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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
“Milletimizin kendisini düşmandan ve teröristten koruması 

için verdikleri silahları, bu necip millete doğrultan vatan 

hainleri, bundan 6 yıl önce karanlık ve meşum emellerini 

gerçekleştirmek için harekete geçmişti.

FETÖ 15 Temmuz 2016 gecesinde, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi dahil, Ülkemizin kritik noktalarına 

gerçekleştirdikleri hain saldırılarla; Türkiye Cumhuriyeti’ni, 

Cumhurbaşkanı’nı, Milletin Vekillerini ve Milletin kendisini 

hedef alarak gerçekleştirdiği alçak darbe girişimi, başta 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti 

ve güçlü liderliğinde, devletimizin vatansever yetkilileri, 

aziz milletimizin feraseti, cesareti ve cansiperane 

mücadelesiyle, destansı bir direnişle karşılaşmış, tarihte 

eşi görülmemiş büyük bir mücadele sonunda hak ettiği 

karşılığı bularak bertaraf edilmiştir.

Devlet ve millet işbirliği ile 15 Temmuz gecesinde hainlere 

karşı konulan direniş ve diriliş ruhu, küresel ve yerel 

vesayet odaklarına unutamayacakları bir ders vermiş, bu 

kahramanlığın oluşturduğu etki dünya halklarına ilham 

olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkemizin ve 

milletimizin birlik ve beraberliğine yürekten inanan ve bu 

uğurda üzerine düşen vazifeleri yapan Bolu Abant İzzet 

Baysal Üniversitesi olarak, her türlü terörist oluşum ve 

vesayet odağının karşısında olduğumuzu bir kez daha 

vurguluyoruz. Yetiştirdiğimiz gençlerimiz, milli birlik 

ve bütünlüğümüze, çoğulcu demokrasimize, hak ve 

özgürlüklere bağlı, maneviyatına ve kadim medeniyet 

değerlerimize saygılı olarak, cennet vatanımıza değer 

katmak üzere mezun olmaktadırlar.

Yıldönümü vesilesiyle vatan, millet ve milli bekamız uğruna 

şehadet şerbeti içen kahraman şehitlerimize Allah’tan 

rahmet diliyor, gazilerimize sağlık ve uzun ömür temenni 

ediyorum.”
Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü
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15 Temmuz hain darbe kalkışması, 
6’ncı yıldönümünde, 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 
81 ilde düzenlenen çeşitli etkinliklerle 

bir kez daha idrak ediliyor.
 

O uğursuz gecede canları pahasına vatanı savunan 
şehitlerimiz ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.
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BAİBÜ
“DEVLET-TOPLUM İLİŞKİSİ 
TEMELİNDE 15 TEMMUZ” 

KONFERANSINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI  

15 Temmuz hain darbe kalkışması, 6’ncı yıldönümünde, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 81 
ilde düzenlenen çeşitli etkinliklerle bir kez daha idrak edi-
liyor; sebepleri ve sonuçları irdeleniyor. O uğursuz gecede 
canları pahasına vatanı savunan şehitlerimiz ve gazilerimiz 
saygı ve minnetle anılıyor.

Bu kapsamda Bolu Valiliği uhdesinde Bolu Abant İzzet Bay-
sal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ilk etkinlikte, 
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin 
Bezci, “Devlet-Toplum İlişkisinin Dönüşümü ve 15 Temmuz” 
konulu konferans verdi.

İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe Salonda düzenlenen 
konferansa; Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Abant İzzet Bay-
sal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Em-
niyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Kd. 
Alb. Haluk Saygılı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin 
Gündüz, Prof. Dr. Aydın Him, Genel Sekreter İhsan Ağcan, 
Üniversitemiz Dekanları, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, 
daire başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“15 Temmuz’u Hâlâ Tam Olarak Anlayabilmiş 
Değiliz.”

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan 
konferansta Prof. Dr. Bünyamin Bezci, 15 Temmuz’u hâlâ 
tam olarak anlayamadığımızı vurgulayarak, “Buna da bir 
askeri darbe diyoruz ama askeri darbeden farklı olduğu-
nu, farklı bir bağlamın geliştiğini görüyoruz. Türk siyasi ha-
yatında askeri darbe matematiği çok bellidir. Biz aslında 
askeri darbeler geleneğine sahibiz denir ama bizde askeri 
darbeler bir gelenek değil temel bir konjonktürdür.” dedi.

1960 askeri darbesinden sonra yaklaşık her 10 yılda bir 
benzer şekilde devam eden konjonktürün bir nesille kaim 
olduğunun altını çizen Prof. Dr. Bezci, özetle “Nesil de-
ğiştikçe darbe zihniyeti ciddi şekilde evrilmiştir. Özellikle 
2007’deki 27 Nisan bildirisiyle de aslında bağlamını yitirmiş-
tir. Bu darbe sürecinden gelerek 15 Temmuz anlaşılamaz.” 
diyerek, Türkiye’deki askeri darbe matematiği hakkında 
ayrıntılı bilgi verdi ve özetle şunları kaydetti:
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“15 Temmuz’un Ana Aktörlerinin Neoliberal 
Politikalarla Geliştiğini Görüyoruz.”

“Önce bir ekonomik krizi, ekonomik kriz sonrası bir güvenlik 
krizini yani bir çatışma ortamını, çatışma ortamı sonrasın-
da da askeri darbelerin geldiğini görüyoruz. Peki 15 Tem-
muz nereden çıktı? 15 Temmuz aslında dinamiklerini ya da 
ilk tohumlarını 1980’li yılların değişen politik ortamında bul-
du. 15 Temmuz darbe dinamiklerini yaratan şey, devlet-top-
lum ilişkisinin değişmesiyle alakalıydı. Neydi o? Burada ka-
pitalist sistem sürecini iyi anlamamız gerekiyor. Kapitalist 
sistem, 3 temel sac ayağına oturuyor. Bunlar devlet, top-
lum ve piyasa. Eğer bu sac ayaklarından biri biraz aksarsa, 
kapitalizmin diğer sac ayakları, o aksayan tarafı bir nevi ta-
mir ederek ya da onun eksiklerini kapatarak, sistemin ye-
niden yaralarını sarıyor. 29 buhranı ve 2. Dünya Savaşı’nın 
ardından devlet ağırlıklı sistem, 60’ların sonunda sıkıntıya 
düştü. Bu dönem petrol krizi, ciddi bir zihinsel dönüşümü 
de beraberinde getirdi. Çünkü, devletler bu yükü artık kar-
şılayamaz oldular. Neoliberal politikalar başlamıştı. Neoli-
beral politikalar temelde şudur: Devlet sırtındaki yükü bir 
yere boşaltmak zorundaydı. Kapitalizmde devletin dışında 
iki bağımsız entite var; piyasa ve toplum. Bütün dünyada 
devletler yüklerini toplumla ve piyasayla paylaşmaya baş-
ladılar. Devletlerin yüklerini piyasayla paylaşmalarına özel-
leştirme, toplumla paylaşmalarına sivil toplumculuk dedik. 
Dikkat ederseniz 1980’li yıllar hem dernekleşmenin hem 
de vakıflaşmanın çok arttığı yıllardır. Bunların nasıl yapı-
lacağını da devlet gösterdi ve mesela sosyal yardımlaşma 
vakıfları kurdu. Bunlar neoliberal bir akıldan besleniyordu. 
Bu neoliberal politikalar, 1980’li yıllarda, Türkiye’yi bir taraf-
tan da demokratikleştirdi diyebiliriz. Toplumu güçlendirdi. 
Toplum ve piyasa ‘Bu kadar yükü biz yüklendiysek artık 

devlete bu kadar ihtiyacımız yok’ dediler. Bu kez de devlet 
fikri ciddi bir şekilde zayıfladı. Bu çok doğal bir gelişmedir. 
Demokrasi gerçekten bu neoliberal politikalarla ciddi bir 
kök kazanmaya başladı. Hem düşünsel anlamda sivil top-
lumculukla birlikte bir kök kazandı; hem de sermaye olarak 
özelleştirmeyle birlikte, sermaye bağlamında kökleşmeye 
başladı. Bütün bunlar içinde 15 Temmuz’un ana aktörlerinin 
de tam bu dönemlerde neoliberal politikalarla geliştiğini 
görüyoruz.”

“Bu Yapının Medya ve Eğitimde Giderek 
Güçlenmesi, Dönemin Ruhuna da Uygun Bir 
Gelişmeydi.”

“Dikkat edin bu dönemde 15 Temmuz’un temel aktörleri 
olan FETÖ yapılanması, önce eğitim, ardından medya bağ-
lamında çok ciddi bir şekilde güçleniyor.” diyen Prof. Dr. 
Bezci, özetle “Bu yapının eğitim bağlamında güçlenmesin-
de dershaneler, kolejler vs. çağın ruhuna da çok uygun. 
Bu durum kimsenin çok da dikkatini çekmiyor çünkü de-
mokratikleşme ve sivil toplumlaşma var. Bu bağlamda 
ikinci adımlarını da, 80’lerin sonunda medyada attıklarını 
görüyoruz. 90’ların ortasına kadar neredeyse bu iki sektör-
de çok güçlendiklerini ve bu iki sektörün de aslında temel 
olarak sivil toplumculuktan çok ciddi bir şekilde beslendik-
lerini görüyoruz. Bunu sivil toplumculuk çok kötü anlamın-
da söylemiyorum tabii ki. Bu döneme baktığımızda, çağın 
ruhundan beslendiklerini ve çok da dikkat çekmediklerini, 
çok masum bir maske takındıklarını görüyoruz. Bu bağ-
lamda baktığımızda, medya ve eğitim sektöründe güçlen-
me, neoliberal politikaların desteklediği bir durumdu.” diye 
konuştu.
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Konuşmasında, 15 Temmuz aktörlerinin asıl kırılmaları ya-
şadıkları dönemlere işaret eden Prof. Dr. Bezci, özetle “Bu 
kırılmaları, 1990’ların sonunda, özellikle 28 Şubat sürecinin 
hemen öncesinde Bank Asya’nın kuruluşuyla birlikte ya-
şadıklarını görüyorsunuz. Bank Asya’nın kurulduğu an, bir 
nevi sivil toplum alanında güçlenmiş olan yapının, piyasayı 
da kontrol edebilen bir yapıya dönüşmeye başladığı andır. 
Bu anlamda 28 Şubat, bu harekette düşük bir ivme yarat-
madı. 28 Şubat genel olarak baktığımızda Türkiye’ye özgü 
bir darbe geleneğinin devamıydı ama dünyadaki konjonk-
tür halen devletin küçültülmesi, temelde piyasanın ve top-
lumun güçlendirilmesi üzerineydi. 

Dünya konjonktürü genelde 1970’lerden 2008’deki ekono-
mik krize kadar temelde aslında devletin daha küçüldüğü 
ama piyasa ve toplumun daha güçlendiği bir konjonktür-
dür. Önce eğitimde, sonra medyada ve en sonunda piyasa-
da çok güçlenmeye başlayınca, devlette de bürokraside de 
ciddi güç kazanmaya başlamışlardı. Aslında bürokraside 
güç kazanmaları zaten onların 70’li yıllardan gelen bir he-
defleriydi.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Bezci, Toplumun 15 Temmuz’a Olan 
Tepkisinin Nedenlerini Sıraladı
Bütün bunların dünyada yeniden paylaşım dönemini işaret 
ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Bezci, özetle “Yani bu durum, 2. 
Dünya Savaşı’ndan sonra aslında 3. Dünya Savaşı’nın çok-
tan başladığının bir göstergesi. Bu sadece Ukrayna-Rusya 
meselesi değil. Devletler yeniden aktör olmaya başlayın-
ca biliyoruz ki yeniden bir paylaşım savaşı ortaya çıkıyor. 
Türkiye açısından baktığımızda, 2011 seçimleriyle birlikte 15 
Temmuz darbe girişiminde bulunan aktörler, rüzgâra ters 

bir şekilde dediler ki, ‘Biz artık toplumda, medyada, ekono-
mide, askeri bürokraside güçlüyüz.’ Peki ne kaldı geriye? 
Sadece siyasi iktidar kaldı. Siyasi karar verme mekanizma-
ları kaldı. Aslında 2011 sonrası yavaş yavaş yapının, siyasi 
karar verme mekanizmalarını da etkilemeye çalıştığını gö-
rüyoruz. Tabii ki siyasi iktidar buna tepki gösterdi. Bunu biz 
Türkiye’ye özgü olağanüstü durumlarda görüyoruz. Bunlar 
Gezi Parkı’yla başlayan, 17-25 Aralık süreciyle devam eden 
olağanüstü durumlar. Aslında bunlar dünya konjonktürü-
nün dışında durumlardı. Bunlar gecikmiş bir renkli devrim 
hikayesiydi. En nihayetinde 15 Temmuz sürecine Türkiye’de 
sadece iktidar değil toplum da bir nevi karşılık verdi. Top-
lumun karşılık vermesi, biraz toplumu etki altına alma bağ-
lamında yaptıkları hatalarla çok âlâkâlıydı. Yani etki altına 
alalım diye toplumu çok ciddi anlamda zihinsel, düşünsel 
ve vicdansal baskı altına almışlardı. Bu baskı insanlarda 
derin bir tepki oluşturmuştu. Tankın üstüne çıkan insan-
lar aslında bu baskının dışa vurumuyla bunu yaptılar. Bir 
taraftan da bizdeki askeri darbe geleneği içinden gelen bir 
suskunluğun utancıyla tankın üstüne çıktılar. 60’ta darbe 
olmuş, susmuşsun. 70’te darbe olmuş, susmuşsun. 80’de 
darbe olmuş, susmuşsun. Bunun utancı da vardı insanlar-
da. Yine burada politik liderliğin de çok ciddi bir şekilde 
dik duruşu vardı. Bütün bunlar birleşince de insanlar tepki 
gösterdiler ve 15 Temmuz’da 250 şehit verdik. Bu bir taraf-
tan toplumsal tepkiydi, bir taraftan da dünya konjonktürü-
ne uygun bir tepkiydi.” değerlendirmesinde bulundu.

Soru-cevap bölümünün ardından Prof. Dr. Bünyamin Bez-
ci’ye Vali Erkan Kılıç tarafından teşekkür plaketi takdim 
edildi. Konferans, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona 
erdi.
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“15 TEMMUZ BAĞLAMINDA 
TOPLUM BÜTÜNLÜĞÜ AÇISINDAN 

DİNİ VE MİLLİ DUYGULARIN ÖNEMİ” 
KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

15 Temmuz Milli Birlik Günü anma programları kapsamında 
“15 Temmuz Bağlamında Toplum Bütünlüğü Açısından Dini 
ve Milli Duyguların Önemi” konulu konferans düzenlenendi.

İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe Salon’da gerçekleş-
tirilen konferansa; Bolu Valisi Erkan Kılıç, Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gün-
düz, BAİBÜ Genel Sekreteri İhsan Ağcan, Bolu İl Emniyet 
Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu İl Jandarma Komutanı Haluk 
Saygılı, Milli Eğitim İl Müdürü Cemil Sarıcı, Kültür ve Turizm 
İl Müdürü Hakan Doğanay, dekanlar, idari ve akademik per-
sonellerimiz ve vatandaşlar katıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Ocak’ın konuşmacı olarak katıldığı konferans saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. 
Katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başlayan Ocak, 15 
Temmuz’da karanlık bir gecede karanlık ruhlu ve karanlık 
düşünceli insanların Türk Milleti’ne kefen biçmeye çalıştık-
larını, Türk Milleti’nin de kadınından erkeğine, gencinden 

yaşlısına kimsenin bu zilleti kabul etmediğini belirtti.

15 Temmuz gecesi harekete geçenlerin kısaca FETÖ ola-
rak tanımlandığını söyleyen Ocak, FETÖ’nün dini ve milli 
duyguları kullanarak ülkemizin çocuklarını beyinlerini yı-
kayarak ülkemizin evlatlarını ülkemize karşı kullandıklarını 
dile getirdi. “Toplumların laboratuvarı tarihtir” diyen Ocak, 
“Tarihteki bu ve benzeri olayları görmek ve bundan sonra 
bu tür olayların tekerrür etmemesi için adımlarımızı sağ-
lam atmak durumundayız” dedi. İnsanların sosyal bir varlık 
olarak anne-babanın yanında dünyaya geldiğini ve ailesine 
yönelik aidiyet duygusunun doğal olarak geliştiğine deği-
nen Ocak, kişide aidiyet duygusunun zamanla ülkesine ve 
inancına yönelik olarak da geliştiğinden bahsetti. FETÖ’nün 
ülkemizin evlatlarındaki aidiyet duygularını değiştirerek 
sadece kendilerine itaat eden zombilere dönüştürdüğüne 
vurgu yapan Ocak, bunun sonucunda ise FETÖ’nün, Türk 
Milleti’nin silahlarını Türk Milleti’ne doğrulttuğunun altını 
çizdi. FETÖ’nün yapabileceği tüm kötülükleri yaptığını açık-
layan Ocak, Türk Milleti’nin kültürel ve genetik kodları saye-
sinde bu ihanete izin vermediğini anlattı.
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Türk Milleti’nin 5000 yıllık tarihi ve 2000 yıldır süre gelen 
devlet geleneği olduğunu ifade eden Ocak, milletler arası 
camiada kıdemin önemli olduğunu belirtti. Devlet kurmak 
için milletlerin olgunlaşması ve belirli alanlarda sosyalleş-
mesi gerektiğini söyleyen Ocak, bunu başaramayan millet-
lerin devlet kuramadığını dile getirdi. Millet unsurunun iki 
önemli özelliği olduğunu bunlardan birinin kültür diğerinin 
din olduğunu açıklayan Ocak, bu iki özellik güçlü olduğunda 
devletin de güçlü olduğunu anlattı. Göktürk’lerin güçlü bir 
devlet iken Mukan Kağan döneminde Çin’e meylettiğini ve 
Budizm’i resmi din olarak kabul etmesinden sonra Mukan 
Kağan döneminden sonra Göktürk’lerin çöktüğünü vur-
gulayan Ocak, Uygurlar’da ise Bögü Kağan’ın Maniheizmi 
resmi din olarak kabul ettikten sonra devletin ileri gelen-
leri devletin çökmemesi için Bögü Kağan’ı görevden alarak 
yerine amcasının oğlunu göreve getirdiklerinin altını çizdi.

Türklerin 10. Asırdan itibaren İslamiyeti kabul ettiğini ifade 
eden Ocak, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle Türk hü-
kümdarlarının iki isim kullandığını bunlardan birinin Türk 
ismi diğerinin de İslami isim olduğunu belirtti. Selçuklular 
dönemiyle birlikte Türklerin İslamiyet’te önemli bir rol üst-
lendiğini söyleyen Ocak, 1055’ten itibaren İslam Dünyası’nın 
liderinin Türkler olduğunu belirtti. Türklerin İslamiyet’i ka-
bul ettikten sonra yaptıkları bütün işleri İslam adına yap-
tıklarını vurgulayan Ocak, İslamiyet’i kabul etmeyen Türkle-
rin zamanla asilimile olduklarının altını çizdi. Hasan Sabbah 
ve ona bağlı kişilerin Selçuklular döneminde FETÖ benzeri 
bir yapı oluşturduklarından bahseden Ocak, Selçukluların 

bu yapıyla hem ilmi hem askeri alanda mücadele ettiğine 
değindi. FETÖ’nün tıpkı Hasan Sabbah ve ona bağlı kişile-
rin yaptığı gibi haçlılarla işbirliği yaptığını açıklayan Ocak, 
FETÖ liderinin aynı Hasan Sabbah gibi davrandığını “Allah 
Dünya’yı Hz. Muhammed için yarattı benim için devam et-
tiriyor” gibi sapkın sözler sarfeden FETÖ liderinin ayetleri 
değiştirdiğini söyledi.

Tarihte bu tür örneklerin çok olduğunu bunlara Hindis-
tan’da faaliyet gösteren ve İngiliz yanlısı olarak Hindis-
tan’ın İngiliz sömürgesi olmasını kolaylaştıran Mirza Gulam 
Ahmet’in de örnek gösterilebileceğini aktaran Ocak, bu tip 
hainlere kanmamak için inancımıza ve kültürümüze sahip 
çıkmamız gerektiğini anlattı. Yahudilerin yaklaşık 1900 yıl 
aradan sonra devlet kurabilmelerinin sebebinin inançla-
rına ve kültürlerine sahip çıkmaları olduğunu vurgulayan 
Ocak, Yahudilerin Tevrat’a “cepte taşınan vatan” dedikleri-
ni bunun sebebinin ise Tevrat’ın İbranice olması sebebiyle 
hem inançlarını hem de kültürlerini koruduklarından dolayı 
aradan geçen onca zamana rağmen benliklerini yitirme-
diklerinin altını çizdi. Türk Milleti’nin benliğini yitirmemesi 
için inancına ve kültürüne sahip çıkması gerektiğini dile 
getiren Ocak, ülkemizin evlatlarını FETÖ gibi hain oluşum-
lara kaptırmaması sağlam bir inanç ve kültür gerektiğini 
söyledi. Ocak, katılımcılara teşekkür ederek sözlerini nok-
taladı.

Ocak’ın sözlerini bitirmesinin ardından Bolu Valisi Erkan Kı-
lıç, Prof. Dr. Ahmet Ocak’a teşekkür plaketi verdi.
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15 Temmuz Milli Birlik Günü Spor Turnuvalarında 
Dereceye Girenlere Kupaları Verildi

Programda 15 Temmuz Milli Birlik Günü çerçevesinde Üni-
versitemiz tarafından organize edilen 15 Temmuz masa 
tenisi, voleybol ve futbol turnuvalarında ödül almaya hak 
kazananlar ödüllerini aldı.

15 Temmuz Voleybol Turnuvası’nda dereceye giren takım-
lara kupalarını BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı 
takdim ederken, 15 Temmuz Futbol Turnuvası’nda dereceye 
giren takımlara kupalarını Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin 
Aksoy ve 15 Temmuz Masa Tenisi Turnuvası’nda dereceye 
girenlerin plaketlerini Bolu İl Jandarma Komutanı Jandar-
ma Kıdemli Albay Haluk Saygılı takdim etti.

15 Temmuz Şehidi Fatih Kalu Belgeseli 
Duygulandırdı

Programda, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında va-
tan hainlerine karşı verdiği mücadelede şehit düşen BAİBÜ 
Gerede Meslek Yüksekokulu öğrencimiz Fatih Kalu için ha-
zırlanan belgesel gösterimi yapıldı. Belgesel gösteriminde 
salonda duygu dolu anlar yaşandı.
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BAİBÜ’DE 
15 TEMMUZ GÖLKÖY KOŞUSU 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kap-
samında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde “15 Tem-
muz Gölköy Koşusu” gerçekleştirildi.

Gölköy kampüsünde düzenlenen koşuyu, Bolu Valisi Erkan 
Kılıç, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Alişarlı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür V. Ah-
met Türköz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz, 
Prof. Dr. Aydın Him ve Prof. Dr. Kamil Gürel, Genel Sekreter 
İhsan Ağcan, dekanlar, akademik ve idari personel ilgiyle 
takip etti.
Üniversitemiz Rektörlük binasından başlayan 15 Temmuz 

Gölköy Koşusu, “Öğrenci/Profesyonel” ve “Halk” olmak üzere 
iki kategoride gerçekleştirildi. İdari Birimler Binası, Spor Bi-
limleri Fakültesi, Yemekhane, istikametinden Kongre Mer-
kezi, otobüs durakları ve Mimarlık Fakültesi güzergâhında 
toplam 2 bin 250 metrelik parkurda yapılan Koşu, Rektörlük 
binası otoparkına kurulan tören alanında tamamlandı.

Dereceye Girenlere Madalyaları Takdim Edildi

Ardından Öğrenci/Profesyonel kategorisinde erkeklerde 
birinci olan öğrencilerimiz; Efe Berat İnce, ikinci M. Emin 
Karakuş ve üçüncü Onur Mantarcı’ya madalyaları Bolu Va-
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lisi Erkan Kılıç, öğrencimiz Aynur Meryem’e madalyası Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz, Halk Kategorisin-
de; birinci Mustafa Şen, ikinci Hamit Özdamar ve üçüncü 
Önder Yavuz’a madalyalarını Sivil Toplumla İlişkiler Genel 
Müdür V. Ahmet Türköz taktı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, 15 Temmuz Gölköy Koşu-
suna iştirak eden tüm katılımcılara katılım belgesi verdi.

Rektör Alişarlı: “Hain Darbe Girişimlerine Bir Daha 
Asla Fırsat Verilmeyecektir.”

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı yaptığı konuşmasında, Göl-
köy koşusuna katılan ve dereceye giren tüm koşuculara, 
yarışmaya iştiraklerinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla darbe-
cilere karşı direnen vatandaşlarımız sayesinde bastırılan 
hain darbe kalkışmasının 6’ncı yıldönümünü yaşadığımızı 
vurgulayan Rektör Alişarlı, özetle “Sayın Cumhurbaşkanımız 
o akşam meydanlara çıktı ve seslenişte bulundu. 

Bu çağrıya karşılık veren milletimiz de, O’nu yalnız bırakma-
yıp birlikte meydanlara indi ve bu hain darbe girişiminde 
bulunanların karşısına dikilerek bastırdı. Bu büyük müca-
delede şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Ümidimiz ve bek-
lentimiz şudur ki, milletimiz bu tür hain darbe girişimlerine 
bir daha asla fırsat vermeyecektir. Kamu ve özel sektör 
kurumlarıyla ve STK’larıyla birlikte necip milletimiz, tarihin-
den de gelen güç ve iradeyle hain kalkışmaların karşısında 
olduklarını ve olacaklarını göstermişlerdir. Allah-û Teâlâ 
hiçbir zaman bu aziz milleti yalnız bırakmasın. Şehitlerimi-
zin ruhu şâd olsun, gazilerimize Allah uzun ve sağlıklı ömür-
ler versin. 15 Temmuz Gölköy Koşu organizasyonumuzu bu 
direnişi yaşatmak ve geleceğe aktarmak için yaptık. Bun-
dan sonraki yıllarda da bu ruhu canlı tutmak için yapmaya 
devam edeceğiz. Koşuya iştirak eden tüm sporcularımıza, 
öğrencilerimize ve halkımıza teşekkür ediyorum” diyerek 
sözlerini noktaladı.

Rektör Alişarlı’nın konuşmaları ardından 15 Temmuz Gölköy 
Koşu organizasyonu toplu fotoğraf çekimi ardından sona 
erdi.
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BAİBÜ AİLESİ,
15 TEMMUZ KAHRAMANLARINI 
“DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK” 

YÜRÜYÜŞÜYLE ANDI

15 Temmuz şehit ve gazilerini minnetle anmak ve o geceyi 
daha iyi idrak edebilmek amacıyla Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi’nde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” 
yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 15 
Temmuz hain darbe kalkışmasının 6’ncı yıldönümü dolayı-
sıyla ve “Türkiye Aşkına” temasıyla 81 ilde etkinlikler düzen-
lendi.

Bu kapsamda Rektörlüğümüz tarafından düzenlenen yürü-
yüşe; Rektör Alişarlı’nın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Samettin Gündüz, Genel Sekreter İhsan Ağcan, dekanlar, 
müdürler, daire başkanları, akademik ve idari personel ile 
öğrenciler katıldı.

Yaklaşık 2 Kilometrelik Yolu 15 Temmuz Direnişi 
Ruhuyla Yürüdüler

Gölköy yerleşkesinde Kongre Merkezi önünden başlayıp 
protokol yolundan devam eden yürüyüş, 15 Temmuz De-
mokrasi Bulvarı’ndan Tıp Fakültesi’ne kadar sürdü. Şehit 
ve gazilerin saygı ve minnetle yâd edildiği yaklaşık 2 kilo-
metrelik yürüyüş, Tıp Fakültesi kavşağı yolundaki İlahiyat 
Fakültesi Ali Ericek Uygulama Camisi’nde sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından bir 
konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, hain dar-
be kalkışmasının 6’ncı yıldönümünde şehit ve gazilerimizi 
anmak ve vatana sahip çıktıklarını göstermek amacıyla 
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yürüyüş gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Bu sessiz yü-
rüyüş, şehitlerimiz ve gazilerimiz için onurlu ve gururlu bir 
anlam taşıyor. O geceki hainler için ise, nefret ve hınç dolu 
bir yürüyüş yapıyoruz. O gece, milletin kendilerine emanet 
ettikleri silahlarla yine millete, devlete ve vatanın birliğine 
karşı yapılmış olan hain darbe girişimi, geride 250 şehit ve 
1300’e yakın gazi bıraktı. Bu vesileyle bir kez daha şehitle-
rimizi rahmet ve şükranla yâd ediyoruz; gazilerimize hayırlı 
uzun ömürler diliyoruz.” dedi.

Rektör Alişarlı: “Bu Hainler, Kurtuluş Savaşı’nda 
Bile Yaşanmamış Bir Olay Olan Büyük Millet 
Meclisi’ni Bombaladı”
Şehit ve gazileri anmak için gerçekleştirilen sessiz yürüyü-
şün çok büyük bir anlamı olduğuna işaret eden Rektör Ali-
şarlı, özetle “O geceyi unutmamamız lazım. O gecenin öne-
minden biri şudur ki; bu millet birçok askeri darbe gördü 
ama hiçbirinde milletine karşı doğrultulmuş bir silah asla 
görmedi. Devşirilmiş bir nesil, kendi öz toprağında, kendi 
öz insanına maalesef silah doğrulttu. Daha da vahim olanı 
ise, bu hainler Kurtuluş Savaşı’nda bile yaşanmamış olan 
Büyük Millet Meclisi’ni bombaladılar. Bir Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ümüz vardı; bir de artık Gazi Meclisimiz var. Bu 
hainlikleri unutmayacağız.” diye konuştu.

“En Büyük İradeyi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Liderliğinde Bu Millet Göstermiştir”
15 Temmuz’un unutulmaması ve unutturulmaması gerek-
tiğini vurgulayan Rektör Alişarlı, özetle “15 Temmuz’u ne-

silden nesile aktarmamız lazım. Her ortamda bir vesile ile 
dillendirilmesi, çocuklarımıza, torunlarımıza anlatılması 
gerekiyor. Çünkü bunlar unutulduğu, hatıralardan silindiği 
vakit yeniden filizlenebiliyor. Buna asla fırsat vermeyece-
ğiz. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde hem vatanımızı 
hem milli iradeyi hep birlikte koruyacağız ve ilelebet yaşa-
tacağız. Nasıl ki İstiklâl Marşı bir daha asla yazılmayacak-
sa, böyle darbeleri de artık bu devlet, bu millet, bu vatan 
bir daha görmeyecek. Bunun da en büyük garantisi, o gün 
sokağa çıkan, liderini dinleyerek meydanlara gelen milleti-
mizdir. En büyük iradeyi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderli-
ğinde bu millet göstermiştir ve bu ilelebet devam edecek-
tir. Bunun en büyük kaynağı, bu milletin kadim kodlarında 
yer alan vatan ve millet sevgisidir.” ifadesini kullandı.

“Allah Bir Daha Bizlere Bu Karanlık Geceyi 
Yaşatmasın.”

Rektör Alişarlı sözlerini, “Ümit ederim, bunlar bir daha ol-
maz. Allah bir daha bizlere bu karanlık geceyi yaşatmasın. 
Önümüz hep aydınlık kalsın. Huzur ve barış içerisinde inşal-
lah nice günler yaşayalım. Vatanımız, milletimiz, devletimiz 
hep var olsun.” diyerek tamamladı.

Şehitlerimiz ve Gazilerimiz İçin Dua

Rektör Alişarlı’nın konuşması sonrasında İlahiyat Fakültesi 
Ali Ericek Uygulama Camisi önünde tüm şehit ve gazileri-
miz için, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Şaban Karasakal tarafından dua edildi.
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15 TEMMUZ ŞEHİDİ 
OZAN ÖZEN’İN AİLESİNE 

ZİYARET

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve beraberindeki heyet 15 
Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Ozan Özen’in ai-
lesini ziyaret etti. 

Ziyarete Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın yanı sıra Rek-
tör yardımcıları; Prof. Dr. Samettin Gündüz, Prof. Dr. Aydın 
Him, Prof. Dr. Kamil Güler ve Genel Sekreter İhsan Ağcan 
katıldı. 

Şehit Babası Metin Özen ve Şehit Annesi Emine Özen ziya-
ret esnasında duygu dolu anlar yaşadı. Evladının Orhanlı 
gişelerinde yaralı askerleri taşırken hainlerin ateş açması 
sonucu şehit olduğunu söyleyen Baba Metin Özen, acıları-
nın ilk günkü gibi aynı olduğunu belirtti. Ziyarette bu aziz 
vatan uğruna şehit olan tüm şehitler için dua edildi ve 
Rektör Alişarlı Şehit Annesi Emine Özen’e çiçek takdim etti. 
Rektör Alişarlı ve beraberindeki heyet şehit ailesini ziyaret 
ettikten sonra Şehit Ozan Özen’in kabrine giderek kabri 
başında dua edip Şehit Ozan Özen’in kabrine çiçek bıraktı.
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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN 
YASİN-İ ŞERİF TİLAVETİ VE 

DUALAR EDİLDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü et-
kinlikleri kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ali Ericek Uy-
gulama Camii’nde tüm şehit ve gazilerimiz 
için Yasin-i Şerif tilaveti ve dua okundu.

15 Temmuz Kahramanlarını Demokrasi ve 
Milli Birlik Yürüyüşü sonrasında öğle namazı 
öncesinde düzenlenen programda, İlahiyat 
Fakültesi Öğr. Gör. Ahmet Arif Akbaba ve 
İlahiyat Fakültesi Ali Ericek Uygulama Camii 
imam hatibi Remzi Şahin Yasin-i Şerif tilavet-
lerinde bulundular. Ardından İlahiyat Fakül-
tesi Dekan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nusret 
Dede tüm şehit ve gazilerimiz için dua etti.
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BAİBÜ AİLESİ, 
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE 

MİLLİ BİRLİK GÜNÜ NÖBETİNDE 
BİR ARAYA GELDİ 

Üniversitemizin düzenlediği 15 Temmuz Milli Birlik Günü 
anma programları kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü Nöbeti, 15 Temmuz gecesinin direniş ruhu-
nu yaşamak ve yaşatmak maksadıyla BAİBÜ Ailesinin katı-
lımlarıyla gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Gölköy Kampüsünde Anıt Logo alanında dü-
zenlenen nöbete: Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, rektör 
yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz, Prof. Dr. Kamil 
Gürel, Genel Sekreter İhsan Ağcan, dekanlar, yüksekokul 
müdürleri, daire başkanları, idari ve akademik personel 
ve aileleri katıldı. 18 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00’de 

başlayan ve Salı günü 01:00’a kadar süren nöbete katılanla-
ra sıcak çorba, çay ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programda; Kuranı Kerim tilavetleri Canip Baysal Camii 
İmam Hatibi İsmail Çeliksu ve Spor Bilimleri Fakültesi Fa-
külte Sekteri Bilal Canan tarafından okundu. Fatih Akçelik 
ve Mustafa Bayer ilahi, ezgi ve 15 Temmuz marşları ile prog-
rama katkı sundu. İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. 
Şaban Karasakal’da günün anlam ve önemine binaen bir 
konuşma yaptı. Konuşmalarının ardından şehitlerimize, ga-
zilerimize ve ülkemizin selameti için dua edildikten sonra 
nöbet saat 01:00’de sona erdi.
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