünce hazırlanan Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 
2018 Sosyal Kalkınma Mali Destek 
Programı kapsamında destek gören 
projeyle makineleşme sağlanarak, iş 
gücü azaltılacak.

Safranbolu Kaymakamı ve 
Belediye Başkanvekili Fatih 
Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açık-
lamada, projeyi hazırlayan İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

Projenin safran üretimi için 
çok önemli olduğunu ifade eden 
Ürkmezer, "Safran üretimi yapan çift-
çilerimize eğitimler verilecek ve ko-
nu hakkında daha kapsamlı eğitim-
ler verilecek. Ayrıca Yazıköy, Konarı 
ilk ve orta okullarında öğrencilerimi-
ze yerel gen kaynaklarımızın korun-
ması, nesilden nesile aktarılması için 
eğitimler verilecek. Müdürlük bün-
yesine alınacak modern tarım aletle-
riyle çiftçilerimizin bilinçli tarım yap-
ması da sağlanacak." diye konuştu.

Proje sayesinde safranın üretimi-
nin artacağını aktaran Ürkmezer, pro-
jenin üreticilere büyük katkı sağlaya-
cağını sözlerine ekledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü 
Mehmet Emre de projeyle safran sö-
küm ve dikim makinesinin kazandırı-
lacağını belirtti.

Projenin ilçe tarımı açısından 
önem taşıdığını, proje kapsamında 
bir safran tesisi kurulacağını ve saf-
ran üretiminde artış sağlanacağı-
nı vurgulayan Emre, hayata geçiri-
len projelerde ve çalışmalarda ken-
dilerinden desteklerini esirgemeyen 
Ürkmezer'e teşekkür etti.

19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film 
Festivali bu yıl da ünlülerin akınına uğradı. 
"Mahallenin Muhtarları" ve "Bizimkiler" 
dizilerinin oyuncuları "Mahalle kültürü" 
temasıyla düzenlenen festivalenin önemli 
konukları arasında yer aldı. 

Hareketli yaşam için 
pedal çevirdiler
ll Karabük Bisiklet Derneği, 
"Avrupa Hareketlilik Haftası" kap-
samında 3. Geleneksel Bisiklette 
Farkındalık Turu düzenlendi.

Safranbolu Misak-ı Milli 
Meydanı'ndan başlayan "Trafikte biz 
de varız" temalı etkinliğe, yaklaşık 
100 kişi katıldı.

Karabük Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, ga-
zetecilere yaptığı açıklamada, bu tür 
faaliyetlerin devam etmesi gerek-
tiğini belirterek, "Derneğimiz spor 
kulübü hüviyetini kazanırsa ilimizi 
Türkiye çapında da temsil etme ba-
şarısını göstereceğiz. En kısa zaman-
da derneğimizi spor kulübü olmaya 
davet ediyorum. Spor kulübü olursa 
desteğimiz daha çok olacak." dedi. 

Üyelerin, genç sporcuların yarış-
malara da katıldığını aktaran Çetin, 
"Yenice'de yapılan Uluslararası 
8. Bisiklet Şampiyonası'na da 
Karabüklü gençler katıldı. Orada gü-
zel derece aldılar." diye konuştu.

Konuşmanın ardından bisikletliler, 
hareketli yaşama dikkati çekmek için 
Karabük Kent Meydanı'na kadar pe-
dal çevirdi.

Bisiklet turunun ardından etkinlik 
çerçevesinde çeşitli yarışmalar dü-
zenlendi.

ll Karabük İl Emniyet 
Müdürlüğü, Karabük 
Üniversitesine yeni kayıt yaptı-
ran öğrencilere yönelik hazırladı-
ğı "El Ele Güvenli Geleceğe" isimli 
projesini faaliyete geçirdi.

Müdürlükten yapılan yazı-
lı açıklamada, projenin, Karabük 
Üniversitesine yeni kayıt yap-
tıran öğrencilerin terör örgütle-
ri tarafından istismarını engel-
lemek için uygulamaya konduğu 
ifade edildi.

"El Ele Güvenli 
Geleceğe"  

"Dünya Miras 
Kenti'nin Kırmızı 
Altını Safran" 
projesi
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Mezunu en hızlı iş bulan üniversiteler açıklandı

ll Karabük Üniversitesi, Türkiye’de 
eğitim veren devlet ve vakıf üniversi-
teleri olmak üzere toplam 200’e yakın 
üniversite içerisinde mezunları en hızlı 
ve en kolay iş bulan üniversiteler genel 
sıralamasında ilk 20, devlet üniversite-
leri sıralamasında ise ilk 10'a girdi. 

Karabük Üniversitesi, CALIBRE 
Yükseköğretim İstihdam Endeksi 
araştırmasına göre Sabancı, ODTÜ, 
Boğaziçi, İTÜ, Yıldız Teknik, İstanbul ve 
Marmara Üniversitesi gibi köklü geç-
mişe sahip birçok üniversite ile bera-
ber mezunu en hızlı iş bulan ilk 20 üni-
versite arasında yer alma başarısı gös-
terdi.

Üniversiteye hazırlananlara ve ka-
riyerine yön vermek isteyen mezun-
lara üniversiteler, bölümler ve iş yaşa-
mı hakkında ışık tutacak ulusal araş-
tırmaları konu edinen Yükseköğretim 
İstihdam Endeksi çalışmasının bu yıl 
ki araştırma sonuçları yayımlandı.  
Sonuçlarla ilgili yapılan açıklamada 
“Analiz için yeterli veriye sahip 81 üni-
versite sonuçlarından, çaba ve başarı-
yı ödüllendirmek adına ilk 20 üniversi-
tenin sonuçları paylaşılmıştır.” denildi.

yükseköğretim 
istihdam endeksi 
araştırmasına göre 
karabük üniversitesi, 
birçok köklü üniversiteyi 
geride bırakarak, 
mezunları en hızlı ve 
en kolay iş bulabilen 
üniversitelerin genel 
sıralamasında ilk 20'de, 
devlet üniversiteleri 
arasında ise ilk 10'da yer 
aldı.

ll Ulusal Ajans’ın açıkladığı rapora göre 
Karabük Üniversitesi, 2006 ve sonrasında 
kurulan yükseköğretim kurumları arasında 
Erasmus+ öğrenim hareketliliği sıralamasın-
da devlet ve vakıf olmak üzere 81 üniversite 
arasında ilk sırada yer aldı. 

Açıklanan verilere göre Karabük 
Üniversitesi, Erasmus+ öğrenci öğrenim ha-
reketliliğinde 48 devlet ve 33 vakıf üniversi-
tesi arasında birinci sırada bulunuyor. Ulusal 
Ajans’ın resmi internet sitesinde de duyur-
duğu sayısal verilerde, 24 aylık periyotlara 
göre yapılan değerlendirme sonucunda öğ-
renci öğrenim hareketliğinde 120 öğrenciyle 
KBÜ birinci sırada yer alırken, 109 öğrenciy-
le İstanbul Aydın Üniversitesi ikinci, 77 öğ-
renciyle Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi de 
üçüncü oldu.

Erasmus'ta 
zirvede

2018 yılı uluslararası 
öğrenci hedefi

Karabük Üniversitesi

İngilizce öğretiminde 5 pilot 
üniversite arasında
ll  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve British Council iş birliği ile “Yüksek Öğretimde İngilizce İçin Kalite 
Geliştirme Programı (KGP)” çerçevesinde yürütülmekte olan ortak çalışmada üniversitemiz 5 pilot üniversite-
den biri seçildi. 

ll Son yıllarda eğitimde kaliteleşmeye vur-
gu yapan Karabük Üniversitesi bu alanda ba-
şarılarına bir yenisini daha ekledi.

Karabük Üniversitesi ülkelerin ve üniver-
sitelerin kaliteli yayın performanslarını ölç-
mek için tıp, sağlık, kimya, fizik, yer ve çev-
re bilimleri konularında dünyanın en saygın 
82 bilimsel dergisinde yayımlanan makale-
leri tarayarak aylık ve yıllık listeler oluştu-
ran Nature Index’in 2017 sıralamasında 19. 
sırada yerini alarak büyük bir başarı sağladı. 
2017 Ocak ve Aralık dönemini kapsayan lis-
tede genel sıralamaya ülkemizden 64 üniver-
site girebildi.

Söz konusu başarıda, son yıllarda Karabük 
Üniversitesinde fakültelerin laboratuvar alt-
yapısına yapılan yatırımların, akademik kad-
roya katılan genç ve dinamik öğretim üyele-
ri ile verilen akademik teşviklerin büyük payı 
olduğu görülüyor.

Kaliteli bilimsel 
yayın sıralamasında 
önemli başarı

ll Henüz genç bir üniversite olması-
na rağmen dünya üzerinde çok sayı-
da üniversite ile iş birliği bulunan ve 
uluslararası öğrenci sayısını her ge-
çen yıl artıran Karabük Üniversitesi, 
uluslararası bir üniversite olma yo-
lunda emin adımlarla ilerliyor. 5 bine 
yakın uluslararası öğrencinin eğitim 
gördüğü Karabük Üniversitesinde 
2018 yılında gelecek yeni öğrenci-
lerle bu sayı 7 bin 500'e çıkacak.

Çad'ın en 
başarılı 500 
öğrencisi 
KBÜ'de öğrenim 
görecek
ll Çad merkezi üniversite gi-
riş sınavında başarılı olan 
ilk 1000 öğrenci arasından 
500 öğrenci alınmak üzere 
Karabük Üniversitesi ile Çad 
hükümeti arasında protokol 
imzalandı. 

7 bin 500
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