
"Karabük halkı önünde 
saygı ile eğiliyorum"

ll Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü Eski Türk Edebiyatı 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ramazan Ahmedov 
ile İstiklal Şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy üzerine röportaj 
gerçekleştirdik.   Sayfa 15'te 

SÖYLEŞİ
"Mehmet Akif 
büyük bir şair, 
mümtaz bir 
şahsiyetti"

ll Karabük Üniversitesi 
Radyo ve Televizyon Program-
cılığı Bölümü öğrencilerinin 
“Levir” ve "İp Üstünde" adlı 
belgesel filmleri 10. Uluslara-
rası TRT Belgesel Ödülleri öğ-
renci filmleri kategorisinde fi-
nalist olmaya hak kazandı.                          
 
                                    Sayfa 11'de

ÖĞRENCİ
İki film TRT Belgesel 
Ödüllerinde finale 
kaldı 

SPOR

Karabük 
Üniversitesinden, 
Kardemir 
Karabükspor’a 
tam destek 
                            Sayfa 16'da

GÜNDEM

ŞEHİR
TOBB Teknik Bilimler MYO ile nitelikli 
tekniker yetişecek

KAMPÜS

"Son Büyük 
Sultan 
Abdülhamid 
Han'ı Anlamak" 

'VATAN SANA KANIM FEDA' KAMPANYASINA DESTEK (3)• 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ (4) •HOCALI 
SOYKIRIMI PANELİ (7) • İLHAM VEREN BAŞARI HİKAYESİ (10) • YTONG MİMARİ FİKİR YARIŞMASINDAN 
ÖDÜL (10) •  YENİ TV PROGRAMI 'BUNU HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM' (11) • AFRİN'E SELAM (16)   

ll  TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı “Sanayi Kenti 
Karabük’ün Ekonomik Geleceği İstişare Toplantısı”nda konuşan 
Rektör Prof. Dr. Refik Polat, TOBB Teknik Bilimler MYO hakkında 
bilgiler vererek, okulun üniversite - sanayi iş birliğine sağlayacağı 
faydalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.  Sayfa 13

Sayfa 2'de
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ll Konferans vermek üzere Karabük'e gelen 
Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Külliye Karabük 
Gazetesi ve 3 Nisan TV’ye özel açıklamalarda 
bulundu.                               
                                                                        Sayfa 14'de 

Zaferler ayı
'Mart'

BAŞYAZI Sayfa 3'te

REKTÖR
Prof. Dr. Refik Polat

SAYFA 8 - 9'da

Karabüklü
şehitlerin anısı 
KBÜ'de yaşatılacak
KARABÜK Üniversitesinde gerçekleşen 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 
103. yıl dönümü etkinliğinde şehit aileleri ve yakınları bir araya geldi. Etkinlikte şehit ailelerine 
ve yakınlara yemek ikram edildi, ayrıca bugüne kadar Karabük’ten verilen 60 şehit adına 
üniversite kampüsüne fidan dikildi.   

SAYFA 8 - 9'da
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“Son Büyük Sultan 
Abdülhamid Han’ı 
Anlamak”

KARABÜK Üniversitesinde, Abdülhamid Han’ın her yönüyle ele alındığı “Son Büyük 
Sultan Abdülhamid Han’ı Anlamak” konulu konferans gerçekleştirildi. 

EĞİTİM

Suriyeli ve Türk öğrenciler 
için ücretsiz İngilizce kursu

ll Karabük Üniversitesinde 
AB projesi kapsamında 
“Yüksek Öğrenim İngilizce’ye 
Erişim Kursları” düzenleniyor. 
Ücretsiz olan İngilizce kursla-
rından üniversitedeki Suriyeli 
ve Türk öğrenciler faydalana-
bilecek. BRITISH COUNCIL, 
DAAD , CAMPUS FRANCE 
ve NUFFİC tarafından ortak 
yürütülmekte olan HOPES 
(Suriyeliler İçin Yüksek ve 
İleri Öğrenim İmkanları ve 
Perspektifleri) AB projesi 
kapsamında proje ortağı ola-
rak Karabük Üniversitesinde 
“Yüksek Öğrenim İngilizce'ye 
Erişim Kursları”nın üçün-
cüsü düzenlenecek. İngilizce 
kursu başvurusu için 
https://goo.gl/fRGxCu lin-
kinden form doldurulması 
gerekiyor.

EĞİTİM

Hayali olanlara ‘Proje 
Eğitimi’ verildi

ll Karabük Üniversitesi 
Genç Kadem Kulübü tara-
fından ‘Proje Yazma Eğitimi’ 
düzenlendi. Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire 
Başkanı Özcan Büyükgenç 
tarafından verilen eğitime 50 
öğrenci katıldı. 

Başvuruları değerlendiri-
lerek eğitim için kabul edilen 
öğrencilere, projenin ortaya 
çıkabilmesi için öncelikle 
ihtiyacın ortaya konulması 
gerektiği konusu anlatıldı. 
“Proje yazacak gençlerin 
hayalleri ve dertleri olmalı, bir 
sorunu ortadan kaldırmalı.” 
ifadelerini kullanan Özcan 
Büyükgenç örnek projeler 
üzerinden bilgi verdi. 

Öğleden önceki otu-
rumda teorik bilgilerin veril-
diği eğitimde, öğleden sonra 
uygulama yapılarak, grup-
lar halinde projeler yazıldı. 
Eğitime katılan öğrenciler 
‘Proje Yazma Eğitimi’nin çok 
verimli geçtiğini söyleye-
rek proje yazma konusunda 
önemli şeyler öğrendiklerini 
belirtti. 

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi Kişisel 
Gelişim Kulübü tarafından Doç. Dr. 
Bülent Cırık ve tarihçi yazar Ozan 
Bodur’un konuşmacı olarak yer aldığı 
“Son Büyük Sultan Abdülhamid Han’ı 
Anlamak” konulu konferans düzen-
lendi. Abdülhamid Han’ın her yönüyle 
ele alındığı 15 Temmuz Şehitler 
Konferans Salonu’ndaki etkinliğe 
öğrencilerin ilgisi çok yoğun oldu. 

Konferansın ilk konuşmacısı Doç. 
Dr. Bülent Cırık, dünyada yaşanan 
tüm olaylara bir bütün olarak bakabil-
mek gerektiğine vurgu yaparak ülke-
mizde son 100 yılda yaşanan önemli 
olayları görseller eşliğinde değerlen-
dirdi.

“100 yıldır yaşananları 
çabuk unuttuk”

Doç. Dr. Bülent Cırık, Afrin hare-
katından başlayarak 1905'te 
Abdülhamid Han'a yapılan suikaste 
kadar geçen sürede ülkemizde yaşa-
nan önemli gelişmeleri hatırlattı. 

15 Temmuz, Gezi olayları, MİT tır-
ları, 28 Şubat, 60-80 olayları, Adnan 
Menderes'in idamı, 1920 Sevr 
Anlaşması ve 1905 Abdülhamid'e 
suikast girişiminin ortak özelli-
ğine dikkat çeken Cırık, "Bize göre 
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra sorunlar 
bitmişti ama aslında her şey yeni baş-
lıyordu." dedi.

Cırık konuşmasında, Abdülhamid 
Han’ın tahta geçtiğinde pek çok 
olumsuzlukla karşı karşıya olduğunu 
da hatırlatarak diğer yandan Osmanlı 
– Rus Savaşı ve sonrasında iki yıkıcı 
anlaşma; Ayastefanos ve Berlin’in 
imzalanmasıyla sürecin zorlu geçti-
ğini yineledi.

“Bize önce vatan için 
çalışacak insanlar lazım”

Doç. Dr. Bülent Cırık, Necip Fazıl’ın 
“Abdülhamid’i anlamak her şeyi anla-
mak olacaktır.” sözlerine de yer vere-
rek, “Bilgisi olmadan her konuda 
konuşan bir toplum olmamalıyız. 
Bu bizi çok tehlikeli yerlere götürür. 
Eksik bilgiyle konuşmak da aynıdır. 
Biz Türkler olarak vatan için ölmeyi 
çok iyi biliyoruz. Fakat vatan için çalış-
maya geldiğimizde ölmek daha kolay 
geliyor. Bize önce vatan için çalışacak 

insanlar lazım.” diye konuştu. 

“Bizim ontolojik davamız 
İ’lay-i Kelimetullah için 
Nizam-ı Âlem davasıdır”

Dünya üzerinde yaşayan her mil-
letin bir ontolojik davası olduğunu 
söyleyerek konuşmasına başlayan 
tarihçi yazar Ozan Bodur, bazı ülke-
leri örnek göstererek Türk milletinin 
de ontolojik davasının “Nizam-ı Alem” 
olduğunu söyledi.

Bodur konuşmasını şu söz-
lerle sürdürdü: "En son Afrin’deki 
astsubayımız bize bu ontolojik 
davanın ne olduğunu hatırlattı. 
Muhabir sordu ‘Nereye’, o da dedi 
ki ‘Kızılelmaya’. ‘Ailene mesajın 
var mı' diye sordu; ‘Beklemesinler’ 
dedi. Bu Türk’ün bin yıllık ontolo-
jik davasıdır. Biz bunu yeterince 
anlatamadık, çoğu zaman siyasi 
perspektiflerde sıkışıp kaldık. 
Müslüman Türk milletinin ontolojik 
davası İ’lay-i Kelimetullah için Nizam-ı 
Âlem davasıdır. Yani Allah’ın ismini 
yaymak için yeryüzüne nizam verme 
davasıdır. Bu sadece düşündüğümüz 
gibi kılıçla falan yapılan bir hadise 
değildir.”

“Erdoğan ve Abdülhamid ile 
ilgili karikatürler 100 yıllık 
bağlantıyı ortaya çıkarıyor”

Ozan Bodur, konuşmasının poli-
tik yönde olmadığına vurgu yaparak 
2. Abdülhamid döneminde yaşa-
nan hadiselerle bugün devlet olarak 
yine karşı karşıya olunduğuna dikkat 

çekti. Bodur şöyle konuştu: “Arama 
motoruna ‘Abdülhamid, karikatür, 
Osmanlı, Avrupa’ yazın ve görsellerde 
çıkan ilk 5 kareyi bir tarafa kayde-
din. Sonra aramayı bu kez ‘Erdoğan, 
Türkiye, militarizm, tarih, karikatür’ 
gibi sözcüklerle yapın. Sonuçlarda 
çıkan ilk 5 görseli yine farklı bir dos-
yaya kaydedin. Kaydedilen bu iki 
taraftaki görselleri incelediğinizde 
yüz yıllık bağlantıyı orada göreceksi-
niz. Yani bugün Türk devletine yapılan 
saldırılarla yüz yıl önce yapılan saldı-
rıların aynı şeyler olduğunu görecek-
siniz.”

“Dünyada hiçbir kral – 
kraliçe Osmanlı Sultanı’na 
denk değildi”

“Osmanlı döneminde içinden 
100 tane devletin çıkabileceği, dün-
yanın dörtte ikisi diyebileceğimiz 
bir haritaya sahiptik.” diyen Bodur, 
Topkapı Sarayı’ndan yazılan ferman-
larla dünyanın alın yazısına yön veren 

bir devlet politikası var olduğunu da 
söyledi. O dönem diplomatik kaide-
leri Osmanlı’nın belirlediğine de dik-
kat çeken tarihçi yazar Ozan Bodur 
“Bugün bize öğretilen diplomaside 
gelişmiş devletlerin kendilerine saygı 
gösterilmesini istediklerinde dün-
yaya, mazluma dayattıkları kaideler 
yer almaktadır. Dünyada hiçbir kral 
– kraliçe Osmanlı Sultanı’na denk 
değildi. Kılıcımız parladığı için yüzü-
müze konuşamazlardı, kılıcımız pas 
tuttu o yüzden yüzümüze konuşur 
oldular.” dedi.

Konuşmasında Cemil Meriç’in 
‘topraklarımızı kaybettiğimiz 
için ruhumuzu değil, ruhumuzu 
kaybettiğimiz için topraklarımızı 
kaybettik’ sözüne yer veren Ozan 
Bodur, konuşmasını şu sözlerle 
sürdürdü: “Biz kim olduğumuzu 
unuttuk. Abdülhamid’i anlamak 
için önce yapacağımız şey kendi-
mizi tanımaktır. Ne olduğumuzu 
ve ontolojik davamızı bildiğimizde 
Abdülhamid’i anlamaya başlarız. 
Abdülhamid Han’la ilgili çok sayıda 
kitap var. Oturup neyi sevdiğini, hangi 
yemeği yediğini, ne giydiğini konu-
şabiliriz ama bunlar Abdülhamid’i 
anlamak değildir. Abdülhamid’in 
teslimiyetçi zihniyetle kavgasını 
anlamalıyız. Abdülhamid Han’ın 
illa özeline girip değerlendirelim 
dediğimizde de benim için önemli 
olan iki şey var; öksüz bir çocuk 
olması bir diğeri çocuğunu kaybet-
miş bir baba olması. Bu gerçekleri 
göz önünde tuttuğumuz zaman onun 
hayatındaki reflekslerini daha iyi 
anlayabiliyorum.”

   
“Kılıcımız parladığı 
için yüzümüze 
konuşamazlardı, 
kılıcımız pas tuttu o 
yüzden yüzümüze 
konuşur oldular”
Ozan Bodur
Tarihçi - Yazar
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“Vatan sana kanım feda!” kampanyasına anlamlı destek 

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi tarafından 
“Kabulünün 97. yılında İstiklal Marşı ve 
İstiklal Mücadelemiz” konulu konferans 
düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen konferansta KBÜ 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim 
Üyesi Sema Noyan konuşmacı olarak yer 
aldı. 

Konuşmasında Dr. Öğretim Üyesi Noyan, 
milli şairin doğru anlaşılması, gençlere iyi 
anlatılması, Türk ve İslam dünyasında hak-
kıyla tanıtılması gerektiğini söyledi.

İstiklal Marşı’nı ve Çanakkale Destanı’nı 
kaleme alan şairin hayatı, sanatı, eserleri, 
şiirleri ve idealleri üzerinde özenle durulması 
gerektiğini de belirten Noyan, “Mehmet 
Akif Ersoy, milli bir şairdir. Öncelikle bir âlim, 
yazar, mütefekkir, din adamı, baytardır. 
Hem müspet ilmi hem manevi ilmi bünye-

sinde kişiliğinde birleştirmiş bir şahsiyettir. 
İnkılapları, bağımsızlık savaşımızı, her 
anında aktif olarak desteklemiştir. Mehmet 
Akif’i yüceltmemiz, örnek almamız, bugün 
hala bize fayda sağlayacaktır.” dedi.

Milli mücadele döneminde ülkenin toprak 
bütünlüğünün korunmasında Mehmet Akif 
Ersoy’un mücadeleci ruhunun önemine 
de dikkat çeken Noyan, “Akif, milli müca-
dele döneminde şiirleriyle topluma hizmet 
etmiştir. Gerek sanatçı yönüyle, gerek bil-
gisiyle, gerek din adamlığı yönüyle toplu-
mun ihtiyacı olan meseleleri dile getirmiştir.” 
şeklinde konuştu.

İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kabul sürecine ilişkin bilgiler 
de veren Noyan, Akif’in maddi çıkar gözet-
meden İstiklal Marşı’nı yazdığını sözle-
rine ekledi. Dr. Öğretim Üyesi Sema Noyan 
konuşmasını Mehmet Akif’in “Allah bu mil-
lete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” 
sözüyle tamamladı.

Kübra Demirci
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi Kızılay 
Öğrenci Kulübü, Türk Kızılay’ı 
Karabük Şubesi ile “Vatan Sana 
Kanım Feda!” projesi kapsamında 
2018 ünite kan bağışı kampanyası 
gerçekleştirdi.

Zeytin Dalı Harekatı’ndaki meh-
metçiğe destek amacıyla düzen-
lenen kan bağışı kampanyası 

kapsamında Karabük Üniversitesi 
öğrencileri, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesinde Kızılay tarafından 
belirlenen noktalarda kan verdi.

Türk Kızılayı Karabük Şubesi Kan 
Merkezi kazanım uzmanı Dinçer 
Karagöz, etkinliğin Zeytin Dalı 
Harekatı’ndaki askerlere ithafen 
düzenlendiğine vurgu yaparak, çok 
verimli geçtiğini belirtti. Etkinliğin iki 
hafta sürdüğünü söyleyen Karagöz, 
Karabük Üniversitesinde yaptıkları 

bütün etkinliklerin verimli geçtiğini 
fakat bu etkinliğin diğer etkinliklere 
oranla daha da önem arz ettiğini 
söyledi.

Karabük Üniversitesi Kızılay 
Kulübü Başkan Yardımcısı Okan 
Karaoğlu da “Her etkinliğe bir isim 
veriyoruz. Bu etkinliği Afrin şehitleri 
adına yaptık. Ülkemizde her dört sani-
yede bir kan bağışı ihtiyacı oluyor. 
Ülkemizde düzenli kan bağışçısı sayı-
sını arttırmalıyız.” şeklinde konuştu.

İSTİKLAL Marşı'nın kabulünün 97. yılında 
düzenlenen konferansta Dr. Öğretim Üyesi Sema 
Noyan, milli şairin doğru anlaşılması, gençlere iyi 
anlatılması, Türk ve İslam dünyasında hakkıyla 
tanıtılması gerektiğini söyledi.

ZEYTİN Dalı Harekatı’ndaki mehmetçiğe destek amacıyla Türk Kızılay’ı tarafından başlatılan “Vatan Sana 
Kanım Feda!” projesi kapsamında Karabük Üniversitesi de 2018 ünite kan bağışı ile destek oldu.

Masamın üzerinde Karabük 
Üniversitesi 2017 Bilimsel, 
Kültürel, Sportif ve Sanatsal 

Etkinlikler Almanağı bulunuyor. Sağlık 
Kültür Spor Dairesi Başkanlığımızca 
hazırlanan almanağa göre, Karabük 
Üniversitesi olarak 2017 yılında 1004 
faaliyete imza atmışız ve bu etkinlikler-
de 114 bin katılımcı hazır bulunmuş. 
Kuruluşundan bugüne yerli, milli, manevi 
değerlere öncelik veren, akademik ve 
bilimsel gelişimin yanı sıra, gençlerin sos-
yal, kültürel ve sportif olarak kendilerini 
geliştirmelerine imkan tanıyan Karabük 
Üniversitesi; ulusal ve uluslararası kong-
re, sempozyum, çalıştay, öğrenci buluş-
maları, turnuvalar, konserler, dinletiler ve 
gezilerle bütüne hitap eden bir yaklaşım 
sergiliyor. 

Üniversitemizin 2017 yılı etkinliklerine 
baktığımızda bu yaklaşımı açıkça göre-
biliyoruz. Kızılay’la birlikte her yıl gerçek-
leştirdiğimiz kan bağışı kampanyalarında, 
geçen yıl, kuruluşumuzun 10. Yılına 
ithafen 2007 ünite kan bağışı yaptık. 
Bu yıl, Zeytin Dalı Harekatında güvenlik 
güçlerimize de moral desteği olsun diye, 
‘Vatan Sana Kanım Feda!’ kampanya-
sıyla bağışlanan ünite sayısını 3 binlere 
çıkardık. 

Bölgemizi karıştırmaya yönelik küresel 
saldırılar ve yakın coğrafyamızda yaşanan 
insanlık suçları nedeniyle, milli duruş 
ve duyarlılığımızı diri tutmak zorundayız. 
Kudüs’ün İsrail’in sözde başkenti ilan 
edilmesine karşın geliştirdiğimiz akılcı 
diplomasi, Karabük Üniversiteliler de 
dahil olmak üzere Türkiye’nin her ilinde 
gösterilen demokratik protestoların 
gücünü ve etkisini, BM’de alınan tarihi 
oylamanın neticesinde gördük. Milli 
meselelerde anında refleks gösteren 
Karabük Üniversiteli gençler, bugün daha 
büyük bir aile olarak, dünyanın neresinde 
bir mazlumun burnu kanasa onun yanın-
da olmaya gayret gösteriyorlar.

Dünyanın 54 ülkesinden sayıları 4 
bine yaklaşan uluslararası öğrencilerimiz 
de Türkiye’nin milli hassasiyetlerinde ve 
Türk-İslam coğrafyasının milli mesele-
lerinde bizimle birlikte oluyorlar. Birlik, 
beraberlik, kaynaşma duygusu içinde 
gerçekleştirdiğimiz ‘Bir Aşure Bi Dünya 

Bereket’, ‘Yesevice Hoşgörü Ekmeği’ 
yapma gibi etkinliklerimizin yanı sıra, 
2017 yılında ilk defa uluslararası öğren-
cilerimizle birlikte Kars Sarıkamış’taki 
anma etkinliklerine ve Şühedanın İzinde 
yürüyüşüne katıldık. Abdülhamid Han’ın 
ölümünün yüzüncü yılında Payitaht 
Abdülhamid dizi setini 44 farklı ülkeden 
öğrencimizle ziyaret ettik. Hain darbe 
kalkışmasının yaşandığı 15 Temmuz 
gecesi birlikte meydanlara çıktığımız 
uluslararası öğrencilerimizin, bu geceyle 
ilgili duygularını yansıtan ‘Uluslararası 
Öğrencilerimizin Gözünden 15 Temmuz 
Mektupları’ kitabını yayımladık. 

Uluslararası öğrencilerimizin milli birlik 
ve beraberliklerini pekiştirici, Türkiye ve 
KKTC’de öğrenim gören Çadlı öğrenciler 
buluşması ve benzeri etkinliklerine ev 
sahipliği yaptık. 

Afrin şehidimiz Astsubay Ömer Bilal 
Akpınar’ın vasiyetnamesi, Karabük’ten 
Türkiye sınırları dışına taşan bir milli 
bilinç oluşturdu. Şehidimizin maneviyatı, 
kararlılığı ve sağlam duruşu, Mart ayını 
bizim için de daha anlamlı bir zafer ayı 
haline getirdi. İstiklal Marşının Kabulü 
programlarıyla Milli Şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’u hayırla yad ettik. Çanakkale Deniz 
Zaferinin 103. Yıldönümünde, Karabüklü 
gazilerimiz ve şehit yakınlarımızla bir 
arada olmanın haklı gururunu yaşadık.  
‘Dönmeyi Düşünmediler’ tiyatro gösteri-
sinde geçmişimizi düşünüp duygulandık, 
81 ilden gelen vatan toprağını bağrımıza 
bastık. Şehit aileleri ve muharip gazilerle 
birlikte, Karabük ilinden şehit düşen 60 
şehidimizin adını ve anısını yaşatmak için 
kampüsümüze fidanlar diktik, yurdun her 
köşesinden gelen vatan topraklarını bu 
fidanlara ekledik. 

Türk Milleti için zafer ayları bitmez. 
Güvenlik güçlerimizin Afrin’de elde 
ettikleri zaferle birlikte, Mayıs, Ağustos 
aylarından sonra Mart ayını da zaferler 
ayı ilan edebiliriz. Cephede kazandığımız 
zaferi; bilimde, sanayide, teknolojide, 
fende hatta eğitimde, kültürde, sanat-
ta, sporda elde edeceğimiz başarılarla 
taçlandırmalıyız. Karabük Üniversitesi, 
bu bilinç ve duyarlılıkla yeni Türkiye’nin 
güçlü akademik lokomotiflerinden biri 
olmaya devam edecektir.

Prof. Dr. Refik Polat
Rektör

Zaferler ayı 'Mart'Kabulünün 97. yılında 'İstiklal 
Marşı ve İstiklal Mücadelemiz'

Fotoğraf: Emirhan Çevikbay
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Karabük Üniversitesinde 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
sergi, konferans, tiyatro ve konser 
gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. 

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

KBÜ öğrencisinin yazıp 
yönettiği "Kördüğüm" adlı 
tiyatro sahnelendi

Karabük Üniversitesinde 8 Mart’a 
özel “Kördüğüm” adlı tiyatro göste-
rildi. 15 Temmuz Şehitler Konferans 
Salonu’nda oynanan tiyatroya öğrenci-
lerin ilgisi yoğun oldu. 

Yazarlığını ve yönetmenliğini KBÜ 
öğrencisi Cihan Aslan’ın yaptığı ve 
kadına yönelik şiddetin trajikomik bir 
şekilde ele alındığı tiyatro oyununda 
izleyiciler, bazı sahnelerde eğlenirken 
bazı sahnelerde ise gözyaşlarına hakim 
olamadı.

Oyunda, kocası tarafından şiddete 
uğrayan kadın ve ona yardımcı olmaya 
çalışan çocukları ile komşuların yaşa-
dıkları konu ediliyor. Evlendiği ilk gün-
den itibaren kocasından şiddet gören 
ama buna rağmen kocasına şefkat 
duyan kadının durumunun anlatıl-
dığı oyunda, Peygamber Efendimiz Hz. 
Muhammed ile eşi Hz. Ayşe arasında 
yaşanan güzel ilişkilerden de örnekler 
sergileniyor.

Kadına yönelik şiddetin altında yatan 
sebeplerin de işlendiği ve eleştirilerin 
getirildiği oyun bir saat sürdü. Oyun 
sonunda izleyicilerden büyük beğeni 
toplayan tiyatro ekibi ayakta alkışlandı.

8 Mart'a özel el sanatları ve 
resim sergisi

ll Karabük Üniversitesi Kütüphane-

sinde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe 
özel el sanatları ve resim sergisi düzen-
lendi. 

Karabüklü kadınların bir yıllık çalış-
ması sonucunda ortaya çıkan ve 300’e 
yakın eserin yer aldığı sergide; yöresel 
ürünler, geleneksel el sanatları eserleri 
ve resimler sergilendi.

Karabük Valisi Kemal Çeber ve pro-
tokol üyeleri tarafından açılışı gerçek-
leştirilen sergide, Vali Çeber çalışmaları 
yakından inceleyerek projenin hayata 
geçirilmesinde emeği geçenleri ve eser 
sahibi kadınların gününü kutladı.

Şehit anneleri ve kadınlar 
adına resim sergisi

Safranbolu Fethi Toker Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde de 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
Karabük Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüğü, Karabük Üniversitesi 
Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi 
ile Kadem Gençlik Kulübü iş birliğinde 
bir dizi etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak 
Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi 
11. ve 12. sınıf öğrencileri tarafından 
şehit annelerinin acılarını paylaşmak ve 
şehir yaşamından uzak Anadolu’daki 
kadınları insanlara hatırlatmak ama-
cıyla kadın temalı resim sergisi açıldı. 
50’ye yakın eserin yer aldığı sergi sanat-
severlerin beğenisine sunuldu.

“Toprağa can veren kadınlar”

Serginin ardından Safranbolu 
Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Konferans Salonu’nda Yazar 
Belkıs İbrahimhakkıoğlu, “Toprağa Can 
Verenler Kadınlar” konulu konferans 
verdi. 

Etkinliğin açılışında konuşan Vali 
Yardımcısı Abdülhalim Can, bir toplu-

mun uygarlık yolunda sarf ettiği çaba-
ların o toplumun kadına gösterdiği 
değerle eş değer olduğunu dile getirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş 
ise tüm kadınların 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü tebrik ederek şunları 
söyledi: "Efendimiz Hz. Muhammed’in 
veda hutbesini, kadınların ve erkeklerin 
yeniden okumasını, tekrar anlamalarını 
ve o anlam doğrultusunda hayatlarını 
şekillendirmesi ve sorumluluklarını bil-
mesi gerektiğini düşünüyorum."

Programda konuşmacı olarak yer 
alan Yazar Belkıs İbrahimhakkıoğlu, 
“Toprağa Can Verenler Kadınlar” konulu 
konuşmasında kadınların ince ruhu ve 
yapıcı karakteriyle hayata can verdiğini 
belirterek konuşmasında şu sözlere yer 
verdi: “Bizim gerek İslam öncesi gerek 
İslam ile şereflendiğimiz zamanların 
destanlarında kadınlarımız çok güzel 
tarif edilmişlerdir. Bizim kadınlarımız 
yiğit, sadık, dürüst, misafirperver ve top-
rak kadar mütevazidir. Batı mitolojisi ise 
sürekli kadınları bir cinsiyet objesi ola-
rak resmeder ve bu cinsiyetini kullanır.  
Biz tarihimizi, kültürümüzü ne kadar iyi 
bilirsek kadınlarımızın ne kadar yuka-
rıda olduğunu görürüz.”

Halk müziği ve şiir dinletisi

Konuşmaların ardından Safranbolu 
Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi Türk Sanat Müziği Korosu 
tarafından halk müziği dinletisi ve ardın-
dan KADEM Gençlik Kulübü Başkanı 
Seyit Ali Özkan tarafından “Bir Kadın 
Gittiğinde” adlı şiir dinletisi sunuldu. 

Programın sonunda Afrin şehidi 
Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal 
Akpınar’ın annesi Ülker Akpınar ve 
Girişimci Fatma Yılmaz’a tüm kadınlar 
ve şehit ailelerine ithafen çiçek takdim 
edildi. 

TİYATRO

‘Twitter Fenomeni Romeo 
ve Instagirl Juliet’ KBÜ’de 
üniversiteliyle buluştu

ll Shakespeare’in dünyaca ünlü 
oyunu “Romeo ve Juliet”in kahraman-
larının iletişim çağında sosyal medya 
fenomenleri olarak ele alındığı ‘Twitter 
Fenomeni Romeo ve İnstagirl Juliet’ adlı 
tiyatro oyunu Karabük Üniversitesi 15 
Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda 
öğrencilerle buluştu.

Karabük Üniversitesi Sesli Düşünme 
Kulübü organizasyonuyla Uluslararası 
Sosyal Medya Derneği (USMED) tara-
fından sahneye konulan “Twitter 

Fenomeni Romeo Instagirl Juilet” adlı 
tiyatro oyunu sosyal medya bağımlılı-
ğına dikkat çekti. 

Dünyanın profesyonel anlamda sos-

yal medya temalı ilk yetişkin tiyatro 
oyunu olma niteliğine sahip oyuna, 
öğrenciler tarafından ilgi yoğun oldu. 
Oyunda Romeo Twitter fenomeni ve 
sürekli sosyal medya hesaplarını kont-
rol eden ve takipçilerinin sayısıyla 
mutlu olan kullanıcı, Juliet ise sosyal 
medya hesapları kullanmazken sos-
yal medyaya sonradan merak salmış 
Instagram kullanıcısı olarak izleyicinin 
karşısına çıktı. Sosyal medyaya mizahi 
bir dille yer verilen oyunda, sosyal 
medya bağımlılığına ve etkilerine dik-
kat çekildi.  Sahnelenen oyunda oyuncu 
olarak Tolga Canbeyli, Sıla Kılıçkaya, 
Hakan Bahadır Polat, Kenan Etisgen, 
Kerem Büyüktaş, Onur Alagöz, Sena 
Kahraman, Serap Agalar rol aldı.

Haber: Kübra Demirci

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü'nde bir dizi etkinlik
KARABÜK  Üniversitesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
Demir Çelik Kampüsünde ve Safranbolu yerleşkesinde çeşitli 
etkinlikler düzenlendi.
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Prof. Dr. Ercan: 
İstanbul’da 
2045’ten önce 
deprem olmaz

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll İstanbul Teknik 
Üniversitesi Maden Fakültesi 
Jeofizik Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün 
Ahmet Ercan, Karabük 
Üniversitesinde düzenle-
nen “Türkiye’nin Deprem 
Gerçeği” konulu konferansta 
İstanbul’da 2045’ten önce 
deprem beklemediğini söy-
ledi.

Karabük İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 
Karabük Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü tara-
fından 1 – 7 Mart Deprem 
Haftası etkinlikleri kapsa-
mında “Türkiye’nin Deprem 
Gerçeği” konulu konferans 
düzenlendi.

“Türkiye’de son 100 
yılda 112 tane yıkıcı 
deprem oldu”

Türkiye’de depremlerin 
ortalama oluş derinliğinin 
7 ile 10 kilometre arasında 
olduğunu söyleyen konfe-
ransın konuşmacısı Prof. Dr. 
Övgün Ahmet Ercan, “Bütün 
depremler yer kabuğunun 
ilk 10 kilometre içerisinde 
olur. İlk 10 kilometre gevrek 
ve kırılgandır. Türkiye’de son 
100 yılda 112 tane yaklaşık 
yıkıcı deprem oldu. 100 yılda 
86 bin kişi öldü. 300 bine 
yaklaşık kişi yaralandı.” dedi.

“Türkiye’de deprem 
açısından en sakıncalı 
olan yer Kuzey 
Anadolu fayıdır”

 Türkiye’deki deprem-
lerin yüzde 57’sinin Kuzey 
Anadolu fayında gerçekleş-
tiğini aktaran Ercan konuş-
masını şu sözlerle sürdürdü: 
“Türkiye’de ki depremlerin 
yüzde 33’ü göçüntü türü olan 
Batı Anadolu’dadır. Yüzde 
13’ü de Doğu Anadolu kırığı 
üzerindedir. Türkiye’de dep-
rem açısından en sakıncalı 
olan yer Kuzey Anadolu kırığı-
dır. Karabük, Kuzey Anadolu 
kırığının sadece 55 kilometre 
kuzeyinde yer alıyor. Bu yüz-

den depremden etkilenecek 
illerden bir tanesidir."

“Karabük birinci 
derece deprem 
bölgesi değildir”

Karabük ilinin deprem-
den etkilenme bölgesinde 
olduğu fakat Karabük’ün 
birinci derece deprem bölge-
sinde yer almadığını söyleyen 
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 
“Karabük depremden etki-
lenme bölgesidir ve güvenli 
bir yerdir. Karabük Kuzey 
Anadolu kırığından etkilenir. 
Karabük içinde olabilecek 
deprem büyüklükleri yıkıcı-
lık sınırında değildir.” diye 
konuştu.

“İstanbul’da 2045’ten 
önce deprem olamaz”

Prof. Dr. Ercan, Kuzey 
Marmara’da iki büyük dep-
rem beklenildiğini belirterek 
“Kuzey Marmara’da 6,4 ile 
6,7 arasında ve 7,0 ile 7,2 
arasında deprem olacak-
tır. Yaptığım araştırmalara 
göre İstanbul’da deprem 
2045’ten önce olamaz. 
Deprem bilimciler her an 
deprem olabilir diyorlar ama 
hiç birinde kanıt yok.” şek-
linde konuştu.

Konuşmasında yapılaş-
maya da değinen Ercan, 
Karabük ve Safranbolu 
başta olmak üzere betor-
narme yapılaşma türünden 
çelik çatkılı yapı türüne aci-
len geçilmesi gerektiğini 
savundu.

Yaptığım 
araştırmalara göre 
İstanbul’da deprem 
2045’ten önce 
olamaz. Deprem 
bilimciler her an 
deprem olabilir 
diyorlar ama hiç 
birinde kanıt yok

KBÜ'den e-sertifika programlarıyla 
kalifiye işgücü ihtiyacına destek
Karabük Üniversitesi 
kamu ve özel sektörde 
yetişmiş eleman ihtiya-
cına yönelik eksikliğin 
giderilmesine katkıda 
bulunmak, kendini ge-
liştirmek isteyip zaman 
problemi yaşayanlar ve 
yükseköğretim eğitimi 
almak isteyenler için 
e-sertifika programları 
aracılığıyla yaşam boyu 
öğrenme fırsatı sunuyor.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi 
Uzaktan Eğitim Araştırma 
ve Uygulama Merkezi 
(KBUZEM) Müdür Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi M. 
Tahir Güneşer, Karabük 
Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (KABUSEM) ile ortak 
planladıkları e-sertifika prog-
ramları hakkında bilgiler 
verdi.

Özel sektörde ve devlet 
sektöründe belirli alanlarda 
yetişmiş eleman ihtiyacı 
olduğunu belirten Güneşer, 
“Ara eleman statüsünde 
yetişmiş eleman ihtiyacı hat 
safhada. Bunun dışında her-
hangi bir yerde çalışan perso-
nel dahi yeni bilgilere sürekli 
olarak ihtiyaç duyuyor. Fakat 
bu ihtiyaçlara karşılık günlük 
meşguliyetler ve hızlı yaşam 
şartları veya mesaisinden 
dolayı fırsat bularak bir eği-
tim kurumuna giderek ders 
alması çok zor görünüyor.” 
diye konuştu.

“Mesaiden bağımsız 
eğitim veriyoruz”

Mesaiden bağımsız 
şekilde eğitim sunduklarını 
aktaran Güneşer, şu anda 
12 farklı konuda uzaktan 
eğitim üzerinde sertifika 
programının ön kayıt almaya 
başladığını belirtti.

Güncel olarak sürekli geli-
şen ve piyasada teknolojik 
olarak ihtiyaç duyulan, özel-
likle de teknik personellerin 
ihtiyaç duyduğu her türlü eği-
timlerde konu başlığı açtıkla-
rını da ifade eden Güneşer, 
"Eğitici tespit ediliyor ve bu 
eğitici belli bir eğitim içeri-
ğini hazırlıyor. Hazırlanan eği-
tim içeriği stüdyolarımızda 
asenkron olarak kaydedili-
yor." ifadelerini kullandı. 

“Online sınav yaparak, 
hem e-sertifika 
hem de transkript 
veriyoruz” 

Bazı derslerde öğrenci-
lerin ya da adayların akşam 
evlerinde oturup bilgisayar-

dan canlı olarak eğiticiler 
ile muhatap olduklarını ve 
gerekli soruların buradan 
sorulabileceğini aktaran 
Güneşer, “Bu derslerin hepsi 
tamamlandığında online 
sınav oluyor. Karabük dışın-
dan hatta Türkiye dışından 
bile öğrenciler online olarak 
derslere girip sınav olabiliyor-
lar." dedi.

“Sınavı 
kazanamayanlara 
yükseköğretime 
devam etme fırsatı 
sunuyoruz” 

Sunulan e-sertifika prog-
ramlarının üçe ayrıldığını söy-
leyen Güneşer devamında 
şunları söyledi: 

“Birinci kısım halen piyasada 
çalışan ve kendini belirli 
alanlarda uzmanlaştırmak 
isteyen gençlere yönelik yazı-
lım tabanlı programlar. Bu 
programlara hitabet teknik-
leri veya iletişim teknikleri 
konuları da dahildir. Bir diğer 
grubumuz ise özellikle mes-
lek lisesi mezunları. YÖK’ün 
en son uygulamaya koy-
duğu programda artık iki yıl-
lık ön lisans programına da 
sınavla giriş mecburiyeti geti-
rildi. Bizim programımız bu 
sınavlardan başarılı olama-
yıp, herhangi bir şekilde yük-
seköğretime devam etmek 
isteyenler için bir fırsat. Bu 
kapsamda çocuk gelişimi ve 
hasta yaşlı bakımı diye iki ayrı 
programımız var. Normalde 
meslek yüksek okulumuz-
daki iki yıllık programın içe-
riğinde derslerin tümünü bu 
paketin içerisinde aynı ECTS 
ile öğrenciye sunuyoruz. Yani 
bu şu anlama geliyor; lise 
mezunu bir öğrenci bu ser-
tifika programından mezun 
olduğunda aslında meslek 
yüksek okulundaki aynı adlı 
programın tüm içeriğiyle ilgili 
eğitimi almış oluyor. Bu çok 
önemli bir avantaj. Çünkü bu 

sertifika ve transkriptle bera-
ber resmi kurumlar da dahil 
olmak üzere birçok yerde 
yeterlilik belgesi alıp iş baş-
vurularında bulunabilir hale 
getiriliyor.” 

Yabancı dil için büyük 
kolaylık

E-sertifika programla-
rının üçüncü kısmının ise 
yabancı dil eğitimine ayrıldı-
ğını belirten Güneşer, şu an 
için İngilizce kursların veri-
leceğini ama zamanla bu 
kapsamın genişletileceğini 
söyledi. Bu programın en çok 
hazırlık okuyan öğrencilerin 
işine yarayacağını ifade eden 
Güneşer, “Bazı öğrencileri-
miz hazırlık eğitimi için üni-
versitemize geliyorlar. Bazı 
öğrencilerimiz ise imkanları 

olmadığı için üniversitede bir 
yıl daha fazla kalmak yerine 
çalışmayı tercih ediyorlar. Bu 
program öğrencilere dersle-
rini takip edebilmeleri, tekrar 
edebilmeleri ya da hazırlık 
sınıfını bir yıl okuyup sınavda 
başarılı olamamaları duru-
munda ders tekrarı ve mua-
fiyet sınavına hazırlanma 
imkanı sunacak.

“Biz Karabük 
Üniversitesinin 
ciddiyetinde bu görevi 
yerine getiriyoruz”

Bu tür kursların özel eği-
tim kurumları aracılığıyla 
da verildiğini ama Türkiye 
genelinde denetlemelerin 
yeterli olmadığını kaydeden 
Güneşer, genelde şahısla-
rın bir eğitim şirketi kurarak 
belirli bir ücret karşılığında 
bir kağıt parçasının üzerine 
imza atarak sertifika verdi-
ğini ve çoğu zaman işin ciddi-
yetten uzak olduğunu ifade 
etti. Güneşer sözlerini şöyle 
noktaladı: “Fakat biz bunu 
Üniversitemizin Uzaktan 
Eğitim Merkezi Müdürü’nün 
imzasıyla hazırlanmış bir ser-
tifika olarak verdiğimiz için 
hem devlet kurumlarında 
hem de özel sektörde saygın-
lığı ve kabul edilebilirliği daha 
üst noktada olacaktır. Çünkü 
insanlar şüphesiz kişinin 
aldığı sertifikaya bakıyorlar 
ama bu sertifikanın gerçek-
ten kurallara uygun alınıp 
alınmamış olabileceği ve bu 
bilginin gerçekten öğretilmiş 
veya öğretilmemiş olabile-
ceğine daha çok odaklanı-
yorlar. İşveren, personelin 
kabiliyetinin artmış olma-
sına odaklanır yoksa elindeki 
kağıdın  mahiyetine direk 
odaklanmaz. Bu konuda biz 
de Karabük Üniversitesinin 
kurumsal ciddiyetinde bu 
görevi yerine getirerek, toplu-
mun eğitim kalitesini sürekli 
eğitim kapsamında yükseltil-
mesi için çalışıyoruz.

  İşveren, 
personelin 
kabiliyetinin artmış 
olmasına odaklanır. 
Bu konuda biz 
de Karabük 
Üniversitesinin 
kurumsal 
ciddiyetinde bu 
görevi yerine 
getirerek, işgücü 
eğitim kalitesinin 
sürekli eğitim 
kapsamında 
yükseltilmesi için 
çalışıyoruz. 
                           
Dr. Öğretim Üyesi
M. Tahir Güneşer
KBUZEM Md. Yrd.
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Filistinli milletvekili KBÜ'nün konuğu oldu

Bangladeşli öğretim üyesi Erasmus+ KA107 projesiyle Karabük’te

FİLİSTİNLİ Milletvekili Sayyid Abu Musameh beraberindeki heyetle “Filistin’in Dünü ve Bugünü” konulu 
konferansa katılmak üzere Karabük Üniversitesine geldi. Rektör Polat, Filistinli konuklarını makamında ağırladı.
Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

Filistinli Milletvekili Sayyid 
Abu Musameh, beraberinde 
Uluslararası Müslüman 
Âlimler Birliği Üyesi Abdul 
Wahab Zidan ve Filistin 
Dayanışma Derneği Başkanı 
Muhammed Mişeniş 
ile birlikte KBÜ İlahiyat 
Kulübü’nün düzenlediği 
“Filistin’in Dünü Bugünü” 
konulu konferansa katıldı. 
Filistinli konuklar konferansın 
sonrasında Rektör Prof. Dr. 
Refik Polat'ı makamında 
ziyaret etti.

"Türkiye gerçek barışın 
ümididir"

ll“Filistin’in Dünü Bugünü” 
konulu konferansta konuşan Filistin 
Milletvekili Sayyid Abo Musameh, 
“Türkiye’deki toplumların hepsi 
Kudüs davasına sahip çıkıyor. 
Avrupa birliğine benzer bir birliğin 
lokomotifi de Türkiye olacaktır. Siz 
hangi konuyu tartışsanız Türkiye’nin 
bu konuda ehil olduğunu görürsü-
nüz ve Türkiye gerçek barışın ümidi-
dir.” dedi.  

15 Temmuz Şehitler Konferans 
Salonu’nda düzenlenen konfe-
ransta Filistin’de yaşanan olayları 
değerlendiren Musameh'in konuş-

masından satır başları şöyle:

"Müslüman medeniyeti ile Batı 
medeniyeti arasındaki fark bir cev-
herde gizlidir. İslam medeniyeti tüm 
insanlara barışı getirmeye çalışır. 
Batı medeniyeti ise sadece kendi-
sine barış getirmeye çalışır."

"Eskiden Filistin’de çok geniş 
bir medeniyet, kültür vardı. Biz 
Yahudilere kesinlikle karşı değiliz, 
biz işgale karşıyız. Bizim dinimizde 
gayrimüslimlere adalet ve güzel 
davranmak vardır."

"Bizim hürriyet, bağımsızlık 
ve bağımsız bir yönetim için bir-
leşmemiz gerekiyor. Biz izzetli bir 
ümmetiz ve herhangi bir boyundur 

altına girmek istemeyiz. Biz biliyo-
ruz ki Kudüs davası bütün ümme-
tin davası. Türkiye’de ki toplumların 
hepsi Kudüs davasına sahip 
çıkıyor." 

"Geçmişte, bugün ve gele-
cekte İstanbul ve Kudüs arasında 
bir şey var. Avrupa birliğine benzer 
bir birliğin lokomotifi de Türkiye 
olacaktır. Burada bizim hareket 
edeceğimiz nokta da tarih, ilim 
ve şimdiki medeniyettir. Siz hangi 
konuyu tartışsanız Türkiye’nin bu 
konuda ehil olduğunu görürsünüz 
ve Türkiye gerçek barışın ümidi 
olacaktır."

"Yavuz Sultan Selim ilk defa 
ümmetin birliğini getirerek o zaman 

ki Portekiz, İspanya sömürgeciliğine 
karşı durmuştur. Allah bize Türk 
ordusunu ve Ertuğrul ordusunu 
verdi. Kanuni Sultan Süleyman, 
Fatih Sultan Mehmet’i verdi, Sultan 
Abdülhamid’i de bize aynı şekilde 
verdi. Sultan Abdülhamid kendi-
sine gelen para teklifini reddedip, 
bu sömürgeciliğe karşı direnmiştir. 
Müslüman yöneticilerinden ve hali-
felerinden en büyüklerinden bir 
tanesiydi."

Filistinli Vekil Musameh 
konferansın ardından Rektör Prof. 
Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret 
ederek karşılıklı görüş alışverişinde 
bulundu.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Türkiye Ulusal Ajansı 
Erasmus+ Yükseköğretim Programı 
Koordinatörlüğü tarafından yürütülen 
Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projeleri 
(KA107 ) kapsamında Bangladeş, 
Daffodil Uluslararası Üniversitesinden 
Doç. Dr. Shamsi Ara Huda, Karabük 
Üniversitesine misafir oldu. Türkiye’ye 
ilk defa geldiğini, doğal ve mimari 
güzelliklerine hayran kaldığını söyleyen 

Huda, bir haftalık ziyaretinde Karabük 
Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları 
Bölümünde çeşitli derslere katıldı. 

Doç. Dr. Shamsi Ara Huda, ziyareti 
sonrası Külliye Karabük’e izlenimle-
rini paylaştı. Batı Dilleri ve Edebiyatları 
Bölümü öğrencileri ile 3 derse katıldı-
ğını aktaran Huda, “Bu derslerin biri 
1. sınıf, biri 4. sınıf ve diğeri de yüksek 
lisans öğrencilerine idi. Dersler sıra-
sıyla yazma becerileri, dil sınıflarında 
Web destekli kaynakların kullanımı 
ve yönetimsel-kişisel markalaştırma 

üzerineydi. Öğrencileri çok dikkatli 
ve özenli buldum. Onların daha çok 
öğrenmek için meraklı bakışları bir 
öğretmen olarak bana ilham verdi.” 
dedi. 

Huda, ziyaretle ilgili olarak “Bu 
kendi kariyerimde daha profesyonel 
olmamda bana güzel bir örnek oldu. 
Başka kültürlerin insanlarını tanımak 
çok önemli. Bu, günümüz dünyasının 
kaçınılmaz bir gerekliliği olarak, birbiri-
mizi daha iyi anlamamıza yardımcı olu-
yor.” diye konuştu.

Bangladeş Daffodil Uluslararası Üniversitesi ile iş birliği
Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Bangladeş’in en büyük 
ikinci Üniversitesi olan Daffodil 
Uluslararası Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Md Sabur Khan, 
Karabük Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Refik Polat’ı ziyaret etti. 
Rektörlük makamında gerçek-
leşen ziyarete Mevlana Değişim 
Programı kapsamında Karabük 
Üniversitesine gelen Daffodil 
Uluslararası Üniversitesi öğrenci-
leri de katıldı. 

Daffodil Uluslararası 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti 

Başkanı Md Sabur Khan ziya-
rette yaptığı açıklamada Karabük 
Üniversitesinin ev sahipliği yap-
tığı uluslararası organizasyonların 
ve bünyesinde eğitim verdiği ulus-
lararası öğrencilerin sayılarının 
oldukça önemli boyutta olduğunu 
belirtti. Khan, Türkiye’nin ülke ola-
rak uluslararası düzeyde iyi bir 
yerde olabilmesi için bu çalışmala-
rın gerekli olduğunu da vurguladı.

Karabük Üniversitesi ile 
uluslararası anlamda daha çok iş 
birliği yapmak istediklerini akta-
ran Md Sabur Khan, "Rektör 
Refik Polat'ın bu performansı ile 
inanıyorum ki yakın zamanda 

Karabük Üniversitesi en iyi üniver-
sitelerden biri olacak." şeklinde 
konuştu.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat da 
açıklamasında "Kendileri bizleri 
Bangladeş’te misafir etmişlerdi. 
Şimdi de Üniversitemizi ve bizi ziya-
rete geldiler. Ben bundan dolayı çok 
memnunum.” diye konuştu.  

Ziyaret kapsamında iki üniver-
site arasındaki iş birliği kapsamının 
genişletilmesi ve daha ileri seviye-
lere çıkarılması amacıyla iş birliği 
protokolü imzalandı. 

Karşılıklı hediyelerin takdimi ve 
kısa bir kampüs turunun ardından 
ziyaret sona erdi.

7ÖZEL HABER
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'Hocalı Soykırımı' konulu panel gerçekleştirildi
Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

llKarabük Üniversitesi 
Azerbaycan Öğrenci Temsilciliği 
ve Genç Kadem Kulübü iş birli-
ğiyle “Hocalı Soykırımı” konulu 
panel düzenlendi. Azerbaycan’da, 
Ermenilerin 26 Şubat 1992’de 
yaptığı Hocalı Soykırımı’nın ele alın-
dığı panelde kısa film gösterimi 
ve şiir dinletisine de yer verildi. 15 
Temmuz Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen panelde konuşmacı 
olarak Uluslararası İlişkiler Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Ali Asker, Dr. 
Öğretim Üyeleri Marziye Memmedli 
ve Umut Kedikli yer aldı.

Panelin açılışında konuşan 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 
Yaşar tarihin kara lekesi olarak 

nitelendirdiği Hocalı Soykırımı’nı 
unutturmamak adına düzenle-
nen konferans için emeği geçen-
lere teşekkür etti. Prof. Dr. Yaşar, 
katliamda yüzlerce insanın katle-
dildiğini, yaralandığını ve bunların 
arasında yaşlı ve çocukların da yer 
aldığını söyledi.

Azerbaycan Öğrenci Temsilcisi 
Cavidan Kerimli de bir konuşma 
yaparak “Dün Karabağ’da savun-
masız insanları katleden terörist-
ler bugün de Türkiye’nin güneyinde 
masum sivilleri katletmektedir. 
Dün Çanakkale’de Türkiye’nin 
yanında olduğumuz gibi bugün 
Zeytin Dalı Harekâtı’nda da 
Türkiye’nin yanındayız.” dedi.

Panelin ilk konuşmacısı 
Uluslararası İlişkiler Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Ali Asker, Türklerin 

hiçbir zaman Ermenilere soykı-
rım yapmadığına vurgu yaparak, 
“Biz bir milletin düşmanlığını yap-
mıyoruz,yapmadığımız cinayetle 
suçlandık yıllardır. Ermenistan 
yönetiminin başında duran insan-
lar bu cinayetleri yapan insanlardır. 
Hiçbir milletin alnı Türk milletinin 
alnı kadar ak değildir. Ermeniler 
soykırımı bize yaptılar. Hiçbir şey 
bizi yıldıramaz.” şeklinde konuştu.

Panelin bir diğer konuşmacısı 
Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. 
Öğretim Üyesi Marziye Memmedli 
ise Hocalı Soykırımı’na iliş-
kin sürecin tarihsel boyutuyla 
ilgili konuşma yaptı. Memmedli, 
Ermenilerin katliamlarını anlatır-
ken sadece Hocalı Soykırımı’nda 
değil daha önceki 5 yıllık süreçte 
sivil halk da dahil olmak üzere 

binlerce Azerbaycanlı’nın öldü-
rüldüğünü söyledi. Memmedli, 
“Ermenilerin pişmanlık duygusu 
yok. Şu an ellerine fırsat geçse yine 
katliam yaparlar. Türklere olan 
nefretleri değişmiyor. Türkiye’yi 
Cumhuriyet olarak kabul etmiyor-
lar.” diye konuştu.

Panelin son konuşmacısı 
Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. 
Öğretim Üyesi Umut Kedikli ise 
Hocalı’da, Ermeniler tarafından 
Azerilere yapılan soykırımı değer-
lendirirken şunları söyledi: “Azeri 
kardeşlerimize yapılan şey, dünya-
nın gözünün içine baka baka yapı-
lan bir soykırımdır. Uluslararası 
belgelerle ve sözleşmelerle soy-
kırım suç olarak kabul edilmiş, 
savaş suçunun tanımı yapılmış ve 
yine bu işlemlerle ilgili neler yapı-

lacağı  hukuksal olarak belirlen-
miştir. 1948 yılında iki yüze yakın 
devletin imzaladığı, bizim de imza-
ladığımız, soykırımın engellen-
mesi ve cezalandırılması ile ilgili 
uluslararası sözleşme bulunuyor. 
Bu sözleşme sonrasında özellikle 
Müslümanlara defalarca soykırım 
yapıldı. Yapılanların hepsi 1948 
soykırım sözleşmesine aykırı, her-
kes bu konuda bilgilenmeli.” 

Panelin sonunda Karabük 
Üniversitesi Azerbaycan Öğrenci 
Temsilciliği ve KADEM Gençlik 
Kulübü’nün hazırladığı ‘Hocalıya 
Adalet’ temalı kısa video gösterildi. 

KARABÜK Üniversitesi Yenice Meslek 
Yüksekokulu Müdürü ve Teknoloji Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Karacan, 28 
Şubat döneminde dekan olarak görev yaptığı 
Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknik Eğitim 
Fakültesinde YÖK ile yaşadıkları sorunları 
Külliye Karabüke anlattı.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll 28 Şubat sürecinde Kütahya 
Dumlupınar Üniversitesinde yöne-
ticilik yapan ve bu süreci derin-
den yaşayan Karabük Üniversitesi 
Yenice Meslek Yüksekokulu 
Müdürü ve Teknoloji Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail 
Karacan, o dönem YÖK’ün baş-
kanlığını yürüten Kemal Gürüz’ün 
akademisyenlere ciddi baskılar 
yaptığını söyleyerek, “Kim namaz 
kılıyor, kim camiye gidiyor diye okul-
daki ajanlar tarafından takip yapılı-
yordu. O süreçte herkes birbirinden 
şüphelenir hale gelmişti.” ifadele-
rini kullandı.

"Her gün iki defa 
Rektörlüğe kıyafet 
yönetmeliğine aykırı 
kimse yoktur diye faks 
çekiyorduk"

28 Şubat sürecinde Dumlupınar 
Üniversitesi Simav Teknik Eğitim 
Fakültesi Dekanı ve Simav Meslek 
Yüksekokulu Müdürü oldu-
ğunu ifade eden Prof. Karacan, o 

dönemde YÖK’ün başörtüsü ile 
ilgili aldığı kararlara değinerek, 
"YÖK bir genelge yayımladı. Bir ay 
boyunca her gün  sabah saat 9’ 
da fakültemizde veya yüksekoku-
lumuzda kılık kıyafet yönetmeli-
ğine aykırı memur işçi hoca yoktur 

diye faks çektik. Bu faksı dekan 
veya yüksekokul müdürü imzalıyor, 
rektörlüğe gönderiyor, rektörlükte 
YÖK’e gönderiyor. Bütün Türkiye’de 
1 ay boyunca hem sabah 9’da gön-
derdi hem de öğleden sonra 4’te 
gönderdi. Bu süreç bir ay boyunca 
devam etti. Sanki Rus diktatörlüğü 
altındaymış gibi, faşist bir diktatör-
lüğün baskısının altındaymış gibi 
herkes huzursuz olmuştu." şek-
linde konuştu.

O dönemde başörtülü öğrenci-
lerin derse sokulmadıklarını belir-
ten Prof. Karacan, “Ben yüksekokul 
müdürüydüm. Akademisyen arka-
daşları başörtülü öğrencileri fazla 
zorlamamaları konusunda uyar-
dım. Bunlar okula gelmek istiyor, 
okumak istiyor. Niye böyle geldin 
diye içeri sokmazsak milletle dev-
leti karşı karşıya getiririz diyordum. 
Bu devlet bizim. Bu çocukların 
anası, babası devlete vergi veri-
yor, bu okullar bu vatandaşların 
vergileri ile ayakta duruyor. Ama 
deyim yerindeyse o dönem başör-
tülü öğrenciye senin baban bu 
binayı yaptırdı ama ben seni okula 
almam; çünkü sen inançlarına göre 

başını örtüyorsun şeklinde davranı-
lıyordu.” diye konuştu.

Demirel: Başörtülü olarak 
üniversiteye girmesinler; 
çünkü başörtülü olunca 
yanındaki başörtülü 
olmayana dinsiz demiş 
oluyor 

Prof. Dr. İsmail Karacan 
tüm bu süreçler yaşanırken 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel’in Kütahya’ya geldi-
ğini ve bir gazetecinin kendisine 
‘Başörtülü öğrencilerin üniver-
sitelerde okuması engelleniyor. 
Bu konu hakkında ne düşünüyor-
sunuz?’ diyerek bir soru yönelt-
tiğini, Süleyman Demirel’in ise 
"Başörtülü olarak üniversiteye gir-
mesinler; çünkü başörtülü olunca 
yanındaki başörtülü olmayana din-
siz demiş oluyor." şeklinde cevap 
verdiğini ifade etti.

“Milleti inançsız yapmak 
için, dinden uzaklaştırmak 
için uğraşıldı”

Son olarak 28 Şubat sürecini 

genel olarak değerlendiren Prof. Dr. 
İsmail Karacan sözlerini şöyle nok-
taladı: “Cemal Kutay’ın yazdığı ve 
Diyanet İşleri Başkanlığının yayım-
ladığı ‘Cumhuriyet’in ve Kurtuluşun 
Manevi Mimarları’ diye bir kitap 
var. Gariptir diyanet o kitabı bir defa 
bastırdı ve daha sonra bastırmadı. 
O kitabın 25. sayfasında Fener 
Patriği’nin Rus Çarı’na yazdığı 
‘Türkler nasıl mahvedilir?’ başlıklı 
bir rapor var. O raporda ‘Türkleri 
mahvetmek istiyorsunuz ama 
takip ettiğiniz yol yanlış. Türkleri 
harp sahalarında yenmek çözüm 
değil. Çünkü Türkler Müslümandır, 
Türkler inançlıdır’ deniyor. O zaman 
yapılacak olan Türkleri bu manevi 
inançlarından uzaklaştırmak. 28 
Şubat’ta sanki Rus Çarı’na verilen 
bu rapor uygulanmak istendi. Bu 
süreçte hiç gereği yokken inançlı 
insanlara baskılar yapıldı, hapse 
atıldı. Milleti inançsız yapmak için, 
dinden uzaklaştırmak için uğra-
şıldı.”

   
Türkiye kaybolan 
huzurumuzu, 
geleceğimizi, 
umutlarımızı geri 
verdi.
Dr. Emin Bozoğlan
Suriye Türkmen Meclisi Eski Başkanı

‘Her gün 
Rektörlüğe başörtülü 
yoktur diye faks 
çekiyorduk’

   
YÖK bir genelge 
yayımladı. Bir ay 
boyunca her gün  
sabah saat 9’ da 
fakültemizde veya 
yüksekokulumuzda kılık 
kıyafet yönetmeliğine 
aykırı memur işçi hoca 
yoktur diye faks çektik. 
Bu faksı dekan veya 
yüksekokul müdürü 
imzalıyor, rektörlüğe 
gönderiyor, rektörlük de 
YÖK’e gönderiyor. 
Prof. Dr. İsmail Karacan
KBÜ Öğretim Üyesi - Yenice MYO Müdürü

Haber: Ebubekir Işık
kulliye.karabuk.edu.tr

Haber: 
Kübra Demirci, Sinem Yıldarı
kulliye.karabuk.edu.tr
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ll Karabük’te 18 Mart Şehitleri Anma 
Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
103. Yıl Dönümü dolayısıyla anma etkin-
likleri gerçekleştirildi. Etkinlikler kap-
samında Karabük’ün şehit aileleri 
ve yakınları Karabük Üniversitesinde 
buluştu. Karabük Üniversitesi tara-
fından şehit ailelerine ve yakınlarına 
yemek ikram edildi, ayrıca bugüne kadar 
Karabük’ten verilen 60 şehit adına üni-
versite kampüsüne fidan dikildi.  

“Evlatsız olunur ama 
vatansız olunmaz”

Karabük’te ilk tören Beşbinevler 
Şehitliği'nde yapıldı. Törende saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından, askerler tarafından 3 el saygı 
atışı yapıldı. Afrin’de şehit düşen Piyade 
Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal’in 
annesi Ülker Akpınar törende duygusal 
bir konuşma yaptı. Akpınar, “Bugün 
benim oğlumun gidişinin 40. günü. 
Evlatsız olunur, eşsiz de olunur, anne 
ve babasız da olunur ama asla ve asla 
vatansız olunmaz.” dedi. Konuşmaların 
ardından protokol üyeleri ve şehit 
yakınları tarafından şehitliğe karanfiller 
bırakıldı.

Törenin ardından Polis Özel 
Hareket ve Jandarmanın ellerinde 
dev bayraklarla katıldığı yürüyüşte 
protokol üyeleri şehitlikten 100. 
Yıl Mahallesi’nde bulunan Kültür 
Merkezi’ne kadar yaklaşık 5 kilometrelik 
kortej gerçekleştirdi. Yürüyüşe ticari 

taksiler, minibüsler ve KARDOFF üyeleri 
de arazi araçları ile eşlik etti. Kültür 
Merkezi’ndeki etkinlikte protokol üyeleri 
konuşmalar gerçekleştirdi. Sonrasında 
ise Çanakkale’yi anlatan oratoryo 
gösterisi sunuldu.

Şehit aileleri ve yakınları 
KBÜ’de yemekte buluştu

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. 
Yıl Dönümü etkinlikleri Karabük 
Üniversitesinde devam etti. Şehit 
aileleri ve yakınları için organize edilen 
yemeğe Karabük Valisi Kemal Çeber, AK 
Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet 
Ali Şahin ve Prof. Dr. Burhanettin 
Uysal, Garnizon Komutanı Albay Tekin 
Nemlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı 
Ahmet Fatih Ağca, Rektör Prof. Dr. Refik 
Polat, Emniyet Müdürü Mehmet Emin 
Akay, diğer protokol üyeleri, askeri 
erkan, şehit yakınları ile gaziler ve 
davetliler katıldı.

Yemeğin sonunda protokol 
tarafından şehit ailelerine ve yakınlarına 
Türk Bayrağı takdim edildi. Burada bir 
konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Refik 
Polat, “Devletimiz bize güzel bir sürpriz 
yaptı. Afrin’in merkezine bayrak dikti. 
İnanılmaz güzel bir gün. Duygusal 
bir gün bizim için. Bu vatan, bu millet 
böyle şehitlerimiz, sevenlerimiz olduğu 
sürece ilelebet ayakta kalacaktır. 
Bütün şehitlerimize gani gani rahmet 
diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. 

Üniversite olarak her zaman yanlarında 
olduk, olacağız.” dedi.

Karabük’ün 60 şehidinin 
anısına fidan dikildi

Karabük Üniversitesindeki 18 Mart 
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale 
Deniz Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü 
etkinliği kapsamında Karabük’ün 
bugüne kadar verdiği 60 şehit için fidan 
dikildi. Şehit yakınları ve aileleri Eski 
TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük 
Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük 
Valisi Kemal Çeber, Rektör Prof. Dr. 
Refik Polat ve diğer protokol üyeleriyle 
birlikte Karabük Üniversitesi Demir 
Çelik Enstitüsü yanındaki alanda 
şehidin adına hazırlanan fidanları 
toprakla buluşturdular. Duygusal anların 
yaşandığı fidan dikiminde 81 ilden 
gelen topraklar da şehit yakını ve ailesi 
tarafından fidana eklendi.

“Şehitler Fidanlığı” adıyla hayata 
geçen projeyle şehitlerin anısı Karabük 
Üniversitesi kampüsünde yaşatılacak. 

Şehit Hüseyin Tüfekçi’nin ağabeyi 
3 Nisan TV’ye yaptığı konuşmada 
etkinliklerle ilgili olarak duygularını şu 
sözlerle ifade etti: “Anma töreninde 
çöküntü ve manevi bir yükselişi aynı 
anda yaşadım. Çok güzel bir program 
oldu. Kardeşimi kaybedeli yaklaşık 
17 sene oldu. Kardeşimin adına ağaç 
dikmek çok farklıydı, çok duygulandık. 
Artık o ağacı biz büyüteceğiz.”

kulliye.karabuk.edu.tr

KARABÜK Üniversitesinde gerçekleşen 18 Mart Şehitleri Anma ve 
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü etkinliğinde şehit aileleri 
ve yakınları bir araya geldi. Etkinlikte şehit ailelerine ve yakınlarına 
yemek ikram edildi, ayrıca bugüne kadar Karabük’ten verilen 60 şehit 
adına üniversite kampüsüne fidan dikildi.   

        Çanakkale; binlerce yıllık 
mazimizde istiklal ve istikbal 
kararlılığımızın, iman gücünün 
tekrar ve teyit edilişidir. 
Çanakkale; Türk’ün vatanı, 
dini ve hürriyeti için neleri göze 
alıp, neleri başarabildiğini 
tüm dünyaya gösterdiği, 
günümüzde de vatanımız ve 
milletimiz üzerine plan kurmaya 
çalışanların bakıp ders almaları 
gereken yerdir.

Önce vatanım ve dinim 
diyerek şehadet şerbeti içen 
asil ecdadın, ebet müddet asil 
bir nesli olabilmek arzu ve 
gayretiyle Çanakkale Zaferi’nin 
yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit 
ve kahramanlarımızı rahmetle, 
minnetle yâd ediyorum. 

Ruhları şad olsun.

Prof. Dr. Refik Polat
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRÜ

Karabük Üniversitesindeki 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü etkinliği kapsamında Karabük şehitleri için 
gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğinin sonunda Rektör Prof. Dr. Refik Polat, şehit aileleri ve öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. 

Karabüklü şehitlerin 
anısı KBÜ’de 
yaşatılacak
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ll Karabük Üniversitesinde 
18 Mart Çanakkale Zaferi kut-
lamaları kapsamında “Dönmeyi 
Düşünmeyenler” adlı tiyatro oyunu 
sahnelendi. Karabük Üniversitesi 
öğrencisi Cihan Aslan’ın yazar-
lığını ve yönetmenliğini yap-
tığı “Dönmeyi Düşünmeyenler” 
adlı tiyatro oyununda Çanakkale 
Savaş'ı sırasında yaşananlar anla-

tıldı. Kullanılan dekor ve kostümle-
rin dönemi bire bir yansıttığı tiyatro 
oyunu, katılımcılar tarafından 
büyük beğeni topladı.

“Dönmeyi Düşünmeyenler”  adlı 
tiyatro oyununun öncesinde şiir-
ler okundu, Karabük Üniversitesi 
öğrencilerinden oluşan müzik 
grubu Çanakkale Savaşı’nı anlatan 
türküler seslendirdi. Sonrasında 

ise ülkemizin 81 ilinden getirilen 
vatan toprağı, Rektör Prof. Dr. Refik 
Polat’a teslim edildi. 

Etkinlikte ayrıca Çanakkale 
Savaşı sırasında Türk askerinin 
yaşadığı gıda sorununa da vurgu 
yapıldı. KBÜ Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı tarafından davet-
lilere bir bardak üzüm hoşafı ve bir 
dilim ekmek dağıtıldı.

ll Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Konferans Salonu’nda, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının 

katkısıyla KBÜ Akademik 
Düşünce, Etik ve 
Medeniyet Topluluğu 
Kulübü (ADEM) tara-
fından “İnancın Zaferi 
Çanakkale” konulu kon-
ferans gerçekleştirildi. 
Çanakkale Zaferi ve tarihi 
sürecinin anlatıldığı kon-
feransa konuşmacı ola-
rak Gelibolu Tarihi Alan 
Başkanlığında görevli 
tarihçi Sıdıka Eser katıldı.

Eser, konferansa “Bu 
coğrafyadaki varlığımızı borçlu olduğu-
muz, insanlık erdemleriyle donanmış bir 
şekilde çarpışan şanlı nesli rahmet ve min-

netle anıyoruz.” diyerek başladı. Gelibolu 
Yarımadası’ndaki efsanevi direnişin, dev 
bir uyanışın ve ulusal egemenlik kavramı-
nın doğuşu olarak kabul edilmesi gerekti-
ğini vurgulayan Eser, “Gelibolu’da savaşan 
neferlerimiz, ulusumuza dayatılan sömür-
geci anlayışa yürek yüreğe karşı koymuştur. 
Döneminin en gelişmiş silah ve araçlarının 
kullanılmasının yanında çoğu kez savaşan-
lar birbirlerinin boğazlarına sarılarak vuruş-
muşlardır.” dedi.

Burada tarihin yazgısının değiştiğini, 
katılımcı olmayan ülkelerin bile kaderleri 
belirlenerek günümüzce politika haritası-
nın temellerinin atıldığını aktaran Sıdıka 
Eser, Çanakkale Zaferi’nin kolay kazanıl-
madığını söyledi.

Şehitlerin gerçekte yattığı 
yerlerin tespitine başlandı 

Konferansta, Çanakkale’de görül-
mesi gereken yerlerle ilgili de konuşan 
Sıdıka Eser, ziyaret yerlerinin Şehitlik 
Abidesi’nden ibaret olmadığını, 108 ziyaret 
noktası olduğunu ve bunlardan 69’unun 
Osmanlı’ya ait şehitlik ve anıt gibi ziyaret 
edilebilecek yerler olduğunu belirtti. Sıdıka 
Eser ayrıca, “Bugün ziyaret edilen birçok 
noktadaki mezarlar sembolik şehitlikler, 
sadece şehitlerimizin isimlerinin bulun-
duğu yerler. Son dönemde ‘Gerçek Şüheda 
Kabristanı’ dediğimiz şehitlerimizin ger-
çekte yattığı yerlerin tespiti ve düzenleme 
çalışmaları başladı.” dedi.

Video: Karabük Üniversitesi 3 Nisan TV (Youtube)

‘İnancın Zaferi Çanakkale’

Çanakkale'de yaşanan kahramanlıklar sahnelendi

Karabük Üniversitesindeki 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü etkinliği kapsamında Karabük şehitleri için 
gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğinin sonunda Rektör Prof. Dr. Refik Polat, şehit aileleri ve öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. 
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İlham veren başarı hikayesi
KBÜ öğrencisinden 
‘Proje Döngüsü 
Yönetimi (PCM)’ eğitimi

KBÜ’lü öğrenciler ‘Ytong Mimari Fikir 
Yarışması’ndan ödülle döndü

Haber: Kübra Demirci
kulliye.karabuk.edu.tr

KARABÜK Üniversitesi Şan Bölümü son sınıf öğrencisi Erhan Özdemir, 
çıkardığı single parçalarda aldığı izlenme ve beğenme sayısıyla geniş 
bir kitleye ulaşarak adını duyurmaya devam ediyor.

KARABÜK Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
öğrencilerinin projesi Türk Ytong tarafından 
düzenlenen "Şehirden Uzak" konulu 2017 
Ytong Mimari Fikir Yarışması'nda ödül aldı.

ll Karabük Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Türk Halk Müziği Şan 
Bölümü 4. sınıf öğren-
cisi Erhan Özdemir Sinop 
doğumlu. Genç müzisyen 
Güzel Sanatlar Lisesi Müzik 
Bölümü mezunu ve yıllardır 
müzikle iç içe bir yaşantıya 
sahip. Erhan’ın çalışmaları 
Seyhan Müzik etiketiyle tüm 
dijital platformlarda ve netd 
müzik kanalında yer alıyor. 

Lisedeki müzik eğitimine 
Karabük Üniversitesinde 
devam eden Erhan Özdemir, 
müzik yolculuğunun hikaye-
sini Külliye Karabük’e ve 3 
Nisan TV’ye anlattı.

“Müzik benim için 
bateri ile başladı”

Müzikle tanışmasını akta-
ran Erhan Özdemir, ilk olarak 
bateri çaldığını daha sonra 
farklı enstrümanlar da kulla-
narak kendisini geliştirdiğini 
belirtti. Lisede öğretmenle-
rinden büyük destek aldığını 
ve bu sayede farklı birçok 
organizasyonda rol aldığını 
da söyledi.

İlk single parçam 2017 
yılında çıkardığım ‘Zamansız’ 

oldu. Daha sonra çok sev-
diğim bir ağabeyimden ‘Aşk 
Diyetini’ aldım. Bu daha 
hareketli bir parça. Şu an ise 
üçüncü parça için hazırlıklar 
bitmek üzere ve sadece klibi 
kaldı. Yoğun bir tempo için-

deyiz.”
Müzikle ilgili hedefle-

rini anlatan genç müzisyen 
Erhan Özdemir, yaptığı bütün 
parçaları bir albümde topla-
mayı hedeflediğini belirterek 
hayalleri arasında bateri ile 
klip yapmak olduğunu söy-
ledi. Bateri ile ilgili projeler 
yapmayı hedefleyen Özdemir 
daha önce bateri çalarak 
farklı tip organizasyonlarda 
da yer aldığını kaydetti.

“İnandıklarımın 
peşinden gidiyorum”

Söz yazma ve müzik 
yapma konusunda zorlu 
bir süreçten geçtiğini söy-
leyen Erhan Özdemir, bu 

süreci şu sözlerle aktardı: 
“Motivasyonumun düş-
mesine hiç izin vermedim. 
Çünkü bir amacın peşinde 
ne kadar koşarsan o kadar 
gerçeğe yaklaşırsın. Ben hep 
inandıklarımın peşinde git-
tim, gitmeye devam edece-
ğim. 

Yeni çıkacak son parça-
sıyla ilgili de tüyo veren başa-
rılı genç müzisyen Özdemir 
şarkı sözünün “Sıfırdan baş-
ladık geldik bugüne” diye 
başladığını, bu sözle de ken-
dini anlattığını belirtti.

“Karabük Üniversitesi 
dönüm noktam oldu”

Erhan Özdemir, üniver-
site eğitiminin müzik yaşan-
tısına olan katkılarından da 
söz etti. Türk halk müziği 
alanında üniversitede ken-
disini çok geliştirdiğini belir-
ten Özdemir, “Karabük 
Üniversitesi dönüm noktam 
oldu. Fakültenin imkanları 
büyük katkı sağladı.” diye 
konuştu. 

ll Karabük Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü öğrencilerinden Vahit Türüt, 
Burak Özmen ve Sadık Anar “Şehirden 
Uzak” konulu Ytong Mimari Fikir 
Yarışmasında ilk dört proje arasına 
girdi. 

Türk Ytong tarafından İstanbul’da 
düzenlenen “Şehirden Uzak” konulu 
2017 Ytong Mimari Fikir Yarışması’nda 
146 proje arasında yapılan değerlen-
dirmede Mimarlık Bölümü öğrencile-
rinden Vahit Türüt, Burak Özmen ve 
Sadık Anar’ın “Farkındalığın Farkında 
Olan İnsan” isimli projesi ödüle değer 
bulundu.

Yarışmada tek tip yapılaşma neti-
cesinde niteliklerini kaybetme tehdidi 
ile karşı karşıya kalan kent dışı mekân-
ların canlandırılması, sosyal ve kültü-
rel özelliklerini yeniden kazanabilmesi 

yönünde önerilerin ortaya konulması 
hedeflendi.

Yarışmada, nüfusu giderek azalan 
doğal özellikleriyle elverişli ama sosyal 
nitelikleriyle elverişsiz koşullara sahip 
olan “Kent Dışı Mekânlar”ın canlan-
dırılması ve özünü yeniden kazanabil-
mesi yönünde 146 öneri sunuldu. 4 
eşdeğer ödülün belirlendiği yarışmada 
kazanan ekipler ödül olarak, jüri üye-
leri ile birlikte İtalya’nın Venedik ken-
tinde düzenlenen 16. Uluslararası 
Venedik Mimarlık Bienali’ni ziyaret 
edecek.

Rektör Prof. Dr. Refik 
Polat ödül alan öğrencileri 
makamında kabul etti

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Refik Polat, 2017 Ytong Mimari 
Fikir Yarışması’nda ödül alan mimarlık 
bölümü öğrencilerini makamında 
kabul etti. Rektör Polat, yarışmadan 
ödülle dönen öğrencileri kutlayarak 
başarılarının devamını diledi.

ll Karabük Gençlik 
Merkezi proje kulübü ve 
Karabük Üniversitesi proje 
ekibi olarak, proje koordi-
natörü ve eğitmen Veysel 
Güneri tarafından Karabük 
Üniversitesi öğrencileri 
ve Gençlik Merkezi gönül-
lülerine Proje Döngüsü 
Yönetimi (PCM) eğitimi 
verildi. 

Karabük Gençlik 
Merkezinde gerçekle-
şen eğitimde Karabük 
Üniversitesi Raylı Sistemler 
Mühendisliği Bölümü 
öğrencisi aynı zamanda 
proje koordinatörü Veysel 
Güneri, katılımcılara 

Avrupa Birliği tarafından 
kullanılan ve proje hazır-
lama sürecinin doğru 
planlanması, etkinliği-
nin arttırılması için ter-
cih edilen bir yöntem olan 
Proje Döngüsü Yönetimi’ni 
uygulamalı olarak anlattı. 
Söz konusu eğitimle hibe 
mekanizması hakkında 
bilgi sahibi olmak isteyen 
kamu ve özel sektör çalı-
şanlarının en üst seviyede 
yararlanabilmeleri, hibe 
sağlayıcı kurum ve kuru-
luşlara proje hazırlama ile 
proje uygulama süreçlerini 
yönetme kapasitelerinin 
artırılması hedeflendi.

11

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Ulusal ve uluslararası film fes-
tivallerinde bundan önceki yıl-
larda da önemli ödüller alan, 
Karabük Üniversitesi Radyo ve 
Televizyon Programcılığı Bölümü 
başarılarına bir yenisini daha 
ekledi. 

Radyo ve Televizyon 
Programcılığı Bölümü öğrenci-
leri Oğuzhan Yıldız, Uğur Ersöz 
ve ekip arkadaşları tarafın-
dan çekilen “Levir” adlı belge-
sel film ve Selimhan Güzeler ile 
ekip arkadaşları tarafından çeki-
len “İp Üstünde” belgesel film-
leri, 10.Uluslararası TRT Belgesel 
Ödülleri öğrenci filmleri kate-
gorisinde finalist olmaya hak 
kazandı. Belgesel filmlerin danış-

manlığını ise Radyo Televizyon 
Bölümü Öğretim Görevlisi Musa 
Ak yaptı. 

Karabük Üniversitesinin finale 
kalan 14 film içerisinden iki filmi 
olan tek üniversite olduğu bilgi-
sini veren Öğr. Gör. Musa Ak, “Her 
yıl çok sayıda filmin başvurduğu 
ülkemizin en önemli belgesel film 
festivallerinden birisi olan TRT 
Belgesel Film Ödüllerinde  finale 
kalma başarısı gösteren, büyük 
bir gayret ve özveri ile çalışan 
öğrencilerimizi ve emek veren 
bölüm hocalarımızı tebrik ediyo-
rum.” dedi. 

Finalist filmlerin gösterimleri 
10-14 Mayıs Tarihleri arasında 
İstanbul’da yapılacak ve  14 
Mayıs’ta düzenlenecek görkemli 
ödül töreni ile yarışma ödülleri 
sahiplerini bulacak.
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ll Karabük Üniversitesi 
Gastronomi Kulübü sahaya ine-
rek gelecekteki mesleklerinin 
ince detaylarını işin ustaların-
dan öğrendi. Öğrenciler ilk olarak 
Safranbolu’da bulunan beş yıldızlı 
bir otelde, otelin baş aşçısı Mahir 
Balıkçı ile bir araya geldi. Buradan 
Safranbolu Gayza Başı’nda bir mar-

kete geçen öğrenciler, Baş Aşçı 
Mahir Balıkçı’dan alışverişin püf 
noktalarını öğrendi. 

Özellikle sebze alırken dikkat 
edilmesi gerekenleri öğrencilerle 
paylaşan Mahir Balıkçı, “Sebze 
alırken 5 duyu organımıza hitap 
etmeli. Mesela karpuza vurarak 
çıkardığı sesten anladığımız gibi 
domatesi de pişirirken çıkardığı 
sesten anlayabiliriz. Kırmızı biberin 
en güzeli etli olanıdır. Tarhana veya 

kahvaltılık sos yaparken kesinlikle 
en etlisini almanız gerekir.” şek-
linde bilgiler verdi. 

Alışverişten sonra otele dönen 
öğrenciler, burada otelin personel 
müdürü Seran As ile oryantasyon 
programına katıldı. Öğrencilerin 
sorularına yanıt veren Seran As, bir 
cv’de olması veya olmaması gere-
ken bilgi ve durumlar hakkında dik-
kat çekici noktalara değindi. 

Oryantasyonun ardından öğren-
ciler Baş Aşçı Mahir Balıkçı ile ote-
lin show mutfağına inerek aldıkları 
malzemelerle yemek yaptı. Köz pat-
lıcanlı domates çorbası, sebze keki 
eşliğinde ıspanaklı mantarlı köri 
soslu tavuk dolması, kaymaklı kro-
kanlı karamelize safranlı elma tat-
lısı ve alkolsüz ananaslı meyve 
kokteylinin yapıldığı mutfakta, 
Baş Aşçı Mahir Balıkçı öğrencilere 
yemek pişirmenin püf noktalarını 
da anlattı.

İki film TRT Belgesel 
Ödülleri'nde finale kaldı

'Fizyoterapi ve Rehabilitasyon' 
bilgi yarışmasında kıyasıya yarış

Gastronomi Kulübü mutfağa girdi

Arkadaşlarına ücretsiz yazılım 
eğitimi verdi

Yeni TV programı ‘Bunu hiç 
düşünmemiştim’ ekranda

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesinde 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü 2. sınıf öğrencileri ara-
sında bilgi yarışması düzenlendi. 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Topluluğu tarafından Tıp Fakültesi 
Konferans Salonu’nda düzen-
lenen yarışmanın finali oldukça 
çekişmeli geçti. Yedek soruların da 
sorulduğu finalde kazanan grup 
‘Amasra Gezisi’ ödülünün sahibi 
oldu. 

Bilgi yarışmasında Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Bölümü 2. sınıf 
öğrencilerine mesleki ve genel 
kültür soruları soruldu. 3’er kişi-
den oluşan 4 grubun yer aldığı 
bilgi yarışmasına Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü 2. sınıf 1. 
ve 2. öğretimde öğrenim gören 
örgenciler katıldı. Bölüm öğrenci-
leri de salonu doldurarak yarışma-
cılara destek verdi. 

Kura çekimiyle yapılan eşleş-

mede 2. ve 4. grubun arasında 
başlayan yarışma 4. grubun üstün-
lüğüyle sonuçlandı. Devamında 
1. ve 3. grubun yarıştığı bölümde 
ise 3. grup galip gelerek, 4. grupla 
final turu gerçekleştirdi. Kıyasıya 
mücadelenin yaşandığı final bölü-
münde de ekipler berabere kaldı. 
Sonuç böyle olunca kazananın 
belirlenmesi için yedek sorulara 
başvuruldu. Ardı arkasına doğru 
cevapların verildiği bölümün son 
sorusunda 4. grup doğru cevabı 

vererek yarışmanın galibi oldu. 
Büyük heyecanın yaşandığı 

bilgi yarışmasının kazananı 4. 
grup ‘Amasra Gezisi’ ödülünün 
sahibi oldu.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll  Karabük Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü öğrencisi 
Ufuk Canlı tarafından Mühendislik 
Fakültesinde ücretsiz olarak yazı-
lım eğitimi verildi. Kendisi de 
öğrenci olan Ufuk Canlı’nın verdiği 
eğitim öğrenci arkadaşları tarafın-
dan yoğun ilgi gördü. 

Cumartesi ve Pazar günü veri-
len kursta Ufuk Canlı yaklaşık 200 
kişilik öğrenci grubuna “HTML, CSS 
ve JavaScript ile web geliştirmeye 
giriş” konularını anlattı. Aldıkları 

kurstan oldukça memnun olduk-
larını belirten katılımcılar, kendile-
rine ücretsiz olarak eğitim verdiği 
için Ufuk Canlı’ya teşekkür etti. 

'HTML, CSS ve JavaScript nedir, 
ne için kullanılır, nasıl birlikte kulla-
nılır’ gibi sorulara cevapların aran-
dığı eğitimde hesap makinesi, sayı 
tahmin oyunu vb. uygulamalarla üç 
dilin de bilgileri birlikte kullanılarak 
pekiştirme yapıldı.

Ufuk Canlı, "Eğer İngilizce bil-
meseydim ne doğru kaynaklardan 
çalışıp kendimi eğitebilirdim ne de 
bu etkinliği düzenleyebilirdim." diye 
konuştu.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll  Karabük Üniversitesi Sesli Düşünme Kulübünün hazırlayıp sunduğu,  
3 Nisan Radyo TV ekibince çekimleri ve kurgusu yapılan ‘Bunu hiç düşün-
memiştim’ isimli yeni programın birinci ve ikinci bölümü yayımlandı. 

Haftada iki kez ekranlara gelecek programda öğrencilere hem eğlen-
dirici hem de eğitici sorular yöneltiliyor. 3 Nisan Televizyon’un youtube 
kanalı üzerinden yayımlanan programın ilk bölümünde öğrencilere 
“Üniversitemizde kaç giriş vardır?” ve “Nasrettin Hoca eşeğe neden ters 
biner?” soruldu. Üniversitemiz öğrencilerinin cevapları ise hayli ilginç oldu.

KARABÜK Üniversitesi Radyo ve Televizyon 
Programcılığı Bölümü öğrencilerinin 
“Levir” ve "İp Üstünde" adlı belgesel 
filmleri 10. Uluslararası TRT Belgesel 
Ödülleri öğrenci filmleri kategorisinde 
finalist olmaya hak kazandı. 

Bilgi yarışmasını kazananlar:
FURKAN YAZAN, HÜSEYIN BASAR
MÜCAHIT İBRAHİMOĞLU

Haber: Muhammed İ. Karakuşak, 
Soner Teski
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TÖMER'den 
bir ilk

ll Karabük Üniversitesi TÖMER 
tarafından “Uluslararası Öğrenciler 
arası Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma 
yarışması” düzenlenecek. Karabük 
Üniversitesinde öğrenim gören ulus-
lararası öğrencilerin katılacağı yarış-
mada başvurular 30 Mart’ta sona 
erecek. 

Ülkemizde ilk olma özelliği taşı-
yan “Uluslararası Öğrenciler arası 
Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarış-
ması”nı organize eden Karabük 
Üniversitesi TÖMER’in yarışma tak-
viminde açıkladığı bilgilere göre 
yarışmaya sadece uluslararası 
öğrenciler katılabilecek. Kur’an-ı 
Kerim’den istedikleri bir sayfayı oku-
yacak olan öğrencilere en fazla 10 
dakika süre verilecek. Okuma sıra-
sında yapılan hatalara müdahale 
yapılmayacak, yarışmacıdan sayfa-
nın Türkçe mealinin okunması da 
istenecek. 

Ön elemeler 9-15 Nisan tarih-
leri arasında Karabük Üniversitesi 
Camisi, final ise 17 Nisan Salı 
günü 15 Temmuz Konferans 
Salonu’nda yapılacak. Yarışma 
sonunda birinciye 2 bin TL, ikin-
ciye 1500 TL, üçüncüye ise 1000 
TL para ödülü verilecek. Ayrıca katı-
lan herkese sürpriz hediyeler tak-
dim edilecek. Sponsorluğunu 
Karabük Müftülüğünün yaptığı 
yarışmanın jüri üyeleri de Karabük 
Müftülüğünden gelecek uzman-
lar tarafından oluşacak. Yarışmada 
uygulanacak not baremi ise şöyle: 
Tecvid 50 puan, Makam 40 puan, 
Meal okuma 10 puan.

KBÜ’de Uluslararası Robot Yarışması
Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Robot konusunda bir marka 
haline gelen ve birçok ulusal 
ve uluslararası yarışmalarda 
başarılara imza atan Karabük 
Üniversitesi, elde etmiş olduğu bilgi 
birikimi ile uluslararası robot yarış-
masına ev sahipliği yapmaya hazır-
lanıyor. 

“Karabük Üniversitesi 
Uluslararası Robot Yarışması 

(KBUIRO)” Robot Teknolojileri 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(KARATUM) Başkanlığında, 
Teknoloji ve Mühendislik Fakültesi 
Mekatronik Mühendisliği Bölümleri, 
Robot Kulübü, Proje Tasarım 
Kulübü ile Yapay Zeka ve Derin 
Öğrenme Biriminin katkılarıyla 
ortaklaşa düzenleniyor. 

Karabük Üniversitesi tarafından 
12-13 Nisan 2018 tarihlerinde ger-
çekleşecek “Karabük Üniversitesi 
Uluslararası Robot Yarışmasında 

(KBUIRO)” robot ve robot teknolo-
jileri konusunda hazırlanmış farklı 
kategorilerdeki projeler yer ala-
cak. Yarışmada milli güreşimiz olan 
‘yağlı güreş yapan robotlar’ katego-
risiyle dünyada bir ilke de imza atı-
lıyor. Ayrıca ‘safran çiçeği toplayan 
mobil robot’ yarışmanın özgün bir 
değeri olarak karşımıza çıkıyor. 

  Sumo robot, mini sumo robot, 
serbest kategori, yağlı güreş robotu, 
safran çiçeği toplayan robot ve 
Karabük temalı çizgi izleyen robot 

gibi 6 farklı kategoride yapılacak 
yarışmada kazananlara toplam 42 
bin TL ödül dağıtılacak. 

Yarışmaya uluslararası katılım-
cılar ve ülkemizdeki üniversitelerin 
yanı sıra teknik ve anadolu liseleri, 
dengi okullarla bireysel katılımcılar 
da başvurabiliyor. 

Detaylı bilgi için: 
www.kburobottournament.com

İnternet kullanımı üzerine 
araştırmalar yapan firmaların 
yayımladığı raporlara göre 
özellikle 16 – 24 yaş arası 
gençlerin sosyal medya 
tercihlerinin farklı olduğu 
görülüyor. Peki bu gençler 
hangi sosyal ağları sıklıkla 
kullanıyor?

ll Global Web Indexin Türkiye 
raporuna göre, her geçen gün sos-
yal medya kullanıcılarının sayısı 
artarken bunun yanında sosyal 
ağların çeşitlenmesiyle birlikte özel-
likle üniversiteli kullanıcıların tercih-
leri de değişiyor. Bir başka deyişle 
‘üniversiteliler artık Facebookta 
takılmıyor.’ Diğer bir araştırma şir-
keti eMarkaterın, Amerika’daki 12 
– 17 yaş grubu gençler üzerine yap-
tığı araştırmada da bu grubun yarı-
sından fazlasının artık Facebooku 
tercih etmediği görülüyor.

Külliye Karabük ekibi olarak üni-

versitelilere ve vatandaşlara hangi 
sosyal ağları kullandıklarını sor-
duk. Öğrencilerin büyük çoğunluğu 
Facebook kullanım oranlarının 
düşük olduğunu sadece üniversite 

Facebook gruplarında haberleş-
mek için hesaplarını kullandıkla-
rını, orta ve üst yaştaki bireylerin 
Facebookta daha çok aktif oldu-
ğunu belirttiler. Facebook dışında 

genellikle; Instragram, Twitter, 
Snapchat gibi sosyal medya 
ağlarını tercih ettiklerini belir-
ten üniversiteliler, Facebooktan 
uzaklaşmalarında en büyük etke-
nin zaman tünelindeki değişik-
lik, asılsız haberler ve ailelerin 
Facebookta olma oranlarının art-
ması olduğunu söylüyor. Gençler, 
ailelerinin Facebooku sık kullan-
masından dolayı rahat hareket 
edemediklerinden de şikayetçiler. 

Soruyu vatandaşa yönelttiği-
mizde ise 27-40 yaş arasındaki 
ebeveynlerin sıklıkla Facebooku 
aktif olarak kullandıkları ortaya 
çıkıyor. Vatandaşlar eş, dost, akra-
baya burada rahat ulaşabilmeleri-
nin yanı sıra dünyada olup bitenleri 
rahatlıkla takip edebildiklerinden 
tercihlerinin Facebook olduğunu 
söylüyor. Facebookun yanı sıra 
görüntülü arama özelliği olmasıyla 
WhatsApp da yetişkin kullanıcılar 
tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

31 Mart 2018
Sayı 9ÖĞRENCİ

kulliye.karabuk.edu.tr

KÜLLIYE
.

KARABÜK

Üniversiteli artık 
Facebookta takılmıyor

GLOBAL Web Indexin Türkiye raporuna göre, her geçen gün sosyal medya kullanıcı-
larının sayısı artarken özellikle üniversiteli kullanıcıların tercihleri de değişiyor. Bir 
başka deyişle ‘üniversiteliler artık Facebookta takılmıyor.'

Haber: Canan Yurdakul, Sinem Yıldarı                                                                    kulliye.karabuk.edu.tr

Haber: Muhammed İ. Karakuşak
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TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı “Sanayi Kenti Karabük’ün 
Ekonomik Geleceği İstişare Toplantısı”nda konuşan Rektör Prof. Dr. Refik Polat, 
TOBB Teknik Bilimler MYO hakkında bilgiler vererek, okulun üniversite - sanayi 
iş birliğine sağlayacağı faydalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

31 Mart 2018
Sayı 9 ŞEHİR

kulliye.karabuk.edu.tr

KÜLLIYE
.

KARABÜK

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu 
“Sanayi Kenti Karabük’ün 
Ekonomik Geleceği İstişare 
Toplantısı” programına katılmak 
üzere Karabük’e geldi. 

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından organize edilen istişare 
toplantısına Karabük Valisi Kemal 
Çeber, Karabük Milletvekilleri 
Mehmet Ali Şahin, Prof. Dr. 
Burhanettin Uysal, Karabük 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik 
Polat, Karabük TSO Başkanı Tuncay 
Özcan, protokol üyeleri ve çok 
sayıda iş adamı katıldı. 

İstişare toplantısında bir 
konuşma yapan Karabük 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik 
Polat, TOBB Teknik Bilimler MYO 
hakkında bilgiler vererek, okulun 
üniversite - sanayi iş birliğine sağla-
yacağı faydalar hakkında değerlen-
dirmelerde bulundu. 

Konuşmasına Afrin’de şehit olan 

askerlere rahmet dileyerek baş-
layan Rektör Prof. Dr. Refik Polat, 
"Hepimiz derin üzüntü içinde-
yiz. Şehitlerimiz, bizim için sayıyla 
ifade edilemeyecek büyüklükte ve 
yüceliktedir. ‘Allah yolunda öldü-
rülenlere ölüler demeyiniz, onlar 
diridirler, siz bilemezsiniz.’ aye-
tine müşerref olmuş şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa-
lar diliyorum." ifadelerini kullandı. 

TOBB Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulunun, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin desteğiyle çok 
büyük atılım içerisine girdiğini belir-
ten Rektör Polat, bu okulun üniver-
site - sanayi iş birliğinin en önemli 
örneklerinden biri olacağını vur-
guladı. TOBB MYO’da 3+1 öğre-
tim modelinin uygulanacağını ifade 
eden Rektör Polat devamında şun-
ları söyledi: “Üç dönem ders - atölye 
- laboratuvar çalışması, 1 dönem 
staj uygulamasıyla ticaret ve sanayi 
kuruluşlarının nitelikli tekniker tale-
bine büyük ölçüde cevap vereceğiz. 
Bu son derece önemli ve başarılı 
modeli, uygulama sahasına yani 

sanayinin kalbine taşımak ama-
cıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği tarafından bağışlanan TOBB 
Teknik Bilimler MYO kampüsüne; 
Karabük Üniversitesi olarak biz 
de 10 milyon 300 bin Türk Lirası 
bedelle, okulumuzun ihtiyacı olan 7 
bin 400 metrekare kapalı alan inşa 
ediyoruz." 

TOBB Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulunda 10'u öğretim 
üyesi olmak üzere toplam 35 aka-
demisyenin görev yaptığı bilgi-

sini veren Rektör Prof. Dr. Refik 
Polat, ayrıca 19 programda 3 bin 
500 öğrencinin eğitim aldığını söy-
ledi. Yeni açılacak bölümler hak-
kında da açıklamalarda bulunan 
Rektör Polat, "Gelecek sene itiba-
riyle Metalurji, Kontrol Otomasyon 
Teknolojileri, İnşaat Teknolojisi, 
Endüstri Ürünler Tasarımı, Nükleer 
Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği, 
İş Makineleri Operatörlüğü ve Mobil 
Teknolojileri bölümleri aktif ola-
cak.” diye konuştu.

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Rektör Prof. Dr. Refik Polat, 
Karabük’te faaliyet gösteren bazı 
dernek yöneticileri ile kahvaltıda 
bir araya geldi. Polat, Karabük’e ve 
Karabüklüler'e verdikleri hizmetler-
den dolayı dernek yöneticilerine ve 
üyelerine teşekkür etti. 

Karabük Üniversitesi Çiçekler 
Konukevi’nde düzenlenen toplan-
tıya Karabük Üniversite Yaptırma 
Yaşatma ve Turizmi Geliştirme 
Derneği (KARÜNDER) Başkanı 

Erkan Börekçi, Çankırılılar Dernek 
Başkan Vekili Fedai Keskin, 
Karabük Kalkınma ve Yaşatma 
Derneği (KAR-DER) Başkanı Cemil 
Yıldız, Muharip Gaziler Derneği 
Başkanı Sebahattin Çorbacı, 
Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı 
Muhittin Yılmaz, Çatalzeytinliler 
Derneği Başkanı Ozan Şentürk, 
Eskipazarlılar Derneği Başkanı 
Mitat Yurt, Ovacıklılar Derneği 
Başkanı Mehmet Deligöz, Yaşa ve 
Yaşat Derneği Başkanı Abdullah 
Küçüktepe ve Şehit Aileleri Derneği 
Başkanı Hilmi Öksüzoğlu katıldı.

Rektör Polat dernek yöneticileri ile bir araya geldi 

KABUSEM’den yurt 
müdürlerine ‘Barınma 
Hizmetleri Yönetimi’ 
kursu verildi

ll Karabük Üniversitesi  
Sürekli Eğitim Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (KABUSEM) 
tarafından Karabük’te ki yurt 
müdürlerine ‘Barınma Hizmetleri 
Yönetimi’ kursu verildi. Milli 
Eğitim Bakanlığının yurt yöneti-
cilerine zorunlu kıldığı eğitime 
32 yurt müdürü katılarak serti-
fikalarını aldı. Katılımcılar serti-
fikalarını Karabük Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ın 
elinden aldı. 

Katılımcılara sertifikala-
rını vermek üzere törene katı-
lan Karabük Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Refik Polat 
KABÜSEM’de çok farklı kurs-
lar olduğunu belirterek, "Sadece 
üniversitede değil, üniversite 
dışında da birçok kesime hitap 
eden mesleki kurslar burada 
veriliyor." diye konuştu.

'3 Nisan Kuruluş Günü' 
hazırlıkları başladı

ll Türkiye’de kurtuluşunu değil; 
kuruluşunu kutlayan tek il olan 
Cumhuriyet kenti Karabük, 81. yıl 
dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. 
3 Nisan 1937’de temelleri atılan 
‘fabrikalar kuran fabrika’ unva-
nına sahip Karabük Demir Çelik 
Fabrikaları ve Karabük’ün kuru-
luş kutlaması, Zeytin Dalı Harekatı 
nedeniyle geçtiğimiz yıllarda olduğu 
gibi bir haftaya yayılmayacak, 
sadece 3 Nisan’la sınırlı kalacak. 

3 Nisan kutlama etkinliklerinin 
geniş katılımlı kutlanması amacıyla 
Vali Kemal Çeber Başkanlığında 
toplantı gerçekleştirildi. Karabük 
Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapı-
lan toplantıya Rektör Prof. Dr. Refik 
Polat da katıldı. 

TSK tarafından Afrin’e başlatı-
lan Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle 
eğlence bazlı kutlamaların yapıl-
mayacağını ifade eden Vali Çeber, 
katılımcıların kutlamalarla ilgili fikir-
lerini aldı. Toplantı sonunda, kutla-
maların geçtiğimiz yıllarda olduğu 
gibi bir haftaya yayılmadan, sadece 
3 Nisan’la sınırlı kalması yönünde 
ortak fikirde buluşuldu.  

TOBB Teknik Bilimler MYO 
ile nitelikli tekniker yetişecek



14

“Karabük halkı önünde saygı ile eğiliyorum”ç
Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, 
Karabük Üniversitesi Akademik 
Düşünce Eğitim Medeniyet 
Kulübü ve Milli Türk Talebe 
Birliği Karabük Şubesinin 
ortaklaşa düzenlediği “Bir 
Gece Ansızın Geldik” konulu 
programa katılmak üzere 
Karabük’e geldi. 100. Yıl Kültür 
Merkezi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen programa katılım 
yoğun oldu. Konferansın 
ardından Külliye Karabük ve 3 
Nisan TV’ye özel açıklamalarda 
bulunan Mete Yarar, Karabük’e 
gelmesindeki en büyük etkenin 
Afrin şehidi Ömer Bilal Akpınar 
olduğunu söylerek şehit 
cenazesinde Karabük halkının 
göstermiş olduğu birliktelik 
sebebiyle “Karabük Halkı önünde 
saygı ile eğiliyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Askerlik hayatınızı ve kendinizi 
kısaca anlatır mısınız?

ll Ben hayatımda kendimi anlatmaktan 
hiç hoşlanan bir insan değilim, anlatmaya-
yım. 46 şehidimiz var, onların hatırası var-
ken biz kendimizi anlatmayız. Bize hep geç-

mişte de söylenen bir cümle vardır: “Bizim 
kahramanlarımız şehitlerimiz ve gazileri-
miz var, onlar varken onlar anlatılır, onlar 
konuşulur.” şu an da sınır ötesinde görev 

yapan binlerce askerimiz var. Onların kah-
ramanlıklarının anlatılması gerekiyor.

Afrin harekâtından sonra 
yapılması muhtemel 
operasyonlar hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

ll Sayın Cumhurbaşkanımız rotayı be-
lirledi. Münbiç’ten başlayan bir rota belir-
lendi. Muhtemelen bir yerde aynı anda iki 
operasyon icra edilebilir. Bunlardan birisi 
Münbiç bir tanesi Sincar olabilir. Aynı anda 
hem Suriye’de hem de Kuzey Irak’ta ope-
rasyon icra edilebilir. Buna hazırlıklı olalım.

Kübra Demirci
RÖPORTAJ:

31 Mart 2018
Sayı 9ÖZEL RÖPORTAJ

kulliye.karabuk.edu.tr

KÜLLIYE KARABÜK
.

SURETTEN MANAYA

Suret, gördüklerimiz, al-
gı biçimimizin bir ürünü-
dür. Mesela; bir insan, bir 
eşya, bir bitki, bir hayvan 

olarak karşımıza çıkabilir. Mana 
ise daha gizli olan, görünmeyen 
kısımdır. 

Yapılan her iş, suretini ve ken-
di manasını doğurmaktadır. Akıllı 
her insan, bir işi yaparken mutla-
ka onun manasını düşünerek ha-
reket etmektedir çünkü; aslolan 
manadır. Mana bilinmedikçe dün-
yanın, insanın ve hayatın anlamı 
üzerinde konuşmaya gerek bile 
duyulamaz.

Baktığımız her şeyin bir manası 
vardır, hayatta manasız hiçbir şey 
yoktur. Bazen baktıklarımızı anla-
yamayabiliriz ve bazen de yanlış 
anlayabiliriz. Herkes bakar ama 
herkes anlayamaz. Sadece sure-
te takılıp kalanlar, onun hakika-
tinden habersiz yaşarlar. Önemli 
olan ise bakmak değil, görmektir. 
Manayı, değerleri, incelikleri…

Mana, içimizdeki kıpırtılar, bi-

zim için faydalı olan ve içimizde gü-
zel duygu hissiyatı uyandırandır. 
Mesela;  bir ilacın içilmesi onun su-
reti iken, içildikten sonra vücutta 
meydana getirdiği etki onun ma-
nasıdır. İlaç görünen bir şeydir ya-
ni surettir ama etkisi görünmeyen-
dir, manadır. Burada da görüldüğü 
gibi mana bizim için çok değerlidir. 

Hz. Mevlana’nın bu sözü her 
şeyi özetlemektedir: "Şekil, suret, 
görünen her şey gölgeden ibaret-
tir. Mana ise güneştir. Gölgesiz 
nur, harabelerde, yıkık yerlerde-
dir."

Her gün bir sürü nesnelere, 
insanlara, eşyalara bakıyoruz. 
Hiçbirisi boşuna değil, hepsinin bir 
manası ve bize anlatmak istediği 
bir şeyler var. Hepsine bakalım ve 
hepsinin bize anlatmak istedikleri-
ni anlamaya çalışalım. Hayat, o za-
man daha anlamlı hale gelecektir. 
Bakan körlerden olmayalım. Suret 
kaybolup gider ama mana her za-
man yerinde kalır. Baktıklarımızı 
görmek, gördüklerimizin manala-
rını anlayabilmek dileğiyle…

Gülsüm Kızılçıbık   gulsumkzlcbk42@gmail.com

Karabük halkının şehit Ömer 
Bilal Akpınar’ın cenazesinde 
gösterdiği birliktelik hakkında 
düşünceleriniz nedir?

ll Buraya gelmemdeki en önemli sebep-
lerden biri şehit Ömer Bilal Akpınar. Dün 
akşam saat 2’de yayından çıktım, sabah 
6’da arabama bindim, dört saatlik uyku 
ile geldim buraya ama gelirken de tüyle-
rim diken diken olarak geldim. İyi ki de gel-
mişim. Ömer astsubayımızın evini ziyaret 
ettim, ailesini gördüm, onlara baş sağlığı-
mı ilettim. Beni inanılmaz derecede mut-
lu eden bir durum ile karşılaştım. Bütün 
kitaplarımı şehidimizin evinde gördüm. 
Ömer astsubay benim bütün kitaplarımı 
okumuş, annesi seni çok severdi, keşke 
seni yaşarken görseydi dedi. Benim öyle 
bir imkanım olmadı ama en azından anne-
si ve babasını görmek eşini ziyaret etmek 
bana ömrüm boyunca unutamayacağım 
bir an yaşattı. Hiç unutamayacağım bir 
yerdi. Bu kadar metanetli insanları ben bir 
arada çok uzun zamandan beridir görme-
dim. Her şehit ailesinde aynı tabloyu görü-
yorum, onlara Allah o sabrı ve metaneti ve-
riyor. O gece şehidimizin cenazesinin fo-
toğrafını yayınlayıp Twitterda paylaştığım 
ve altına yazdığım şeyi bir kez daha söylü-
yorum : “Ben Karabük Halkı önünde say-
gıyla eğiliyorum, şehitlerine layık bir tem-
siliyetle onu karşıladılar”  ailesine aynı şe-
kilde sahip çıktılar. Eski asker olarak şehi-
dimize bu kadar sahip çıkılmasından çok 
gurur duydum Allah onlardan razı olsun.

GÜVENLİK  Uzmanı Mete Yarar, Külliye Karabük Gazetesi ve 3 Nisan TV’ye özel 
açıklamalarda bulundu. Yarar, şehit cenazesinde Karabük halkının göstermiş olduğu 
birliktelik için “Karabük halkı önünde saygı ile eğiliyorum.” ifadelerini kullandı.

   
Sayın Cumhurbaşkanımız 
rotayı belirledi. 
Münbiç’ten başlayan 
bir rota  belirlendi. 
Muhtemelen bir yerde 
aynı anda iki operasyon 
icra edilebilir. Bunlardan 
birisi Münbiç bir tanesi 
Sincar olabilir. 
Mete Yarar

HZ. MEVLANA
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Çizim: SALİH TURAN

Röportaj: 
Salih Turan

Mehmet Akif’i kısaca bize tanıtır mı-
sınız?

ll Mehmet Akif Ersoy, 1873 yı-
lında doğmuş ve 1936 yılında ve-
fat etmiştir. Belirli bir süre zarfında 
Osmanlı Devleti’nin son dönemleri-
nin içinde yer alırken milli mücade-
leye, kurulan genç Cumhuriyet’e şa-
hitlik etmiş ve de Milli Marşımızın 
şairidir.

Mehmet Akif’in yaşadığı dönemi, 
toplumu anlatır mısınız?

ll Onun yaşadığı dönem hep 
keskin çalkantılarla zengin siya-
si dönüşümlerin yaşandığı yıllar-
dır. Hatırlatalım ki, Mehmet Akif 
dört yaşındayken Osmanlı-Rus 
Savaşı başlamış, sekiz yaşınday-
ken Duyun-u Umumiye (Osmanlı 
İmparatorluğu'nun dış borçlarını de-
netleyen kurum ) kurulmuş, yirmi 
üç  yaşındayken İttihat ve Terakki’ye 
halkla kitlesel ilişkiler kurması için 
imkan ve fırsat verecek şekilde, 
Balkanlardaki gelişmeler yaşan-
mış, nihayet otuz yaşındayken II. 
Meşrutiyet ilan edilmiştir. Mehmet 
Akif Ersoy, Osmanlıcılar, İslamcılar, 
Milliyetçiler, Türkçüler, Batıcılar gi-
bi çeşitli ekollerin ülkenin kurtulu-
şu için sundukları teklifleri, ade-
ta birinci elden, olayların tarihi akı-
şı içinde sıcağı sıcağına şahit ol-
muştur. Ülkenin haliyle sunulan çö-
züm yolları mukayese etme, bun-
ları yorumlama diyebileceğimiz ak-
lı süreçlerinden olduğu kadar, en az 
bunlar kadar önemli olmak kaydıyla 
bu gelişmelerden ruhen etkilemiş-
tir. Mehmet Akif’i değerlendirirken 
bunların arka planında çok hareket-
li bu tarihi panorama bulunduğunu 
unutmamak gerekir.

Şairin bu dönemdeki fikriyatının te-
melini neler oluşturur?

ll Onun toplumsal konulardaki 
eğilimi, iktisadi ve eğitim alanında 
ki görüşleri bu perspektifler ışığın-
da gelişip şekillenmiştir. Mehmet 

Akif’in toplum görüşünde ya da ol-
ması gereken ideal toplum yapısı-
nın temelinde doğru uygulanmış bir 
din yöntemi vardır. Ona göre, toplu-
mun içine düştüğü kötü durumdan 
kurtarılmasının yegâne çaresi din-
dir. Dinin teorik bölümünün doğru 
bir şekilde pratiğe dökülmesi, top-
lum hayatına doğru bir şekilde yan-
sıması devleti kurtaracaktır. Teorik 
ve pratiğin uyumunun gerekliliği 
Akif’in temel meselelerinden biri ol-
muştur. Bunun için onun eserlerin-
de dini uygulamalardaki yanlışlıklar 
tek tek tespit edilmiş; bunların fer-
de, topluma, ümmete, devlete ve di-
ne zararları gösterilmiştir. Bunun 
yanında doğru uygulamaların fayda-
ları da tarihten alınmış ideal tipler-
le izah edilmiştir. Mesela, Mehmet 
Akif insanlar için eğitim ve bilimin o 
kadar da önemli olmadığı düşünce-
sindedir. İstiklal Şairi, toplumu yal-
nız korku ile yönetmek mümkün ol-
duğu fikrindedir: 

"Ne irfandır veren ahlaka 
yükseklik, ne vicdandır;

Fazilet hissi insanlarda Allah 
korkusundandır."

Kuran-ı Kerim’in Al-i İmran suresi-
nin 102. ayetindeki - Ey iman geti-
renler (mü’minler), ALLAH’tan kor-
kun! - hükmünü harfi harfine uygu-
lanmasını isteyen Mehmet Akif, de-
mokrasiyi çok fazla öncelememiş-
tir. Şair hesap etmiştir ki, toplum-
da yozlaşmanın başlıca nedeni in-
sanlarda Allah korkusunun azal-
masıdır: 

Yüreklerden çekilmiş farz edilsin 
havfi Yezdan'ın…

Mehmet Akif, İslamcılık akımının li-
deri olmuştur. Şaire göre, dinden 
ayrı toplumda çeki-düzen zayıflaya-
caktır, bu nedenle Allah korkusu kit-
lenin aklından çıkarılmamalıdır: 

Bunun te'mini, lakin, bir yığın 
edvara vabeste!

O cem'iyyet ki vicdanında hakim 
havf-ı Yezdan'dır;

veya:

Bütün dünyaya sahiptir, bütün 
akvama sultandır.

Fakat, efradı Allah korkusundan 
bi-haber millet.

Böyle mısraların sayısını artırmak 
mümkündür. 

Bu bakımdan Akif’in düşünceleri 
meşhur Fransız sosyoloğu Gabriel 
Le Bras’ın ( 1891-1970)  fikirleri-
ni anımsatıyor. Zira Bras’a göre, di-
nin ayırt edici temel niteliği, kutsalla 
ilişkilerde toplanmaktadır. Mehmet 
Akif, toplumu bir arada tutacak en 
kusursuz dinin İslam olduğunu dü-
şünmüş ancak anlaşılamamış ve 
doğru uygulanmayan bir İslam anla-
yışının toplumda ayrışmalara yol aç-
tığını vurgulamıştır. Mehmet Akif’in 
şiirlerinde sürekli ‘var olan İslam’ 
anlayışıyla bir hesaplaşma ve güçlü 
bir özeleştiri görürüz. Zamanındaki 
aydınların dini anlamadıklarını dü-
şünmektedir. Halk kitlelerinin ya-
şayabileceği Müslümanlık, Akif’e 

göre asıl Müslümanlıktan uzak-
tır. Mütefekkirler, dini yanlış anla-
dığı için halk da hurafelere boğul-
muştur.

Müslümanlık denilen ruh-i ilahi 
arasak

Müslüman’ız diyen insan 
yığınından ne uzak…

Mehmet Akif, halkın camilerde va-
az, hutbe ve nasihat yoluyla eğitil-
mesine  çok önem verir. Der ki: ca-
miler, halkın aydınlanması için en 
uygun yerlerdir! Fakat ne yazık ki, 
cahil vaizler, hocalar İslam’ı geniş 
kitlelere yanlış anlatıyor ve onları di-
ni hikâyelerle meşgul ediyorlar. Ona 
göre, vaizler “kafir oldun!” tehdidi 
ile cemaati korkutmaktadır. Oysa 
halkı aydınlatması gereken bu kişi-
lerin, insanların nasıl yoldan saptık-
larını ve doğru yola nasıl getirilebile-
ceğini bilmesi, insanların ellerinden 
tutup onlara yardımcı olmayı başa-
rabilmesi gereklidir.

Şair ilim irfan eğitim üzerine hangi 
düşüncelere sahiptir?

ll “Amin Alayı” şiirinde Mehmet 
Akif,  Osmanlı döneminde mek-
teplerde yapılan seremoninin 
çok önem taşıdığını hatırlatıyor. 
Osmanlı Devleti’nde çocukların 
okula başlamasının bir törene ta-
bi olduğunu anlatan bu şiir, çocuk-
ların eğitim coşkusunu anlatma-
sı açısından son derece ehemmi-
yetlidir. Halk, aile ve okula başlaya-
cak olan küçük talebe açısından 
durum tespiti yapıldığında, Osmanlı 
Devleti’nde eğitime ne denli değer 
verildiği görülebilecektir. Bütün bir 
kafilenin sevinç içinde olması ço-
cukların hallerinden ne kadar mem-
nun olduğunu, halkın adeta yarı-
larak ilerlenmesi de Amin Alayı’na 
çok önem verildiğini, çok fazla katı-
lımla gerçekleştiğini ve halkın da bu 
alayı severek izlediğini göstermek-
tedir. Alayın önüne gelen ve yolunu 
kesen arabadan rahatsızlığını be-
lirten Akif, “Birinin geleceğin önün-
de durmayın” nidasıyla yolu açma-
sından sonra rahatladığını ifade et-
mekten çekinmemiştir. Geleceğin 

eğitimle olacağını belirten bu şi-
ir çocukların eğitime ve okula kolay 
bir şekilde uyumunu sağlayacak bir 
etkinliği anlatması yönüyle oldukça 
ilgi çekicidir. 

M. Akif, milletimizden bir kısım 
kendini bilmezler tarafından halkın 
aklına yerleştirilen tevekkül kavra-
mının tembelliğe alışmasını bir tür-
lü kabullenemediği gibi bu durumu 
Türk milletine hiç yakıştıramadığın-
dan bahsetmektedir. Her fırsatta 
tevekkül kavramını açıklamaya çalı-
şan şair, burada da tevekkülü halka 
miskinlik ve atalet olarak aşılayan 
cahil kimselere ateş püskürmekte 
ve dine büyük zararlarının dokun-
duğunu anlatmaktadır. Dini tanın-
mayacak hale getiren cahil kimse-
leri, milletin beynini uyuşturan yüz-
süz kimseler olarak niteleyen Akif, 
fikirlerin uyuduğundan, tevekkülün 
bir türlü doğru anlaşılamamasın-
dan dert yanmaktadır. Bütün fazi-
letlerin temeli, ancak ilimdir. İlimsiz 
hareket etmek, bir tarafına diken 
batan çaresiz bir hayvanın boş yere 
acı ve ıstırap çektiğiyle kalmasına 
benzemektedir. Mehmet Akif Ersoy 
da İslam dünyasının, dolayısıy-
la Türk milletinin, bu asırda sürük-
lendiği felaketler zincirinin asıl kay-
naklarından biri olarak cahilliği gör-
mektedir. Çare olarak da ilmi işaret 
etmektedir. Zira devir ilim devridir. 
Bu sebeple bütün bir milleti ve ku-
rumları üzerine düşen görevi yap-
maya çağırmaktadır. 

Mehmet Akif ve Vatan üzerine ne 
söylemek istersiniz?

ll Mehmet Akif bir İslâm şairi ol-
duğu kadar, bir toplum ve vatan şa-
iridir. Onun gözlerinde  vatan, kudsi 
bir varlık, şehitler, veliler diyarıdır: 

Enbiya yurdu bu toprak; şüheda 
burcu bu yer;

Bir yıkık türbesinin üstüne Mevla 
titrer!..

Mehmet Akif bir İslâm şairi olduğu 
kadar, bir toplum ve vatan şairidir. 
Onun gözlerinde  vatan, kudsi bir 
varlık, şehitler, veliler diyarıdır: 

Sahipsiz olan memleketin 
batması haktır,

Sen sahip olursan bu vatan 
batmayacaktır...

Akif, bugünün gençlerine örnek, 
mümtaz bir şahsiyetti. Zannımca, 
biz toplum olarak Mehmet Akif’i 
tam şekilde idrak etmemişiz. İdrak 
etmek ümidiyle…

Mehmet Akif büyük bir şair, 
mümtaz bir şahsiyetti 

TÜRK  Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ramazan Ahmedov ile İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy üzerine röportaj 
gerçekleştirdik.
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TÖMER'in organize ettiği Futbol Turnuvasının şampiyonu Türkiye 
takımı oldu. Finalde Suriye'yi 2-1 mağlup eden Türkiye takımındaki 
öğrenciler Afrin'deki mehmetçiğe moral olması için asker selamı yaptı. 

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi 2017-
2018 Rektörlük Kupası futbol 
maçları Ay Yıldızlı Stadyum’da 
oynanan iki karşılaşma ile başladı.

Mühendislik Fakültesi ve Sağlık 
Hizmetleri MYO arasında oynanan 
karşılaşma ile başlayan Rektörlük 
Kupası futbol maçları oldukça 
heyecanlı ve çekişmeli anlara 
sahne oldu. Maç sonunda ise 
gülen taraf 5-0’lık net bir skor ile 
Mühendislik Fakültesi oldu. 

Turnuvada aynı gün oyna-
nan diğer karşılaşma ise Adalet 
MYO ile Edebiyat Fakültesi ara-

sında yapıldı. Karşılaşma Edebiyat 
Fakültesinin 2-0’lık galibiyeti ile 
sona erdi. Grup maçlarında bugün 
saat 15:00’te Sağlık Bilimleri 
Fakültesi ile Turizm Fakültesi, saat 
16:30’da ise Tıp Fakültesi ile Güzel 
Sanatlar Fakültesi karşı karşıya 
gelecek. 

Rektörlük Kupası 
Turnuvası’nda, 26 Mart’a kadar 
devam edecek grup maçları 
sonunda takımlar çeyrek final 
mücadelesi verecek. Yarı final 
maçları ise 30 Mart’ta oynanacak. 
Karabük Üniversitesinin en iyi takı-
mının belirleneceği final karşılaş-
ması ise 4 Mayıs’ta yine Ayyıldızlı 
Stadyum’da oynanacak.

Rektörlük Kupası 
maçları başladı

ll Karabük Valiliği tarafından 
Kardemir Karabükspor’un spor-
tif faaliyetlerini desteklemek 
için “Ateş Daha Mavi Yansın Di-
ye” sloganıyla başlatılan yardım 
kampanyasına Karabük Üniver-
sitesinden tam destek geldi. Ka-
rabük Üniversitesi Rektörlüğü ta-
rafından tüm akademik ve idari 
birimlere gönderilen yazıda, Ka-
rabük Valiliği tarafından başlatı-
lan yardım kampanyasına atıfta 
bulunularak “Söz konusu yardım 
kampanyasına, ‘Biz Karabük Üni-
versiteliler’ olarak akademik ve 
idari tüm personelimiz ile gerek-
li desteği sağlayabilmek için, ko-
nu hakkında biriminizde gerek-
li duyuruların yapılması.” ifadele-
ri yer alıyor. 

Ayrıca bağışta bulunmak iste-
yen personelin 2 Nisan’a kadar 
bağış bedellerini bildirmelerinin 
istendiği yazıda, bağış miktarının 
Nisan ayı maaşından kesileceği 
bilgisi de paylaşılıyor. 

Geçtiğimiz hafta da Karabük 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Re-
fik Polat tarafından tüm akade-
mik ve idari personele kısa me-
saj gönderilerek Kardemir Kara-
bükspor için başlatılan kampan-
yaya destek olmaları istenmiş-
ti. Rektör Polat’ın gönderdiği kı-
sa mesajda şu ifadeler yer almış-
tı: “Karabük Valiliğinin Kardemir 

Karabükspor’a destek olmak için 
başlattığı “Ateş Daha Mavi Yan-
sın Diye” kampanyasına Karabük 
Üniversitesi olarak destek olmak 
için KARABUK yazıp tüm GSM 
operatörlerinden 1678’e SMS 
gönderebilirsiniz. 1 SMS 10 TL 
bağış yaparak Karabükspor’a sa-
hip çıkmanızı bekliyoruz.”

Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi 
TÖMER’in organize ettiği ve üni-
versitede öğrenim gören ulus-
lararası öğrencilerden oluşan 
takımların yarıştığı ‘Dünya 
Kupası’ maçları Türkiye ve 
Suriye’nin final maçıyla son 
buldu. Ay Yıldızlı Stadyum’da 
oynanan final karşılaşmasını 
2-1 kazanan Türkiye takımın-
daki öğrenciler maç sonunda 
asker selamı yaparak Afrin’deki 

Mehmetçiğe destek mesajı verdi. 
Öğrenciler arasındaki kardeş-

lik bağını güçlendirmek amacıyla 
düzenlenen turnuvada Türkiye, 
Filistin, Kırgızistan, Azerbaycan, 
Yemen, Türkmenistan, Çad, 
Somali, Cibuti, Mısır ve Suriye 
takımları yer aldı. Turnuva 
sonunda finale Türkiye ile Suriye 
takımları kaldı. Türkiye, rakibini 
2-1 yenerek turnuvanın şampi-
yonu oldu. Mısır ve Cibuti takım-
ları ise 3.’lük maçına çıktı. Mısır 
maçı 5-2 kazanarak turnuvada 
3. oldu.

Karabük Üniversitesinden, 
Kardemir Karabükspor'a tam destek

KBÜ 
Dünya Şampiyonu
Türkiye

TURNUVA 
SONUCU

llŞAMPİYON

TÜRKİYE
ll TURNUVANIN İKİNCİSİ

SURİYE
llTURNUVANIN ÜÇÜNCÜSÜ

MISIR

Geleneksel okçuluk 
takımı 6. Fetih 
Kupası’na hazırlanıyor
Külliye Karabük
kulliye@karabuk.edu.tr

ll Karabük Üniversitesi 
Geleneksel Sporlar Kulübü, 
İstanbul Okçular Vakfının orga-
nize ettiği ve bu yıl 6.’sı düzenle-
necek Fetih Kupası için talimlere 
başladı.

Karabük Üniversitesi 
Geleneksel Sporlar Kulübü talim-
hanesinde Güz dönemi sonunda 
yapılan yarışma ile belirlenen 
sporcular Ay – Yıldızlı Stadyum’da 
açık alanda talimlere başladı. 

Sporcular, Nisan ayında yapıla-
cak 6. Fetih Kupası Geleneksel 
Türk Okçuluğu bölge elemele-
rine katılacak. Bu yıl 70 metreden 
yapılacak hedef atışları için stad-
yumda yapılan talimlerle hazırlık-
lar devam ediyor. Ayrıca üniversite 
takımı tarafından limitli ve limit-
siz kategoride menzil koşusu 
müsabakalarında yarışmak için 
başvuru yapıldı. Yarışmada kulla-
nılacak malzemelerle ilgili yapılan 
değişiklikle, kullanılacak olan adi 
gezli oklar öğrenciler tarafından 
hazırlanmaya devam ediyor.


