
ll Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Refik Polat; Özbekis-
tan, Filistin, Cibuti, Çad, So-
mali ve Sudan’ın Ankara Bü-
yükelçilerini ziyaret etti. Ya-
pılan görüşmelerde söz konu-
su ülkelerden Karabük Üni-
versitesinde eğitim alan öğ-
rencilerin durumları hakkın-
da bilgiler verildi. Ayrıca eği-
tim alanında yapılabilecek iş 
birliği konuları görüşüldü.                              
                                    

GÜNDEM
Rektör Polat'tan 
Büyükelçilere 
önemli ziyaret

ll Karabük Üniversitesi ile 
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bi-
lim Tarihi Araştırmaları Vakfı 
(İBTAV) ve Kırıkkale Üniversi-
tesi arasında “2019 Prof. Dr. 
Fuat Sezgin Yılı” etkinlikle-
ri kapsamında iş birliği proto-
kolü imzalandı. 
                             

GÜNDEM
Prof. Dr. Fuat Sezgin 
ve eserleri gençlere 
anlatılacak 

ll Karabük Üniversitesi ile 
Türk Havacılık ve Uzay Sana-
yii AŞ (TUSAŞ/TAI) arasında 
“Stajyer Mühendislik Progra-
mı” protokolü imzaladı.

                                   Sayfa 14'te
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ULUSLARARASI
Uluslararası öğrenciler Üniversitemizi 
ve Karabük'ü anlatıyor
ll  Dünyanın uzak coğrafyalarından eğitim için Karabük 
Üniversitesine gelen uluslararası öğrenciler öğrenimleri 
süresince yaşadıkları şehir ve üniversiteyle olan etkileşimlerini 
Külliye Karabük ile paylaştılar.                                                          
                                                                                                                           Sayfa 5-11'de

Prof. Dr. Refik Polat
REKTÖR

KARABÜK Üniversitesinin son 4 yılda uluslararası öğrenci sayısı hızla artarak 
6 bini geçti. Karabük Üniversitesi en fazla uluslararası öğrencisi olan üniversiteler 
arasında ilk sıralarda yer aldı. Öte yandan yurt dışı bağlantılarıyla yeni iş birlikleri 
geliştirildi ve Karabük Üniversitesinin uluslararası tanınırlığı arttı. 

ll Uluslararasılaşma yönünde Cumhurbaşka-
nımızın ve YÖK’ün koyduğu hedefler doğrultu-
sunda hareket eden Karabük Üniversitesinde; 
Afrika’dan Asya’ya, Orta Asya’dan Orta Do-
ğu’ya, Avrupa’dan Amerika’ya kadar dünyanın 
dört bir köşesinden 80’e yakın ülkeden, 6 bini 
aşkın  uluslararası öğrenci eğitim alıyor. 

Sayfa 4'te
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın 2015'ten bu yana gidip 
birebir görüşmeler yaparak protokoller imzaladığı ülkeler.

Sayfa 2-3'te

Karabük Üniversitesi, bir 'dünya üniversitesi' olma 
vizyonuyla yurt dışı bağlantılarını güçlendirmeye 
devam ediyor. 
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Dünyadan Karabük'e
Karabük'ten Dünyaya

GÜNDEM
Mühendis adaylarına 
TUSAŞ'ta staj imkanı

GÜNDEM
Karabük 
Üniversitesine 
özel yeni şarkı:
Seni Buldum

                    Sayfa 15'te

ll Mimar ve mühendis aynı zamanda İslam medeniyeti ko-
nularında ismi öne çıkan Prof. Dr. Sadettin Ökten’in adı, Kara-
bük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Ta-
sarım Fakültesinde bulunan konferans salonuna verildi.
                             
                                                                                                 Sayfa 15'te

GÜNDEM
Prof. Dr. Sadettin Ökten'in adı 
konferans salonuna verildi

Yine, 
Yeni, Yeniden…

Sayfa 5-11'de

Sayfa 13'te 
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Üniversitemizden
Uluslararasılaşmada
önemli adımlar

Karabük Üniversitesi nitelikli uluslararası 
öğrenci kriterine önem veriyor.

Dünyanın önde gelen eğitim 
fuarlarında yerini alan Karabük 
Üniversitesinin uluslararası tanınırlığı arttı ve 
yeni iş birlikleri sağlandı.

Karabük Üniversitesi protokol imzalanan 
10 farklı üniversiteyle 6 ortak uluslararası 
sempozyum gerçekleştirdi.  

Mevlana ve Erasmus kapsamında 200'i 
aşkın üniversiteyle anlaşmalar yapılarak bu 
alandaki başarılı çalışmalar sürdürülüyor.

KARABÜK  Üniversitesi, bir 'dünya üniversitesi' olma 
vizyonuyla yurt dışı bağlantılarını güçlendirmeye devam 
ediyor. Üniversitenin uluslararası görünürlüğünü artırmak ve 
yeni iş birlikleri sağlamak amacıyla son 4 yılda çeşitli bölge 
ve ülkelere önemli ziyaretler gerçekleştirildi. 

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Refik Polat, göreve geldiği 2015 yılı itiba-
riyle yükseköğretim kurumlarının araş-
tırma ve bilgiyi paylaşmak, kültürlerarası 
etkileşimi artırmak için kullandıkları en 
etkin araçlardan biri olan uluslararası-
laşma alanına büyük önem verdi. 

Son 4 yılda Üniversitenin uluslararası 
alanda görünürlüğünü artırmak, yeni iş 
birlikleri sağlamak amacı ile Rektör Polat 
ve ekibi Karabük Üniversitesi olarak, 
çeşitli Avrupa ve Asya ülkelerinde düzen-
lenen büyük fuarlarda yerini aldı. Bunun 
yanı sıra, Cumhurbaşkanımızın özel-
likle 'gönül coğrafyamız" diye tanımladığı 
Afrika ve Orta Doğu'da yer alan ülke-
ler başta olmak üzere, Amerika'dan Asya 
kıtasına pek çok ülkeye iş birliği ziyaret-
leri gerçekleştirildi.  

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, sistemli 
bir uluslararasılaşma stratejisiyle çıktığı 

yolda 2015'ten bu yana toplam 17 ülkeye 
ziyaret gerçekleştirdi ve farklı ülkeler-
den 200'i aşkın üniversiteyle anlaşma-
lar yapıldı. Söz konusu üniversitelerle ve 
yabancı hükümetlerle bire bir görüşmeler 
yapılarak başta öğrenci ve akademisyen 
hareketliliği olmak üzere yükseköğre-
tim alanına giren tüm uluslararası faaliyet 
konularında önemli iş birliklerine imza 
atıldı. 

Karabük Üniversitesi tüm bu girişimler-
den hızlı ve önemli kazanımlar elde etti. 
Çeşitli ülkelerin üniversiteleriyle yapı-
lan iş birliği sayesinde birçok uluslararası 
sempozyum gerçekleştirildi. 

Öte yandan, dünya genelinde uluslara-
rası öğrenci sayısının artması ve bugün 
4,5 milyon öğrencinin kendi ülkesi dışında 
başka bir ülkede üniversite eğitimi aldığı 
görülüyor. Karabük Üniversitesi de bura-
dan önemli bir pay elde ederek bugün 
uluslararası öğrenci sayısı bakımından 
Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk 
sıralarda yer alıyor.  

-----------------------------------------

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Refik Polat'ın 2015'ten bu yana gidip 
birebir görüşmeler yaparak protokoller 
imzaladığı ülkeler.
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Uluslararası öğrenciler Karabük Üniversitesine nasıl seçilir, nasıl kaydedilir?

Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı (YÖS)

Ülkelerin ulusal veya 
uluslararası sınavları

Doğrudan başvuru

Karabük Üniversitesinde öğrenim 
görmek isteyen farklı ülkelerden 
öğrencilere Yabancı Uyruklu Öğrenci 
Sınavı uygulanıyor. Bu sınav kimi 
zaman protokol imzalanan ülkel-
erdeki eğitim kurumlarında kimi za-
man da Üniversitemiz kampüsünde 
gerçekleşiyor. 

• Karabük Üniversitesinin YÖS sınavını 
bugüne kadar uyguladığı bazı ülkeler: 
 
Afganistan - Azerbaycan - Çad - Özbekistan - 
Somali - Sudan - Türkmenistan - Ürdün 

• Ancak;  

Tıp - Diş Hekimliği - Mimarlık - Mühendislik 
gibi bölümlerde bu yöntem 
uygulanmamaktadır.

• Karabük Üniversitesinde öğrenim gören 
uluslarası öğrencilerin geldikleri ülkel-
erde yapılan bazı sınavlar: 
 
SAT 1 Sınavı - GCE (A Level) Sınavı - ACT (American College Test Sınavı) - Uluslararası 
Bakalorya IB - Ürdün ve Filistin Tawjihi sınavları - Lübnan Bakalorya Sınavı (Bac-
calaureat Libanais) - Abitur Sınavı (Alman Bakaloryası) - Afganistan Üniversite Giriş 
Sınavı (KONKUR General State Exam) - Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı (TQDK) 
- Bakalorya Sınavı (Benin, Burkina Faso, Çad, Kamerun, Togo, ,Senegal,Nijer) - Çin 
Halk Cumhuriyeti Üniversite Giriş Sınavından (Gaokao) - Fransız Bakaloryası

•  - İran (Diplome Debirestan) veya Pişdaneşgahi bitirme notu - Kazakistan ENT. UBT 
- Libya Al-Shahada-Al Thanawiyya Sınavı - Suriye Al-Shahada-Al Thanawiyya –Al 
Amma Sınavı - Moğolistan Üniversite Giriş Sınavı (KONKUR General Satate Ex.) - 
Senegal Bakalorya Sınavı

Karabük Üniversitesinde öğrenim 
görecek uluslararası öğrenciler kendi 
ülkelerinde gerçekleşen üniversiteye 
giriş sınavı sonucuyla da başvuruda 
bulunabilmekteler. 

Karabük Üniversitesi uluslararası 
öğrenci alımında doğrudan 
başvuruları da kabul etmektedir. Lise 
diploması ortalamasına bakılarak 
YÖK'ün onayıyla üniversitenin 
belirlediği bazı alanlara başvuru 
alınmaktadır. Başvurular sonucu 
belirlenen kontenjana lise diploma 
notu başarı sırasına göre öğrenci 
yerleşmektedir.  
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Uluslararası öğrencide 
hedef 350 bin

CUMHURBAŞKANI: Hedefimiz ülkemizdeki misafir öğrenci sayısını 350 bine çıkarmaktır. Böylece 
dünyada en çok misafir öğrenci barındıran ilk 5 ülke arasına gireceğiz, hedefimiz budur.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Yükseköğretim 
Kurulunun 2017 yılında ya-
yımladığı "Yükseköğretimde 
Uluslararasılaşma Strateji Belgesi 
2018 - 2022"de vurguladığı gi-
bi küreselleşen dünya; teknoloji, 
ticaret, turizm gibi alanlar başta 
olmak üzere pek çok alanda ülke-
ler arasında kıyasıya bir rekabe-
te sahne oluyor. Yükseköğretim 
alanı da, taşıdığı büyük potansiyel 
dolayısıyla son yıllarda önemli bir 
uluslararası rekabet alanı haline 
geldi. 

Yükseköğretimde uluslararası-
laşma ile ülkelerin doğrudan ve-
ya dolaylı olarak akademik, eko-
nomik, politik, sosyal ve kültürel 
açılardan zenginleşeceği, güçle-
neceği ve yeni ilişkiler kurabile-
ceği inancı her geçen gün daha da 
artıyor. 

Yine YÖK’ün 2018 ve 2022 yıl-
ları arasını kapsayan strateji bel-
gesinde ortaya konulan dünya 
genelindeki öğrenci hareketliliği-
ne bakıldığında; 1970’li yıllarda 
yaklaşık 800 bin olan uluslarara-
sı öğrenci sayısının 2012 yılın-
da 4,5 milyona ulaştığı görülüyor. 
Yapılan tahminler sonucu bu ra-
kamın 2022 yılında 8 milyona çık-
ması bekleniyor. 

Son birkaç yılda Türk yükseköğ-
retim sistemine dâhil olan ulus-
lararası öğrenci sayısında git-
tikçe artan bir eğilim izleniyor. 
2000/2001 öğretim yılında ülke-
mizdeki uluslararası öğrenci sayı-
sı 16 bin 656 iken, bu sayı 2014 
- 2015 öğretim yılında büyük bir 

sıçrama kaydederek 72 bin 178’e, 
2015 - 2016’da ise 87 bin 903’e 
çıktı. 2016 - 2017 öğretim yılın-
da ise bu rakam yaklaşık yüzde 23 
artarak 108 bin 076’ya ulaştı.

Türkiye'de uluslararası öğrenci 
sayısı 140 bini geçti

YÖK Başkanı Prof. Dr. 
Yekta Saraç, TOBB Türkiye 
Yükseköğretim Meclisi 
Toplantısı’nda yaptığı konuşma-
sında, "Başkan olduğumuzda ya-
bancı uyruklu 40 bin öğrenci var-
dı, bu sayı 4 yılda 140 bini geçti.” 
diyerek, ülkemizde eğitim alan 
güncel uluslararası öğrenci sayısı-
nı paylaştı. 

Uluslararası Öğrenci Dernekleri 
Federasyonu (UDEF) ve Türk 
Eğitim Vakfı’nın (TÜGVA) ortak dü-
zenlediği 9. Uluslararası Öğrenci 

Buluşması Final Programı’nda 
konuşan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, uluslararası öğ-
rencilerle ilgili vizyonunu ve dü-
şüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Nerede bir hakikat varsa 
onu alıp, irfan süzgecinden 
geçirip hayatımıza nakşet-
mek, bizim milletçe en önem-
li hasletlerimizdendir. Bakınız 
bugün dünyada 4,5 milyon 
civarında öğrenci kendi ül-
kesi dışında eğitim hayatı-
nı sürdürüyor. Bunların kahir 
ekseriyeti Amerika Birleşik 
Devletleri, İngiltere, Fransa, 
Avustralya gibi belli başlı ül-
keleri tercih ediyor. Bu ül-
kelerin çoğunun uluslarara-
sı öğrencileri bir nevi kazanç 
kapısı, ticari bir meta olarak 
gördüklerine şahit oluyoruz. 
Yani dev bir sektör oluşmuş 
adeta. Fakat bizim için, mille-

timiz için uluslararası öğren-
ciler salt bir gelir kapısı değil-
dir. Bilakis misafir öğrencile-
rimiz, dost ve kardeş ülkelerle 
kucaklaşmanın, iş birliğinin, 
tecrübe paylaşımının bir vesi-
lesidir. Biz misafir öğrencile-
rimizle birlikte tüm insanlığı 
saracak bir huzur, barış ve gü-
ven iklimine katkı sağlamanın 
derdindeyiz.”

Cumhurbaşkanı konuşmasının 
devamında, "Dünyanın nere-
deyse her ülkesinden öğren-
ciye sahibiz. Hedefimiz ülke-
mizdeki misafir öğrenci sa-
yısını 350 bine çıkarmaktır. 
Böylece dünyada en çok mi-
safir öğrenci barındıran ilk 5 
ülke arasına gireceğiz, hedefi-
miz budur.” sözleriyle de ülke-
mizin uluslararası öğrenci hedefi-
ni ortaya koymuştur. 

Karabük Üniversitesi, 
uluslararası öğrenci sayısı 
bakımından ilk sıralarda

Uluslararasılaşma yolunda Cum-
hurbaşkanı ve YÖK’ün koyduğu 
hedefler doğrultusunda hareket 
eden Karabük Üniversitesinde; 
Afrika’dan Asya’ya, Orta As-
ya’dan Orta Doğu’ya, Avrupa’dan 
Amerika’ya kadar dünyanın dört 
bir köşesinden 80’e yakın ülke-
den, 6 bini aşkın  uluslararası 
öğrenci eğitim alıyor. Uluslara-
rası boyutta yapılan ikili iş bir-
likleri ve anlaşmalar neticesinde 
Karabük Üniversitesi, ülkemizde 
en fazla uluslararası öğrenciye 
sahip olan üniversiteler arasın-
da ilk sıralarda yer alıyor. 

ULUSLARARASI 
(DOSYA)

kulliye.karabuk.edu.tr

5ULUSLARARASI 
(RÖPORTAJ)
kulliye.karabuk.edu.tr KÜLLIYE

.

Uluslararası öğrenciler
Üniversitemizi ve Karabük'ü 
anlatıyor

Uluslararasılaşma yolunda iş 
birliklerini her geçen gün 
geliştiren Karabük Üniversitesi, 

uluslararası öğrenci sayısını da 
her geçen yıl artırıyor. Uluslararası 
öğrenciler için cazibe merkezi 
haline gelen Karabük Üniversitesi, 

80’e yakın farklı ülkeden 6 binin 
üzerinde uluslararası öğrenciye ev 
sahipliği yapıyor. Dünyanın uzak 
coğrafyalarından gelen öğrenciler, 
öğrenimleri süresince yaşadıkları şehir 
ve üniversiteyle olan etkileşimlerini 
Külliye Karabük ile paylaştılar.

Ocak 2019
Sayı 13 5

Hazırlayanlar:
Eda YALÇIN, Esra ÇİMEN, Kübra MALKOÇ, Seren ÇELİ
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---------------------------------
KINDA TAHA 
Elektrik - Elektronik Mühendisliği 
Kanada

Karabük Üniversitesinde arkadaşla-
rım okuyordu. Türkiye’de kazanabilece-
ğim ve kaliteli olan bir üniversite olarak 
gördüğüm için sınava girdim ve istedi-
ğim bölümü şu an burada okuyorum.

Gerçekten ben Karabük şehrini sevi-
yorum. Çünkü burası sakin, küçük bir 
yer ve her şeyi burada hızlı bir şekilde 
öğreniyorum.

Karabük Üniversitesini çok seviyo-
rum. Türk insanları çok iyi ve onları 
seviyorum. Sadece Türk insanlarını 
değil buraya gelen başka ülkelerden 
insanları da seviyorum.

Türk yemeklerini biliyorum ve en 
sevdiğim Türk yemeği tantunidir.

---------------------------------
NURADIN FARAH ADAM 
Mekatronik Mühendisliği
Somali

Burayı daha öncesinde bilmiyordum. 
Bir Türk hocam var o önerdi, git güzel-
dir dedi. Onun önerisi ile geldim. Bizim 
ülkemiz buraya benzemiyor. Burası 
baya iyi.

Burada çok Türk arkadaşım var, kötü 
hiçbir şey ile karşılaşmadım ve yaşa-
madım. Burada dışarıya çıktığım zaman 
insanlar fotoğraf çekilmek istiyor, ben 
sevmiyorum ama ısrarlarını da kıramı-
yorum.

Üniversiteyi çok seviyorum. Hatta 
üniversite şehirden daha güzel geliyor 
bana. Hocalarım ile iletişim kurabiliyor, 
bazı hocalarım ile konferans ve semi-
nerlere katılıyorum.

Türk yemeklerinin bazıları bizim 
yemekler ile benzer. Sizin pilavınız 
değişik ama en çok bulgur pilavını sevi-
yorum. Geçen sene evde kalırken ben 
de Somali yemekleri yapıyordum. Türk 
arkadaşlarım da severek yiyorlardı ama 

şu an yurtta kaldığım için yapamıyo-
rum.

---------------------------------
SOBHI SAADO 
Raylı Sistemler Mühendisliği ve 
Makine Mühendisliği (Çift Anadal)
Suriye

Karabük’ü, Karabük Üniversitesinde 
okuyan bir arkadaşımdan duydum. 
Arkadaşım Karabük’ün çok güzel oldu-
ğunu ve buraya gelmem gerektiğini 
söyledi. Ben de Karabük Üniversitesini 
araştırdım ve buraya öyle geldim.

Buraya geldiğimde Karabük’ü çok 
beğendim ve burasının gerçekten 
güzel bir şehir olduğunu düşünüyo-
rum. Çünkü burada ki halk bana iyi dav-
ranıyor. Dışarıya çıktığımda, onlarla 
konuşmaya başladığımda benimle ilgi-
leniyorlar. Burada ki insanlarla iyi 
anlaştığım için Karabük’ü seviyorum. 
Üniversitedeki öğrencilerle de çok iyi 
anlaşıyoruz. Hatta bana o kadar dost 
gibi davranıyorlar ki kendimi burada hiç 
yabancı gibi hissetmiyorum. Anladığım 
kadarıyla bu şehrin vatandaşları yaban-
cıları seviyor. Bu bizim için çok güzel bir 
şey.  Hatta ev arkadaşlarım Türk öğren-
cilerden oluşuyor. Ben hariç diğer üçü 
Türk ev arkadaşlarımın. Onlar ile üni-
versitede tanıştık, çok iyi anlaştık ve 
eve çıkmaya karar verdik. Şu anda bir-
likte kalıyoruz.

Türk yemeklerinden en çok ezogelin 
çorbasını seviyorum. Bu çorbanın tadı 
bir başka güzel.

---------------------------------
GUL MUHAMMAD NOORUDDIN 
Diş Hekimliği
Afganistan 

Buraya ilk geldiğimde şaşırdım ve 

alışamayacağımı düşündüm ama zaman 
geçtikçe anladım ki gerçekten güzel bir 
yermiş. Mesela Safranbolu çok güzel bir 
yer, gezilecek yerleri var. Burayı sevi-
yorum. İnsanları ilgili, buradaki insanlar 
yabancılara iyi davranıyor ve yaklaşım-
ları çok iyi.

Karabük  Üniversitesinin hocaları-
nın da yaklaşımı çok iyi ve istediğim her 
şeyi sorabiliyorum. Daha çok öğrenci-
leri olarak değil de bizleri çocukları ola-
rak görüyorlar. Bir çok üniversiteye 
gittik, gezdik. Karabük Üniversitesi çok 
güzel, çok büyük, yeni ve kaliteli bir üni-
versite.

Karabük Üniversitesinin dil konu-
sunda bana katkısı oldu, İngilizceyi 
burada öğrendim.

Türk yemeklerinin biliyorum ve en 
sevdiğim Türk yemeği etli ekmektir.

---------------------------------
OMNIA ATEIA  
İlahiyat
Almanya

Karabük’e kuzenlerim burada oku-
duğu için onların tavsiyesi sayesinde 
geldim. Burada evde kalıyorum. Ablam 
ve kardeşim ile birlikte yaşıyorum.

Annem Türk olduğu için Türkçe’yi 
o yüzden güzel konuşabiliyorum. Ben 
Türkiye’de olmaktan çok mutluyum.

Karabük Üniversitesi mükemmel 
bir yer, hocalarımız bizimle ilgileni-
yor ve arkadaşlarımın yaklaşımı güzel 
bundan çok memnunum. Üniversiteye 
severek geliyorum. Boş vakitlerimde 
spor yapıyorum ve geziyorum. Mesela 
Safranbolu’ya gidiyorum, geziyorum. 
Safranbolu gerçekten güzel bir yer.

Türk yemeklerini biliyorum ve en 
sevdiğim Türk yemeği keşkektir.

---------------------------------
ABDRAMAN BRAHIM   
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Çad

Karabük’e gelebilmek için Çad’da 
sınava girdim. Bu sınavda başarı gös-
terdiğim için Karabük Üniversitesini 
kazandım. Çad ile kurduğu iletişiminden 
dolayı Karabük Üniversitesini çok sevi-
yorum. Karabük Üniversitesi uluslara-
rası bir üniversitedir. Çalışmak istersen 
çalışabilirsin öğrenmek istersen öğre-
nebilirsin. Karabük Üniversitesi hoca-
ları bize konuları özenle anlatıyorlar, 
yaklaşımları gayet iyi.

Burayı uluslararası bir il olarak görü-
yorum. Çeşitli ülkelerden gelen kişi-
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matik ve sanatı birleştirmek demek. 
Mimarlığı insanların kullandığı bir sanat 
eseri olarak görmem beni bu bölümü 
tercih etmeye yönlendirdi.

Ders dışı zamanlarda Karabük 
Üniversitesinde çevirmenlik yapıyo-
rum. Babam Türk olduğu için Türkçe’ye 
az çok hakimdim ama yine de bu kadar 
iyi konuşamıyordum. Anlıyordum 
ama konuşamıyordum. Konuşmayı 
Türkiye’de öğrendim.   Çünkü mimar-
lık okumak kolay bir şey değil. Her hafta 
sunum yapıyoruz. Sunumlardan iyi bir 
not alabilmek ve güzel sunabilmek için 
Türkçe’yi öğrenmek zorunda olduğumu 
fark ettim. Bu sebeple Türkçem daha 
çok gelişti. 

Türk yemeklerine yabancı deği-
lim ama en çok sarmayı seviyorum. 
Hatta Amerika’da sarma yaptığımızda 
Amerikalı arkadaşlarım şaşırırlardı. 
Fakat ben Türklerin sarma kültürünü 
çok seviyorum.

---------------------------------
ISMAIL ABDULLAHI AHMED    
Endüstri Mühendisliği
Somali

Karabük’ü ilk öğrendiğimde hemen 
araştırmak için internetten bakmaya 
başladım. Araştırmam sırasında çok 
güzel bir manzara ile karşılaştım ve 
benim buraya gitmem gerekiyor diye 
düşündüm. Burada durmak isteme-
min sebebi hem yeni bir üniversite hem 
de benim gibi uluslararası öğrenci çok 
olduğundan yabancılık çekmiyordum. 
Bu yüzden Karabük’ün eğitim için en iyi 
durak olduğunu düşünüyorum.

Buradaki insanlar çok yardımcı olu-
yorlar, bir sorunla karşılaştığımda kendi 
sorunları gibi yardım ediyorlar.

Burada bir yurtta kalıyorum. Boş 
zamanlarımda yurttaki arkadaşlarımla 
Karabük Üniversitesinin yapmış olduğu 
etkinliklere katılıyoruz ve bize çok iyi 
geliyor. Türk yemeklerine ilk geldiğimde 
alışamamıştım, şu an çok hoşuma gidi-
yor özellikle de mercimek çorbasını çok 
seviyorum.

---------------------------------
ALI ALMAZAIKER    
Sanat Tarihi
 Yemen

Karabük’ü Suudi Arabistanlı ve 
Yemenli arkadaşlarımdan öğrendim.

Karabük'te boş zamanlarımda fut-
bol ve tenis oynuyorum. Ayrıca yüzme 
ile ilgileniyorum. Üniversitede kampüs 
içerisinde arkadaşlarla oturup kendi 
aramızda şarkı söylüyoruz.Karabük 
Üniversitesinin kampüsünü ve hoca-
larını seviyorum. Çünkü bir sıkıntım 
olduğu zaman hocalarıma danışabiliyo-
rum. Aynı zamanda bazı günler hocala-
rımız ile futbol oynuyoruz.

Türk arkadaşlarım var onlar ile iyi 
anlaşıyorum, güzel zaman geçiriyoruz. 
Arkadaşlarla Türkçemi geliştirmek için 
vakit geçiriyoruz ve  Türkçe konuşa-
rak kahve içiyoruz. Üniversitede gördü-
ğüm Türkçe dersler bana katkısı olduğu 
gibi dışarıda sosyal hayatta öğrendiğim 
Türkçe’nin de Türkçe’yi öğrenmeme kat-
kısı oluyor.

Türk yemeklerinin bazılarını seviyo-
rum, genellikle Türk çorbalarını seviyo-
rum ezogelin çorbası, mercimek çorbası 
seviyorum.

---------------------------------
AFRA EDIBE SENEL   
Mimarlık
Amerika Birleşik Devletleri

Karabük’e gelmeden önce burayı bili-
yordum. Babam Türk olduğu için bana 
anlatıyordu Karabük’ü. Hatta uluslara-
rası öğrencilerin burada yoğun oldu-
ğunu babamdan öğrendim.

Bölümüme severek ve isteyerek gel-
dim. Çünkü mimarlık benim için mate-

---------------------------------
ELIZA YRYSBEK KYZY   
Uluslararası İlişkiler
Kırgızistan

Türkiye’ye gelmeyi kendim iste-
dim. Hep yurt dışında okuma haya-
lim vardı. Ben de Türkiye’ye geldim. 
Burada okuyan Kırgız arkadaşlarım 
vardı. Üniversiteyi onlardan duydum. 
Arkadaşlarım Türkiye için çok güzel bir 
ülke, dili de çok iyi dediler. Ben de Türk 
dilini kendi ülkesinde, yerinde öğren-
mek istedim. Gerçekten de arkadaşları-
mın dedikleri gibiymiş burası.

Karabük güzel, Safranbolu çok daha 
güzel. Buralar dağlık, doğası var, yeşil-
liği var o yüzden seviyorum burayı. 
Boş zamanlarımda Eski Çarşı'yı ve 
Safranbolu’yu gezerim. Çevre şehirleri 
gezer, Amasra’ya giderim çünkü gez-
meyi çok seviyorum.

Yabancı öğrenciler ile toplanıyo-
ruz ve konuşma etkinlikleri yapıyo-
ruz. Herkes kendi ülkesini anlatıyor. 
Türk öğrencilerle de çok iyi anlaşıyoruz. 
Hatta burada yaşı benden büyük olan 
Türk arkadaşlarım var ve ben onlara 
abla diyorum çünkü onlar benim ablala-
rım oldu. Onlar da bana kanka diyor. Biz 
kanka olmuşuz, öyle söylüyorlar.

Burada ki Türk arkadaşlarım bana 
Türk kahvesi yaptılar. Ben Türk kah-
vesini ilk kez içtim ve çok güzeldi tadı 
çok beğendim. Yanında da en sevdiğim 
tatlı olan lokum verdiler çok sevindim. 
Bu arada lokumu çok seviyorum. Birde 
kebap ile döneri çok seviyorum. Türk 
yemeklerine bayılıyorum. Buradan 
mezun olunca üzüleceğim çünkü gel-
diğimden beri sadece 4 ay oldu ama 
ben bu kadar kısa zamanda çok sevdim 
burayı.

lerle tanışıyorsun ve Türkler ile iyi vakit 
geçiriyorsun. Aynı zamanda Karabük 
halkı bana iyi yaklaşıyor, kötü bir insan-
mışız gibi davranmıyorlar. Safranbolu 
gerçekten çok güzel bir yer ve bence 
Safranbolu bir medeniyet şehri.

Türkçe’yi Karabük Üniversitesinde 
öğrendim. TÖMER’deki hocalar çok 
iyi, bize karşı saygılı ve samimi davra-
nıyorlar. Hocalarıma teşekkür ediyo-
rum. Çünkü Çad’dan gelirken hiç Türkçe 
bilmiyordum. Tekrar seçme hakkım 
olsaydı yine Karabük Üniversitesini 
seçerdim.

Türk yemeklerini biliyorum. Et döner 
bizim yemeklerimize yakın bu yüzden 
en sevdiğim Türk yemeği dönerdir.
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---------------------------------
FARZONA ILHAMZAODA  
Hemşirelik 
Tacikistan

Türkiye Bursları diye bir kuruluş 
var. Bu kuruma yurt dışındaki öğrenci-
ler başvuru yapıyorlar, kazanan öğren-
cilere ücretsiz bir şekilde Türkiye’de 
okuma fırsatı veriyorlar. Ben Karabük 
Üniversitesini bu şekilde kazandım.

Karabük’ün en sevdiğim yanların-
dan birisi çok küçük olmasına rağmen 
insanları arkadaş canlısı. Buradaki yurt 
arkadaşlarımla ilk geldiğimde dertleri-
mizi birbirimize anlatamıyorduk çünkü 
ne onlar İngilizce konuşabiliyor ne de 
ben Türkçe konuşabiliyordum. Zamanla 
biraz onlar biraz ben çabalayarak anlaş-
maya başladık. Bu durum kendimi daha 
iyi hissetmemi sağladı.

Türk yemeklerini çok seviyorum, 
özellikle lahmacunu.

---------------------------------
AWALI OKPAGNI  
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Togo

Karabük’ü birçok sefer duydum. 
Burada uluslararası öğrencilerin çok 
olduğunu söylediler ve bu durum benim 
ilgimi çekti. Araştırmaya koyuldum. 
Araştırırken, Karabük’ün çok güzel man-
zarası olduğunu gördüm. Ayrıca istedi-
ğim bölümün de Karabük’te olduğunu 
görünce buraya gelmeye karar verdim.

Karabük tam bir öğrenci şehri, küçük 
bir yer fakat kalabalık değil. Tüm kal-
bimle söylüyorum buradaki insanlar 
çok iyiler. Yardımsever, temiz kalpliler 
ve buraya ilk geldiğimde bana çok yar-
dım ettiler.

Bence Karabük Üniversitesinin 
en iyi tarafı da bu, her ülkeden gelen 
öğrenciye kucak açmaları. Karabük 
Üniversitesindeki bölüm hocalarımız 
hiçbir mesafe koymadan bize aile sıcak-
lığı veriyorlar.

Türkçe’yi arkadaşlarımdan ve sokak-
taki insanlarla konuşarak öğrendim. 
Tabi bu konuda bana TÖMER de yar-
dımcı oldu.

Türk yemeklerinden mantı ve pastır-
mayı çok seviyorum.

---------------------------------
MOHAMMAD TANA  
Bilgisayar Mühendisliği
Suriye

Karabük’te okuyan bir arkadaşım 
sayesinde burayı duydum. Arkadaşım 
burası çok sakin bir şehir, kalabalık 
değil ve eğitim için çok iyi bir yer dedi. 
Bunun üzerine ben de biraz düşündüm 
ve kendi kendime; ‘Bana burası sadece 
eğitim için lazım değil, kendi ayakla-
rım üzerinde durmayı öğrenmek için de 
lazım’ diye düşünerek Karabük’e yer-
leşmeye karar verdim. Çünkü ailemden 
uzak yaşayacağım için burasının bana 
hayat dersi vereceğini düşündüm. Buna 
inandığım için de Karabük’teyim.

Karabük’te boş zamanım oldukça 
profesyonel olarak fotoğraf çekimleri 
yapıyorum. Bu durum Karabük halkıyla 
kaynaşmama yardımcı oluyor. Karabük 
halkının yabancı olduğumuz için bize 
olan yaklaşımları çok yardımsever 
ve anlayışlı oluyor. Mesela benim ev 
almamda ve eşyalarımı satın almamda 
bana yol gösterdiler. Bilinçlendirdiler.

Türkiye’nin bana kattığı en güzel lez-
zet çorbadır. İnsanlar gibi hep içimi ısı-
tıyor.

---------------------------------
TORABAEV KHUMAIN  
Mekatronik Mühendisliği
Özbekistan

Ben 2015 yılında sınava girdim. 
Kazandım ama vize sorunu olduğu için 
gelemedim. Dayım ise ‘Üzülmene gerek 
yok Karabük Üniversitesine gelebilirsin 
ve çok iyi bir üniversite.’ dedi ve buraya 

geldim.
Karabük öğrenim ve eğitim görmek 

için çok güzel bir şehir.
Arkadaşlarım başta bana biraz tuhaf 

yaklaşıyorlardı. Mesela ‘sen Japonyalı 
mısın?’ diye soran çok oluyordu ama 
şu an böyle şeylerle karşılaşmıyorum. 
Benim burada yabancıdan çok Türk 
arkadaşım var, bunu söylemeden geçe-
meyeceğim.

Karabük Üniversitesi hocaları ger-
çekten çok donanımlı ve dersler verimli 
geçiyor. Karabük Üniversitesinde boş 
zamanlarımda kulüp faaliyetleriyle ilgi-
leniyorum. Uluslararası Öğrenci Kulübü 
Başkan Yardımcısıyım. Ondan dolayı 
sürekli aktiviteler oluyor ve gezilere 
katılıyorum. 

Türk yemeklerini genellikle çok sevi-
yorum. En sevdiğim Türk yemeği Adana 
kebap, iskender, mercimek çorbası ve 
kelle paçadır.

---------------------------------
MAHAMAT ALI ISSA   
Uluslararası ilişkiler
Çad

Ben sekiz aydır Türkiye’deyim. 
Buraya gelmeden önce Türkçe’yi hiç bil-
miyordum.

Karabük Üniversitesi gerçekten çok 
güzel ve burayı çok seviyorum. Karabük 
Üniversitesi hocaları bana çok iyi dav-
ranıyorlar. Bu üniversitede bir sürü faa-
liyet oluyor ve ben bu durumdan çok 
memnunum. Dört tane dil biliyorum 
ama Türkçe ve İngilizce’yi burada öğre-
niyorum. Bu şansı bana tanıdıkları için 
Karabük Üniversitesine teşekkür ede-
rim.

Ayrıca Karabük insanları çok iyi, 
yardıma ihtiyacım olduğunda hemen 
bana yardım ediyorlar. Bana her zaman 
‘nasılsın’ diye soruyorlar ve yardıma 
ihtiyacım olup olmadığını soruyorlar. 
Burada kendimi değerliymişim gibi his-
sediyorum.

Türk yemeklerini biliyorum. En sev-
diğim Türk yemeği çiğ köfte ve merci-

Farzona Ilhamzaoda 

Awalı Okpagnı 

Khasanov Hümayün  Mohammad Tana Mahamat Ali Issa 
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mek çorbasıdır.

---------------------------------
MUHAMMAD ZAHIR JOYA    
Türk Dili ve Edebiyatı (Yüksek Lisans)
Afganistan

Tanıdıklarım bana Karabük 
Üniversitesinin kaliteli bir üniversite 
olduğunu söyleyince buraya geldim.

Buranın hiçbir olumsuz yanını gör-
medim. İnsanlarının davranışı çok iyi 
ve her şey yolunda. Karabük’te kiminle 
tanışsam bana yardım etmek istiyor ve 
bu durum gerçekten çok güzel.

Karabük Üniversitesinde konferans-
lar oluyor onlara katılıyorum. Benim 
kendimi geliştirmemde yardımcı oluyor. 
Karabük Üniversitesinde doktora eğiti-
mime devam etmek istiyorum.

Ben genellikle boş zamanlarımda 
ders çalışıyorum. Bazen çok sıkıldığım 
zaman arkadaşlarımla vakit geçiriyo-
rum.

Benim en sevdiğim Türk yemeği çiğ 
köftedir.

---------------------------------
IBRAHIM AHMED SAMIREH     
Bilgisayar Mühendisliği
Cibuti

Burayı birçok arkadaşımdan duyu-
yordum. Bana bir arkadaşım Türkiye’de 
bir şehir var oranın ismi Karabük, 
küçük bir şehir ama öğretim açısından 
büyük bir yer dedi. İşte ben bu şekilde 
Karabük’e gelmeye karar verdim.

Karabük Üniversitesindeki bölüm 
hocalarım çok iyiler, hatta boş vakitle-
rimizde bize Karabük’ü gezdiriyorlar. 
Bizimle ilgilenmeleri bizi mutlu edi-
yor. Hangi açıdan bakarsam bakayım 
her anlamda burayı iyi buluyor ve çok 
beğeniyorum.

Türkçeyi ilk zamanlar kendi çaba-
larımla internet üzerinden öğreniyor-
dum. Fakat, sonra TÖMER’de kendimi dil 

konusunda daha çok geliştirerek dilimi 
daha iyi bir seviyeye getirdim.

Türk yemeklerini seviyorum en çok 
da sımsıcak mercimek çorbasını. Bizim 
yöreye benzeyen yemekleri de var, 
mesela pilav ve makarna.

Burada okurken tek yaşadığım sıkıntı 
ailemden uzak olmam. Onları çok özlü-
yorum. Bu yüzden onlarla her akşam 
konuşmaya çalışıyorum.

---------------------------------
KAMILA ROZYYEVA    
Ebelik
Türkmenistan

Ben Karabük’e gelmeden önce böyle 
bir yer olduğunu biliyordum. Çünkü 
abim Karabük Üniversitesinde oku-
yordu. Fakat buraya gelmek bana da 
sürpriz oldu.

Karabük’ü ilk başta sevmiyordum 
ama şu anda alıştım ve sakin oluşunu 
seviyorum. Bir süre İstanbul’da yaşadım 
fakat orası çok kalabalık oluyor. Bu yüz-
den tatil olduğunda artık İstanbul’a git-
mek bile istemiyorum.

Ben sekiz yıldır Türkiye’deyim. 
Ailem de Türkiye’de yaşıyor. Bu yüzden 
Türkçe’yi güzel konuşabiliyorum.

Karabük Üniversitesinde bir tane 
hocam var. Mesleğimizi güzel bir 
şekilde anlatınca bölümümü onun saye-
sinde daha çok sevdim ve şu anda bölü-
mümden çok memnunum.

Türk yemeklerini biliyorum ve artık 
hep Türk yemekleri yapıyoruz. Sebze 
yemeklerini çok seviyorum.

---------------------------------
FEREAL AL BREJAWI    
Tıp Mühendisliği
Suriye

Karabük’ü ilk duyduğumda hemen 
internetten nasıl bir yer olduğuna bak-
tım. O sırada tek problem uzak olma-
sıydı. Burada kimseyi tanımıyordum 

ve çok korkuyordum ama şimdi benim 
burada  bir tane daha ailem oldu. 
Karabük’ü çok seviyorum çünkü burada 
kendimi buldum diyebilirim.

Üniversite hakkında en merak etti-
ğim şey hocalarımın nasıl olacağıydı 
ve ben umduğumu buldum. Hocalarım 
ailem gibi oldu.

Boş zamanlarımda üniversitemin 
düzenlediği aktivitelere katılıyorum ve 
bunun bana çok katkıda bulunduğunu 
düşünüyorum.

Ayrıca Türkçeyi insanlarla konuşa-
rak geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü 
öğrenmenin en iyi yolunun insanlarla 
konuşmak olduğunu biliyorum. Fakat 
Türkçe'yi ilk olarak TÖMER’de aldığım 
eğitim sayesinde öğrendim.

---------------------------------
MOUSSA SALL     
İngilizce Çevirmenlik
Moritanya

Türkiye’ye gelmeden önce Karabük’ü 
bilmiyordum. Sadece İstanbul, Ankara 
gibi büyük şehirleri biliyordum. 
Karabük’ü internet üzerinden araştı-
rıp buldum ve başvuru yaptım. Karabük 
Üniversitesi beni yeterli gördüğü için 
beni kabul etti. Karabük’ü çok sevdim. 

Ben burada özel yurtta, Türk arka-
daşlarımla kalıyorum. Çok iyi insanlar 
ve onlarla kalmaktan çok memnunum. 
Çünkü hayattan çok fazla güzel şey 
paylaşıyoruz. Boş zamanlarımda daha 
çok onlarla vakit geçiriyorum ve aynı 
zamanda sporla ilgileniyorum.

Karabük’ü ve Karabük halkını da 
çok sevdim. Çok sıcak davranıyor-
lar. Öncelikle her Türk keşfetmeye çalı-
şıyor. Nereden geldiğimi öğrenmeye 
çalışıyorlar. Moritanya’dan geldim dedi-
ğimde onlar, Moriyanya’nın nerede 
olduğunu soruyorlar. Çünkü Moritanya 
dünyada çok tanınmış bir ülke değil. 

Karabük Üniversitesine geldiğim 
zaman hiç böyle olumlu olabileceğini 
düşünmemiştim. Bu üniversitede eği-
tim çok güzel, aktiviteleri çok fazla ve 

Fereal Al Brejawi   

Moussa Sall 

İbrahim Ahmed 
Samireh 

Muhammad Zahir 
Joya Kamila Rozyyeva 

aynı zamanda çok büyük. Hayatımdaki 
ilk üniversitem ama bundan daha iyi bir 
üniversitenin olabileceğini düşünmü-
yorum.

Uluslararası öğrenciler Üniversitemizi ve Karabük'ü anlatıyor



10 ULUSLARARASI 
(RÖPORTAJ)

kulliye.karabuk.edu.trKÜLLIYE
.

Ocak 2019
Sayı 13

Uluslararası öğrenciler Üniversitemizi ve Karabük'ü anlatıyor
---------------------------------
HSABOES MUHRIDDIN   
Uluslararası İlişkiler
Özbekistan

Ben eğitim görmek için Türkiye’ye 
gelmeyi çok istiyordum ve tercihim de 
Karabük Üniversitesi oldu.

Karabük küçük, sakin ve güzel bir 
şehir. Aynı zamanda insanın içi huzur 
buluyor bu şehirde.  Kazandığım 
bölümü yani uluslararası ilişkiler bölü-
münü severek okuyorum. Bölümü sev-
memin en büyük faktörünün hocalar 
olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar 
bizi önemsiyorlar “Herhangi bir sıkın-
tımızda bize gelip söyleyebilirsiniz, biz 
elimizden geldiği kadarıyla yardım ede-
riz.’’ diyorlar.

Karabük’e yeni gelmeme rağmen 
bir sürü arkadaş edindim. Kısa sürede 
burada olmama rağmen insanlardan hiç 
kötü bir yaklaşım görmedim. Karabük 
Üniversitesini fazlasıyla güzel buluyo-
rum. Çünkü bana çok katkıları oluyor. 
Dilimi geliştirmemde ve eğitimleri üst 
düzeyde olduğu için iyi bir donanıma 
sahip oluyorum ve buraya gelme ama-
cımı üst kademeye taşıyor.

Türk yemeklerini de onlar sayesinde 
öğrendim ve favorim lahmacun ve 
köfte bayılıyorum.

---------------------------------
MAHDIA AHMED HOUSSA 
Bilgisayar Mühendisliği
 Cibuti

Karabük’ü, Cibutili arkadaşlarımdan 
duydum. Burada olmaktan mutluyum 
ve daha rahatım.

Türkçe’yi TÖMER’de aldığım eğitimle 
öğreniyorum. Aslında çok zorlanmı-
yorum çünkü kendim çabalayarak alt 
yapımı oluşturmuştum. Bölümümü çok 
seviyorum.

Boş zamanlarımda televizyon izliyo-
rum ya da ailemle konuşuyorum. Ayrıca 
üniversitemin düzenlediği aktivitelere 

katılmaya çalışıyorum. Katıldıkça da 
çok memnun kalıyorum.

Türk yemeklerinin ayrı bir lezzeti var, 
hele ki tavuk çorbası ve köftesi gerçek-
ten harika.

---------------------------------
ABDULAZIZ ALDAIAH   
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Filistin

Karabük şehrini daha önce bilmiyor-
dum. Yalnızca Türkiye’deki üniversite-
lerin eğitiminin iyi olduğunu öğrendim. 
Karabük Üniversitesinin de öyle olabi-
leceğini düşündüğüm için burayı tercih 
ettim. Fakat Türkçe’yi en iyi Karabük’te 
öğrenebileceğim için ailem burayı ter-
cih etmemi istedi.

Karabük, Safranbolu’ya göre 
daha küçük bir yer. Bu yüzden ben 
Safranbolu’yu daha çok seviyorum.  
Burada KYK’da kalıyorum, çok iyi ve 
nazik davranıyorlar.  Aslında Türkiye 
bizim için arkadaş gibi çünkü tarihi-
miz aynı ve kültürlerimiz benziyor. Bu 
sebeple Türkçe’yi Filistin’deyken az çok 
biliyordum. TÖMER’de gördüğüm ders-
lerde ise Türkçe’yi daha fazla pekiştir-
dim. Bu konuda bize hocalarımızda çok 
fazla yardımcı oluyor ve aynı zamanda 
bize arkadaş gibi davranıyorlar. Onlarla 
maç yapıyoruz, bizi geziye götürüyor-
lar. Aynı zamanda sorunlarımıza yar-
dımcı oluyorlar. Bu bizim için çok güzel 
ve etkileyici oluyor.

Karabük Üniversitesi her geçen gün 
daha fazla ilerleme kaydediyor ve ina-
nıyorum ki çok iyi yerlere gelecek. Türk 
yemeklerini seviyorum ve en çok sevdi-
ğim Türk yemeği “Adana Kebap”

---------------------------------
SEYDOU N’DAW BEULEUBE   
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Mali

Karabük Üniversitesine başvurdum 

ve ilk denememde bölümümü kazana-
madım. İkinci defa denediğimde kon-
tenjandan girmeyi başardım.

Karabük’ü çok seviyorum, hem 
öğrenci için hem de okumak için iyi bir 
şehir. Türkçe konuşmayı arkadaşla-
rım yardımıyla daha iyi öğrendim ama 
Karabük Üniversitesini es geçemem, dil 
konusunda bana çok yardımcı oldu.

Derslerden arta kalan zamanımda 
profesyonel olarak olmasa da top oynu-
yorum, spora gidiyorum ve ders çalışı-
yorum.

Yabancı bir ülkede olduğum için 
bazen sorunlarım oluyor. Bu sorunla-
rımı önce kendim çözmeye çalışıyorum. 
Sonra ise ailemle paylaşıyorum. Çünkü 
ailem bana çok destek oluyor.

Türkiye yemeklerini çok seviyorum, 
hele lahmacun ve iskendere bayılıyo-
rum.

---------------------------------
SERIKBOL KERIM    
Elektrik - Elektronik Teknolojisi
 Kazakistan

Ben Karabük diye bir yer olduğunu 
bilmiyordum önceden. Benim burada 
akrabam okuyordu, ondan öğren-
dim. Sonra Karabük Üniversitesini 
merak ettim ve internetten araştırdım. 
Üniversiteyi araştırırken heyecanlan-
dım ve sonra gelmeye karar verdim

Buraya geldiğimde Türklerle iyi dost-
luklar kurdum. Hatta ev arkadaşlarım 
bile Türk. Burada halk beni yabancı ola-
rak gördüğü için hep konuşmaya çalı-
şıyorlar ama beni Japon ya da Çinli 
sanıyorlar. Onlara söylüyorum ben 
Kazakistanlıyım diyorum. Kendi ülkem-
den bahsediyorum onlara. Ama genel 
de hiç sorun yaşamadım. Hep iyi anlaş-
tım Türklerle.

Karabük Üniversitesine gelme-
den önce Türkçe’yi hiç bilmiyordum. 
Genellikle Türkçe öğrenmeme üniver-
site yardım etti. Ama üniversite dışında 
ben de kendi çabamla hatta ders dışın 
zamanlarda vatandaşlarla konuşup 

Hsaboes Muhriddin  

Mahdia Ahmed 
Houssa  

Abdülaziz Aldaiah Serikbol Kerim 
Seydou N’Daw 
Beuleube  
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öğrenmeye çalışıyorum. Türkçe’yi 
hayattan, yaşadıklarımdan öğrenmeye 
çalışıyorum.

Türk yemeklerinden en çok çiğ köf-
teyi seviyorum. Ama arkadaşlarla evde 
genelde makarna yapıp yiyoruz. Malum 
öğrenci evinde hep makarna yeniyor.

---------------------------------
SAFIULLAH KHUDAYUR    
Uluslararası İlişkiler
 Afganistan

Ben yaklaşık bir senedir 
Türkiye’deyim. Karabük Üniversitesi 
çok güzel bir yer. Karabük 
Üniversitesinin olanakları oldukça iyi.

Türkçe'yi TÖMER’de gördüğüm eği-
timle öğrendim.

Türk arkadaşlarımın bana yaklaşımı 
gayet güzel ve yabancıları seviyorlar. 
Aynı zamanda hocalarım da bana çok 
iyi davranıyor.

En sevdiğim Türk yemeği çiğ köftedir. 
Tadı gerçekten çok güzel.

---------------------------------
MUHAMAT ADOUM ANGAY     
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Çad

Ben Karabük’ü önceden bilmiyor-
dum. Karabük Üniversitesini arkadaşla-
rım sayesinde duydum.

Karabük halkı çok iyi insanlar. Çünkü 
yabancıları seviyorlar. Karabük insanı 
çok sıcak ve bize sorular soruyorlar, bu 
durumdan hoşnut ve memnumun.

Boş zamanlarımda arkadaşlarımı 
ziyaret ediyorum. Safranbolu’yu gezi-
yorum ve Safranbolu gerçekten çok 
güzel bir yer.

Türkçe’yi Karabük’e gelmeden 
önce bilmiyordum. TÖMER’in Türkçe 
öğrenme konusunda bana çok yar-
dımcı olduğunu söyleyebilirim. Karabük 
Üniversitesi hocalarının bize yaklaşımı 
çok iyi. Bize  hep destek oluyorlar. Bu 

durum benim açımdan mutluluk verici.
En sevdiğim Türk yemeği kuru fasul-

yedir. Ayrıca ben Türk kahvesini de çok 
seviyorum.

---------------------------------
MOUSSA MOHAMED      
Uluslararası İşletme
Cibuti

Geçen yıl Fas’ta okuyordum. Babama 
Fas’ta okumak istemediğimi ve 
Türkiye’ye gitmek istediğimi söyledim.

Karabük’te her şey güzel ve olum-
suz değil. İnsanlar çok iyi ve ayrım yap-
mıyorlar bu durumu seviyorum. Ama 
Karabük’ün havasını bir türlü alışama-
dım. Yağmurluyken 10 dakika sonra 
güneşli oluyor. Ama genel olarak burayı 
gerçekten seviyorum. Karabük küçük 
bir şehir ve yabancılar çok fazla. Bu 
durumdan çok memnumun.

Burada arkadaşlarımla evde kalı-
yorum. Arkadaşlarımın bana yakla-
şımı güzel. Genelde iyi anlaşıyoruz. Boş 
zamanlarımda onlarla futbol oynuyo-
ruz.

Aynı zamanda Karabük 
Üniversitesinin hocaları ders anlatır-
ken, konuları bize özenle aktarıyorlar. 
Ben Türkçe’yi Karabük Üniversitesinde 
öğrendim.

Türk yemeklerini biliyorum. En sev-
diğim Türk yemeği dönerdir.

---------------------------------
YHTYYAR HUDAYBEROLUYEV       
İşletme
Türkmenistan

Karabük Üniversitesine arkadaşla-
rımın tavsiyesi ile geldim. Ankara’ya 
yakın olması benim buraya gelmemi 
teşvik etti.

Buraya geldiğim günden beri 
Türklerden hiçbir ters tepki görme-
dim. Daha çok sıcak ve samimi davra-
nıyorlar. Türkiye’ye ilk geldiğim zaman 

İstanbul’a geldim ve Karabük’ü daha 
çok beğendim ve sevdim. Ben sakinliği 
seven bir insanım. Karabük yaşanılabi-
lecek bir yer.

Buraya geldiğim zaman Türkçem 
zaten neredeyse yeterli seviyedeydi 
fakat Türk arkadaşlarımla daha çok 
geliştirdim. Aynı zamanda Türk dizileri-
nin de etkisi oldu. Benim en çok sevdi-
ğim Türk dizisi Kurtlar Vadisi.

Karabük Üniversitesini ve hocala-
rını seviyorum. Şimdiye kadar hiçbir 
sıkıntı yaşamadım. Özellikle hocala-
rımız çok yardımcı oluyor ve elimiz-
den tutuyorlar. Ben İşletme okuyorum, 
Türkmenistan’dayken bilerek bu 
bölümü seçip geldim ve şu an memnu-
num. 

---------------------------------
FATIMA ALSAMRRAIE    
Türk Dili ve Edebiyatı
Irak

Buraya gelmem biraz serüvenli geçti. 
Türkiye’ye ilk abim geldi. Ardından 
ise ailem ile biz de yerleştik buraya. 
Şu anda ailecek Karabük’te yaşıyo-
ruz. Burası benim ikinci vatanım gibi, 
Türkiye’yi çok sevdim ve Karabük’te 
olmaktan mutluluk duyuyorum. İleride 
de burada yaşamayı düşünüyorum.

Benim ikinci ailem de üniversitedeki 
hocalarım oldu. Çünkü bize hiç yaban-
cıymışız gibi davranmıyorlar.

Ben derslerden artan zamanımda 
ailemle Karabük’ü gezmeyi seviyorum. 
Türkçe’yi okuldan öğrendim ama arka-
daşlarım da bana yardımcı oldular.

Buradaki yemek tatları çok güzel 
ve kaliteli ama en nadide olan yemek 
benim için biber dolması.

Fatima Alsamrraie 

Yhtyyar 
Hudayberoluyev 

Safiullah Khudayur Moussa Mohamed 
Muhamat Adoum 
Angay 
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ll Karabük Üniversitesi ile Prof. 
Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi 
Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve 
Kırıkkale Üniversitesi arasında 
Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan 
edilen “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” 
etkinlikleri kapsamında iş birliği pro-
tokolü imzalandı. İstanbul Gülhane 
Parkındaki Prof. Dr. Fuat Sezgin ve 
Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi 
Kütüphanesinde düzenlenen proto-
kol törenine Karabük Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Refik Polat katılarak, 
iş birliği protokolüne imza attı. 

Mecit Çetinkaya: 
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 
çalışmalarını topluma 
tanıtacağız

İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim 
Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Prof. 
Dr. Fuat Sezgin’in 30 Haziran 2018’de 
vefatının ardından Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın vakıf olarak 
kendilerini onurlandırdığını ve 2019’u 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Yılı ilan et-
tiğini söyledi. 2019 boyunca protokol 
imzalanan üniversiteler aracılığıyla 
Fuat Sezgin’i topluma tanıtan faali-
yetler yapılacağını belirten Çetinkaya, 
“2019 yılı boyunca gençlerimize bi-

limin İslamiyet’ten, Müslümanlıktan 
Batı’ya geçtiğini anlatarak, sizlerin 
gayreti ile yeni nesillere bu bilgileri 
aşılayacağımızı umuyorum.” şeklinde 
konuştu. 

İmzalanan protokole göre, İslam 
bilim tarihinin insanlığa yaptığı kat-
kılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’i ve çalışmalarını ulusal ve 
uluslararası düzeyde tanıtmak ama-
cıyla 2019 boyunca farklı nitelikte 
çalışmalar yürütülmesi hedefleni-
yor. Protokole göre Muş Alparslan 
Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Atatürk 
Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, 
Bitlis Eren Üniversitesi, Bursa Uludağ 
Üniversitesi, Çankırı Karatekin 
Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, 
Erzurum Teknik Üniversitesi, Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, Karabük 
Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, 
Mardin Artuklu Üniversitesi, Piri Reis 
Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, 
Süleyman Demirel Üniversitesi ve 
Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. 
Fuat Sezgin’i anlatmak, çalışmaları-
nı genç kuşaklara aktarmak için 2019 
boyunca çalışmalar yürütecek.

İmza törenine katılan heyet, mer-
hum Prof. Dr. Fuat Sezgin’in mezarını 
da ziyaret ederek, dua etti.

KARABÜK Üniversitesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi 
Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve Kırıkkale Üniversitesi arasında “2019 Prof. 
Dr. Fuat Sezgin Yılı” etkinlikleri kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

ll Karabük Üniversitesi ile Prof. 
Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi 
Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve 
Kırıkkale Üniversitesi arasında 
gerçekleşen “2019 Prof. Dr. Fuat 
Sezgin Yılı” iş birliği protokolü imza 
törenine Bilal Erdoğan da katıldı. 
Törende konuşan İBTAV Mütevelli 
Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Prof. 
Dr. Fuat Sezgin’in, İslam bilim tari-
hine bakışının Müslümanlar açısın-
dan önemli olduğunun altını çizdi. 
“Biz ciddi bir yenilmişlik psikolo-
jisiyle cumhuriyeti kurduk ve 100 

yıldır bunu üstümüzden atmak için 
uğraşıyoruz.” diyen Erdoğan şunları 
söyledi: “Hoca’nın sadece Anadolu 
Müslümanları için değil, bütün 
Müslümanlar için bunun ciddi bir öz 
güven inşası olduğuna inancı vardı. 
Yani bizim Müslüman olmamızın 
geri kalmamızla bir alakası yok. 
Bilakis biz Müslüman olarak bilim-
lere katkıda bulunmuşuz. Bilim 
insanlık mirasıdır, bütün insanlığın 
malıdır. 2019’da yapılacak etkinlik-
lerle Prof. Dr. Sezgin’in gençlere ve 
çocuklara anlatılması çok önemli.”

Bilal Erdoğan:
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in gençlere ve çocuklara 
anlatılması çok önemli

Prof. Dr. Fuat Sezgin
ve eserleri gençlere anlatılacak 
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Prof. Dr. Refik Polat
Rektör

Yine, Yeni, Yeniden…

Karabük Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Refik Polat; 
Özbekistan, Filistin, Cibuti, Çad, 
Somali ve Sudan’ın Ankara 
Büyükelçilerini ziyaret etti. 
Yapılan görüşmelerde söz 
konusu ülkelerden Karabük 
Üniversitesinde eğitim alan 
öğrencilerin durumları hakkında 
bilgiler verildi. Ayrıca eğitim 
alanında yapılabilecek iş birliği 
konuları görüşüldü
Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

Filistin'den 170 öğrenci
ll Büyükelçilik ziyaretleri kapsa-
mında ilk olarak Filistin’in Ankara 
Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya 
gelen Rektör Prof. Dr. Refik Polat, öğren-
cilerin Filistin’in ihtiyaçlarına yöne-
lik bölümlere yerleştirildiğini söyledi. 
Rektör Polat, Filistin’den Karabük 

Üniversitesine gelecek 170 öğrenci-
nin işlemlerinin hızlandırılması için 
Büyükelçi Mustafa’dan destek istedi.

Özbekistan'a 2 fakülte

ll Filistin Büyükelçiliğinin ardın-
dan Özbekistan Büyükelçiliğine geçen 
Rektör Prof. Dr. Refik Polat, burada 
Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi 
Alisher Agzamkhodjaev'e Özbekistan’da 
fakülte açılması konusunda iletişime 
geçmek istediklerini aktardı. Rektör 
Polat, Özbekistan'da açılmasını istedik-
leri fakültenin de mühendislik ve sağlık 
bilimleri olabileceğini kaydetti. 

Cibuti'ye destek sözü

ll Rektör Prof. Dr. Refik Polat, 
Cibuti’nin Ankara Büyükelçisi Aden 
Hüseyin Abdillahi ziyaretinde 
Cibuti’deki ihtiyaçlara göre yüksekokul-
lardaki teknik bölümlere öğrenci gön-
dermek istediklerini belirten Büyükelçi 
Abdillahi’ye Karabük Üniversitesi ola-

rak destek olacaklarını söyledi.

Çad'da en iyi bilinen üniversite: KBÜ

ll Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Refik Polat, Çad’ın yeni Ankara 
Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour 
Guet’e hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. 

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, 
Büyükelçi'ye ülkemizde Çadlı nüfusun 
en fazla olduğu ilin Karabük olduğunu 
aktardı. Rektör Polat, Ocak ayı içeri-
sinde Çad’dan Karabük Üniversitesine 
500 öğrencinin daha geleceğini ifade 
etti. 

Göreve başladıktan sonra kendi-
sine ilk ziyareti Karabük Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ın yaptı-
ğını ifade eden Büyükelçi Guet, “Rektör 
Bey’in yaptıklarını Çad’dayken duy-
muştum. Kendisine bundan dolayı çok 
teşekkür ediyorum. Çad’da en iyi bilinen 
üniversite, Karabük Üniversitesi.” diye 
konuştu.

Somali'den daha çok öğrenci gelecek

ll Somali Büyükelçisi Mohamed’i 
ziyaret eden Rektör Polat, Büyükelçi’ye 
Karabük Üniversitesinde okuyan 
Somalili öğrenciler hakkında bilgi 
verdi. Görüşmede ayrıca Somali’den 
daha fazla öğrencinin Karabük 
Üniversitesinde eğitim alması kararlaş-
tırıldı.

Sudanlı Bakan'dan iş birliği talebi

ll Rektör Prof. Dr. Refik Polat, büyü-
kelçilik ziyaretleri kapsamında son ola-
rak Sudan’ın Ankara Büyükelçisi Dr. 
Yusuf Ahmet et-Tayib el-Kordofani ile 
görüştü. Sudan Büyükelçisi ile yapılan 
görüşmede, bir dizi ziyarette bulun-
mak üzere Ankara’da bulunan Sudan 
Eğitim Bakanı Mashair Ahmed Elamin 
Eldawalab da yer aldı. Bakan, Sudan’ın 
ihtiyaçlarına yönelik mesleki eğitim 
veren bölümlere öğrenci yerleştiril-
mesi için anlaşma yapmak istediklerini 
belirtti.

Rektörümüzden, Büyükelçilere önemli ziyaret

FİLİSTİN ÖZBEKİSTAN CİBUTİ ÇAD SOMALİ SUDAN

Yunus Emre’mizin dediği gibi 
‘Her dem yeniden doğarız, biz-
den kim usanası.’ 11. Yılını ta-

mamlayan Karabük Üniversitesi için 
yine, yeni, yeniden doğmanın vakti 
oldu 2018. Bu yazımda sizlere 2018 
yılında gelmiş olduğumuz yeri ve 
Türkiye’nin nitelikli insan kaynağını 
yetiştirmek adına yapmış olduğu-
muz çalışmaları ve yatırımları kısaca 
özetlemeye çalışacağım. 2018 yılın-
da yaptığımız o kadar çok şey var ki, 
hepsini burada anlatmak mümkün ol-
mayacak tabi. 

Karabük Üniversitesinde halen, 
Türkiye’nin 81 ilinden 47 bine yakın 
öğrenciyle, 80'i aşkın farklı milletten 
6 binden fazla uluslararası öğrenci 
öğrenim görüyor. Çalışanlarıyla bir-
likte 55 bin kişilik kocaman bir aile 
olan Karabük Üniversitesi, son iki yıl-
da Afrika boynuzunda yapmış oldu-
ğu özel çalışma neticesinde, Somali, 
Sudan, Cibuti, Çad başta olmak üze-
re Afrika ülkelerinin en zeki ve ça-
lışkan, yüzlerce gencine kapılarını 
açtı. TÖMER’de öğretilen Türkçemizle 
birlikte, en az üç dil bilen bu öğren-
ciler, geleceğin dünyasını inşa etme-

de oldukça büyük bir rol alacaklar. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın işaret ettiği istikamet-
te, Afrika boynuzunda Türkiye’nin 
sancaktarlığını yapacaklar. 
Asya’dan, Avrupa’dan, Amerika’dan, 
Ortadoğu’dan, Uzakdoğu’dan gelen 
hepsi birbirinden kıymetli ve değerli 
uluslararası öğrencilerimizin yanı sıra 
Afrika açılımıyla 7 kıtaya hitap eden 
bir üniversite olmanın haklı gururunu 
yaşıyoruz ve yaşatıyoruz.

2018 yılında aramızdan ayrılan 
Türk Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat 
Sezgin adına Safranbolu Bilim ve 
Sanat Akademisinin kuruluşunu ger-
çekleştirdik. Tarihi taş binada akade-
misyenlere, araştırmacılara, ortaöğ-
retim, önlisans, lisans, yüksek lisans, 
doktora düzeyinde öğrencilere hiz-
met veren Safranbolu Prof. Dr. Fuat 
Sezgin Bilim Sanat Akademisi, pazar-
tesi hariç haftanın altı günü, bilimsel 
ve sanatsal atölye ve okuma grup-
larıyla birlikte konferans, kongre ve 
seminerlere ev sahipliği yapmaktadır.

Ulusal ve uluslararası öğrenci bu-
luşmalarına (Çad, Suriye, Filistin vb) 
ev sahipliği yapan Üniversitemiz, 

uluslararası bilimsel yayınlarda ilk 
20’de kendine yer buluyor. Karabük 
Üniversitesi, öğrencilerine kazandır-
mış olduğu donanımlar ve kariyer 
fırsatlarıyla mezunlarını bir işe yer-
leştirme başarısında Türkiye’nin 20. 
Üniversitesi olmayı başarıyor. 

Daha önce Zonguldak’ta eğitim 
gören Tıp Fakültesi öğrencilerimiz, 
2 yıldır Karabük Üniversitesinin fi-
ziki ve laboratuvar imkanları, güçlü 
akademik kadrosuyla Demir Çelik 
Kampüsümüzde öğrenim hayatlarını 
sürdürüyor. Karabük Diş Hekimliği 
Fakültesine de 2018 yılında öğren-
ci almanın haklı gururunu yaşıyoruz. 
Diş Hekimliği Fakültemizin ilk öğ-
rencileri, beyaz önlüklerini giydiler, 
önümüzdeki yıldan itibaren 5000 
Evler Mahallesi'nde son teknolojiler-
le donatılmış, modern Diş Hekimliği 
Fakültesi ve Diş Hastane binasında 
eğitimlerine devam edecekler. 

Türkiye’nin en fazla orman alanına 
sahip illerden biri olan Karabük’te 
bugüne kadar önemli ar-ge çalışma-
larına imza atan Orman Fakültemiz, 
2018 yılında ilk defa lisans dü-
zeyinde öğrenci almaya başladı. 

Fakültelerimizde açılan yeni bölümle-
rin yanı sıra, Yenice ve Eflani Meslek 
Yüksek Okullarında bu yıl açılan yeni 
bölümlere gelen tüm öğrencilerimize 
Karabük Üniversitesine hoş geldiniz 
diyorum ve öğrenim hayatlarında ba-
şarılar diliyorum. 

Kampüs içindeki sosyal, kültürel, 
bilimsel, teknolojik yatırımlarımız 
da hızla devam ediyor. 2018 yılın-
da yapımına başlanan Mühendislik 
Fakültesi Laboratuvarları, Öğrenci 
işleri ve Enstitü binası, Kapalı Spor 
Salonu ve Spor Kompleksi, Teknokent 
Kuluçka Merkezi ve Ofisleri, tamam-
landığı zaman dört dörtlük bir kam-
püsle hocalarımızı ve öğrencilerimizi 
buluşturmuş olacağız. Kendi kendine 
yetebilen güneş enerjisi sistemle-
ri, engelsiz kampüs uygulamalarıyla 
Türkiye’nin en nitelikli ve en konfor-
lu kampüslerinden birinde hocaları-
mız ve öğrencilerimiz daha çok  bilim 
üretme imkanı bulacaklar. 

Bu vesileyle, 2019 yılında ülkemi-
ze ve tüm insanlığa iyilikler, güzellik-
ler temenni ediyor, uluslararasılaşan 
Karabük Üniversitesinin tüm aile fert-
lerine de sağlık ve afiyetler diliyorum. 
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Öğrenciler yük 
taşıyabilen roket 
geliştirdi

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 
AŞ,  ihtiyaç duyduğu binlerce mühen-
disin yetişmesine doğrudan katkıda 
bulunmak üzere 20 üniversite ile pro-
tokol imzaladı. TAI’nin Ankara Merkez 
Yerleşkesinde gerçekleşen Stajyer 
Mühendis Programı Protokolü toplu 
imza töreninde Karabük Üniversitesi 
de yer aldı.

“Stajyer Mühendislik Programı” pro-
tokolünü Karabük Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Refik Polat ile TAI Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat 
ve TAI Genel Müdürü Prof. Dr. Temel 
Kotil imzaladı. Söz konusu protokol 
ile Karabük Üniversitesinin Makine 

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik / 
Haberleşme Mühendisliği, Endüstri 
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, 
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, 
Kimya Mühendisliği ve Mekatronik 
Mühendisliği Bölümlerinin 3 ve 4. 
sınıflarında öğrenim gören öğrenciler 
TAI’de staj yapma ve istihdam imkanı 
bulacak. 

“Stajyer Mühendislik Programı” pro-
tokolüne göre stajyer mühendis olarak 
çalışacak adaylar haftada en az 1 tam 
gün TAI’de çalışacak. Çalıştıkları süre 
zarfında üniversite tarafından sigorta-
lanacak stajyerler ayrıca TAI’deki çalış-
maları için ücret de alacak. Şirketin 
faaliyet göstermediği şehirlerde ise TAI 
mühendisleri üniversitelere giderek 
öğrencilerle çalışmalar yürütecek.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi Çinli 
demir yolu şirketi CRRC Zhuzhou 
Locomotive ile önemli bir iş birli-
ğine imza attı. Şirketin Ankara’daki 
fabrikasında imzalanan iş birliği 
protokolü kapsamında Karabük 
Üniversitesi, CRRC Türkiye Raylı 
Sistemler Teknoloji Ortak Araştırma 
ve Geliştirme Merkezi’nin kurulmasına 
destek olacak. Bu merkezle Karabük 
Üniversitesi, Türkiye’de bulunan raylı 
sistemler sektörünün yerlileştirilmesi 

için tasarım ve üretim desteği sağla-
yacak. Ayrıca söz konusu protokolle, 
Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler 
Mühendisliği öğrencileri Çinli demir 
yolu firması CRRC’de staj yapma ve 
mezun olduktan sonra çalışma imka-
nına sahip olacak. Öte yandan CRRC 
firmasının personeli de Karabük 
Üniversitesinde yüksek lisans ve dok-
tora yapabilecek. 

İş birliği protokolü kapsamında iki 
taraf arasında özellikle raylı ulaşım 
sistemleri alanında kullanılan akıllı 
teknolojiler, hafif teknoloji, enerji 
depolama, geri dönüşüm teknolojisi, 

modüler tasarım – üretim, tekerlek 
– ray ilişkisi ve performans testi gibi 
gelecek nesil taşıma sitemlerine yöne-
lik pek çok konuda ortak çalışmalar 
yürütülecek. 

Karabük Üniversitesi ile CRRC 
Zhuzhou Locomotive arasındaki imza-
lanan protokole Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mustafa Yaşar ile Çinli demir 
yolu şirketi Başkan Yardımcısı Suo 
Jianguo imza attı. Protokol töre-
ninde Karabük Üniversitesinden 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mehmet Özalp ve Öğretim Üyesi Dr. 
Mehmet Emin Akay’da yer aldı.

ll Karabük Üniversitesi Roket Takımı 
öğrencileri 4 kilogram yük taşıyabilen, 
bin 500 metre yüksekliğe çıkıp gövde 
ve yükü güvenli şekilde yere indirebilen 
“Temren” isimli roket tasarladı. 

Eski Türkçe’de “ok ucu” anlamına gelen 
“Temren” roketi, “burun konisi”, “faydalı 
yük ve paraşüt bölümü” ile “uçuş bilgi-
sayarı ve motor bölümü” olmak üzere 3 
temel gövdeden oluşuyor. 

Karabük Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Raif Bayır, alışmayla ilgili 
şu bilgileri paylaştı:

"Roket 4 kilogram yükle bin 500 metre 
yüksekliğe çıkabiliyor. O yüksekliğe çık-
tıktan sonra paraşütlerini açarak hem 
faydalı yükünü hem de kendine hiç-
bir zarar vermeden yere indirmesi için 
gerekli devreleri ve mekanik sistemleri 
arkadaşlarımız gerçekleştirdi."

Takım kaptanı olan Mekatronik 
Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Abdullah 
Özdurmaz da roket merakının uzaya olan 
ilgisinden geldiğini belirtti. Uzay sektö-
ründe ülkedeki açığı kapatabilmek adına 
çalışma yaptığını aktaran Özdurmaz, " 
Sürecin yüzde 95’i sadece tasarım ve test-
lerden oluştu. Güzel bir ürün çıkarmayı 
başardık." dedi. 

Ekip "Temren" adlı roketle, Anadolu 
Ajansı’nın (AA) iletişim destekçisi olduğu, 
Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, 
THY, TÜBİTAK ve TÜRKSAT gibi kurum-
ların desteğiyle 20-23 Eylül tarihlerinde 
düzenlenen Teknofest İstanbul’da “alçak 
irtifa” kategorisinde boy gösterdi.

KARABÜK Üniversitesi ile Türkiye’nin yerli ve milli hava platformu 
ihtiyacını karşılamak için faaliyet gösteren Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) arasında “Stajyer Mühendislik Programı” 
protokolü imzaladı. 

KARABÜK Üniversitesi, dünyanın en büyük tren üreticisi Çin devlet demir yolu şirketi CRRC 
Zhuzhou Locomotive ile Türkiye’deki raylı sistemlerin yerlileştirilmesine katkı sağlayacak aynı 
zamanda KBÜ öğrencilerine hem staj hem de iş kapısı olacak iş birliği protokolü imzaladı. 

KBÜ’nün mühendis adaylarına 
TUSAŞ’ta staj yapma imkanı

KBÜ ile Çin devi CRRC arasında önemli iş birliği
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İngilizce 
öğretiminde 
KBÜ en iyiler 
arasında

Karabük Üniversitesine özel yeni şarkı

şehirken Karabük ise yeni bir şehir. 
Bu şehrin ekonomisi,  topluma kat-
tığı, dünyaya kattığı vazgeçilmez. Bir 
şehre hem etik hem de estetik boyut 
gerekiyor. Toplum var olduğu şehirde 
hakim oluyor, dönüştürüyor. Bunun 
ilk örneğini Medine’de görüyoruz. 
İslam peygamberi, Medine’ye gel-
diği zaman orada bir şehir buldu ve o 
şehri dönüştürdü, yıkmadı. Bir başka 
dönüşen şehir ise Şam. Tarihe baktı-
ğımız zaman bin yıllık Hristiyan şehri. 
İstanbul da dönüşen bir şehir, yeni 
kurulmadı ama dönüştü. Yani yeni 
gelen medeniyet tasavvuru kendi 
değerlerine göre baktı ve o şehri 

dönüştürdü. Eğer şehir sizin tasavvu-
runuza uygun bir yapılanma içerisin-
deyse muhafaza edilir.” 

Konferansın ardından Prof. Dr. 
Sadettin Ökten'in adının verildiği 
Karabük Üniversitesi Safranbolu 
Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesinde bulunan konferans salo-
nunun açılışı gerçekleştirildi. Prof. Dr. 
Ökten, konferans salonunun açılışını 
Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat ile 
birlikte gerçekleştirdi. 

Öte yandan Ökten, Mevlid Kandili’ne 
özel düzenlenen sanatçılar Türkan 
Uymaz ve Bora Uymaz'ın verdiği Türk 
Tasavvuf Müziği Konseri'ne de katıldı. 

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi, mimar ve 
mühendis aynı zamanda İslam mede-
niyeti konularında ismi öne çıkan Prof. 
Dr. Sadettin Ökten’i ağırladı. Karabük 
Üniversitesinde “Kadim Şehirlerden, 
Modern Kentlere” konulu konferans 
veren Ökten ayrıca Mevlid Kandili’ne 
özel gerçekleşen musiki konserine de 
katıldı. Konserin ardından Karabük 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik 
Polat ve Prof. Dr. Ökten, Prof. Dr. 
Sadettin Ökten Konferans Salonu‘nun 
açılışını gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Sadettin Ökten: 
Karabük kenti etik bir 
şehir, Safranbolu ise 
estetik bir şehir

Prof. Dr. Sadettin Ökten, Karabük 
Üniversitesinde “Kadim Şehirlerden, 
Modern Kentlere” konulu konferans 
verdi. Ökten'in konferansta öne çıkan 
konuşmaları şöyle:

"Duygu ve düşünce dünyamızı 
şehirle özdeşleştiriyoruz. Kadim 
şehirler, modern şehirler bir mede-
niyet tasavvuruna sahip olan toplum 
kendi değerlerine göre bir şehir inşa 
ederse, edebilirse o şehirde mutlu 
yaşıyor. Her şehrin kendisine göre 
duygusal unsurları vardır. Karabük 
kenti etik bir şehir. Safranbolu ise 
estetik bir şehir. Safranbolu bir kadim 

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll YÖK tarafından İngilizce ha-
zırlık okulunun Dış Değerlendirme 
Programı’na alınan 10 pilot üniversite 
arasında ODTÜ, Sabancı, Boğaziçi, 
Bilkent gibi üniversitelerle birlikte 
Karabük Üniversitesi de yer aldı. 

Ülkemizde İngilizce öğretiminde en 
başarılı üniversiteler arasında yer alan 
Karabük Üniversitesi, Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığının üniversitelerde 
İngilizce öğretiminde kaliteyi ar-
tırmaya yönelik sürdürdüğü çalışma-
larda etkin rol oynamaya devam e-
diyor. Karabük Üniversitesi Yabancı 
Diller Yüksekokulu yeni bir pilot ça-
lışmaya dahil edilerek, Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı tarafından Dış 
Değerlendirme Programı’na alındı.

Ülkemizde yükseköğretim kurumları 
tarafından verilen İngilizce hazırlık e-
ğitiminin kalitesini artırmak amacıyla 
2015 yılından bu yana YÖK ve British 
Council iş birliğinde çeşitli çalışmalar 
yapıldı. 2015 yılında yapılan ilk ça-
lışma sonunda İngilizce dil eğitimi ko-
nusunda yükseköğretim kurumları a-
rasında farklılıklar bulunduğu ortaya 
çıkmıştı. 2017 yılında yürütülen i-
kinci çalışmada ise 5 farklı bölgeden 
5 pilot üniversite seçilerek “İngilizce 
Eğitiminde Kalite Programı” yürü-
tülmeye başlandı. Karabük Üniversitesi 
de bu 5 üniversite arasında yer aldı. 
Söz konusu çalışmanın sonuçlarını gö-
rüşmek üzere 2018 yılının Şubat a-
yında YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta 
Saraç’ın başkanlığında yapılan top-
lantıda Karabük Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Refik Polat da yer almıştı. 

Bugün gelinen noktada ise 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tara-
fından 10 pilot üniversitenin İngilizce 
hazırlık okulunun Dış Değerlendirme 
Programı’na alınmasına karar verildi. 
10 pilot üniversite içinde Karabük 
Üniversitesi ile birlikte ODTÜ, Sabancı 
Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Boğaziçi 
Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent 
Üniversitesi, İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi, Bezm-i Alem Üniversitesi, 
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bulu-
nuyor.

Sadettin Ökten'in adı 
konferans salonuna verildi

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Söz ve müziği Suat Suna’ya ait olan “Seni 
Buldum” isimli şarkı Karabük Üniversitesine uyar-
landı. Suat Suna’nın, Karabük Üniversitesi için düzen-
lediği “Seni Buldum Karabük Üniversitesi” isimli 
şarkı video klibiyle Karabük Üniversitesinin youtube 
ve diğer sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

İzlemek için: 
karabukuniversitesi3nisantv
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