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REKTORDEN ... 
Sevgili Gençler, 

Sizleri sadece eğitim-öğretim süresi içerisinde zorunlu mesa i ya ptığımız bireyler 

ola ra k görmüyoruz. Toplumun temel taşı olan "aile" kavramı na olan inancım ızdan 

dolayı her birinizi Karabük Üniversitesi ailesinin birer ferdi olara k kabul ediyoruz. 

Kuruluşumuzdan bugüne gelişim, değişim ve a tılı m larla geçen 11 yıl ı n sonuna 

ya klaşırken; aşk, şevk ve başarılarla dolu bir yılı daha geride b ıra kman ı n haklı gururunu 

hep bi rlikte yaşıyoruz . Yenilikle karşıladığımı z yeni yılda , milli-manevi değerlerın e bağlı, 

insan olma hasleti ve gayretiyle bütünleşmiş kıymetli öğ re n cilerımi z le aynı gayeyle aynı 

yolda yürümeye devam edeceğiz . 

Y ı l boyunca sizlerden gelen proje, istek ve önerileri hayata geçırmeye cabalarken ; 

bilim, kültür, sanat, kariyer; spor etkinliklerinin ya nı sı ra milli -manevi değerlerimi zı 

önceleyen bireysel ve toplumsal hassasiyetlerimizle "Karabi.ık Ü niversıte liler" olarak 

tarihe önemli notlar düşüyoruz. 

Karabük Üniversitesi, bir dünya üniversi tesi olma yolunda h ız la ilerliyor. Tü rk iye'nin 

81 ilinden gelen 47 bin öğrencisi ve d ü nyanın 76 farklı ülkesinden 6 bin civarında 

ulu s la rarası öğrenci, akademik personeli ve idari ça l ı şa nlarıyla birlıkte toplamda 56 
binden fazla üyesi olan, kocaman bir ai le o lma nın gururunu yaşıyor. 

Sizler ça lı şma ve gayretleri nizle ilmin geleceğine yakılmış birer ,şıksınız. Yeryüzünde 

yaşaya n mazlumların ümitlerinin sizler in omu z la rında olduğunun farkında olmanızı 

hatırlatmak isterim. Elbette ki bir çiçekle bahar olmuyor ancak her bahar bir çiçekle 

baş lıyor. Bu nedenledi r ki her bir öğ ren cimiz bizim için b iricikt ı r; değe ı lıd ır. 

Sayfala rınd a gezintiye ç ıkacağ ını z bu ça lı şma, 2018 y ı l ı nd a "büyük ai lemizin·· ürett iğ i, 

d üze nled iği , katıldı ğ ı etkinliklerden öze tlenerek h a z ı r lanmışt ı r. inşa lla h önümüzdeki 

yılla rda da sizlerle birli kte bugünden daha iyi ve daha ileri ça l ışma lara imza a tacağ ı z 
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