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Örgün eğitimin son aşaması olan üni-
versitelerin bilim merkezi olmak, el-
de ettiği bilimsel verileri toplum ya-

rarına kullanmak ve yaygınlaştırmak, ülke
yönetiminde bilimsel anlayışı etkin kılmak,
gibi görevleri vardır.

Atatürk aydınlanmasını en önemli ve
ödünsüz ilkesi sayan Kastamonu Üniversite-
si, yetersiz ödenekler, kıt olanaklar gerekçe-
sine sığınmadan, var olan koşulları zorlaya-
rak, toplumsal etkileşimi sonuna dek kulla-
narak güçlüklerin üstesinden geleceğine
inanmış, toplumsal dayanışma, akılcı ve bi-
limsel çalışmayla bilim üretme yarışındaki
yerini almıştır.

Öğrencilerimizi eğitim ve öğretim gördü-
ğü alanda bilgili ve donanımlı, toplumsal ve

evrensel değerlere yürekten bağlı , kültürel
ve sanatsal birikimlere ilgili ve duyarlı, ülke-
sine ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetiş-
tirmeye özen gösteriyoruz. 

Üniversiteler toplumdan kopuk, içe dö-
nük, kapalı devre kurumlar değildir. Üniver-
siteler de sağlıklı bir halkla ilişkiler yaklaşı-
mı içinde halkı etkileme ve ondan etkilenme
sürecine işlerlik kazandırmak zorundadır.

Bu anlayışla hazırlanan dergimizin kurum-
sal iletişim çabasına hizmet edeceğini, üni-
versitemiz gibi sürekli gelişeceğini umuyor,
yararlı olmasını diliyorum.

PPrrooff..  DDrr..  BBaahhrrii  GGÖÖKKÇÇEEBBAAYY
RReekkttöörr    
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Merhaba
Değerli Arkadaşlar,



Kastamonu Üniversitesi 2007-2008
eğitim öğretim yılı akademik açı-
lışı 22 Ekim’de üniversitenin

konferans salonunda düzenlenen bir tö-
renle gerçekleşti. Törene, Kastamonu
Valisi Mustafa Kara’nın yanı sıra açılış
dersini vermek üzere Devlet Eski Bakanı
Doç. Dr. Abdüllatif Şener de katıldı. 

Prof. Dr. Gökçebay, Kastamonu Üni-
versitesi’nin 2006 yılında çıkan yasayla
kurulan üniversitelerden biri olduğunu
belirttiği açılış konuşmasında, kısa za-
manda önemli işlere imza atıldığını vur-
guladı. Gökçebay, “Sınırlı imkanlarla
önemli gelişmeler sağlamaya çalıştık. Te-
mel hedeflerimizden biri kaliteli eğitim-

dir” diye konuştu. Çağdaş toplumlarda
bilim ve kültürü geliştirerek, bir kuşak-
tan öbür kuşağa aktaran kurumların üni-
versiteler olduğunun altını çizen Gökçe-
bay, “Eğitim kurumları toplumların  ya-
rınlarına dönük umutlarını, düşlediklerini,
özlediklerini, özellikle yaşam biçimlerini
programlarına alarak bir anlamda gelece-
ği inşa ederler. Ülkemiz destansı bir kur-
tuluş savaşı sonrası kurduğu cumhuriyet-
le medreseden ancak darulfünuna geçebi-
len süreçten, kısa zamanda çağdaş üni-
versite anlayışına yol almış; kızlara her
dereceden okulların kapısını açmış, laik
karma eğitimi yerleştirmiş, harf devrimi
ile dünya kültür tarihinde görülmemiş bir
başarıyı gerçekleştirmiştir” dedi.
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“Temel hedefimiz kalite”
Kastamonu Üniversitesi Rektörü PPrrooff..  DDrr..  BBaahhrrii  GGöökkççeebbaayy
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Kastamonu Üniversitesi 2007-2008 eğitim öğretim 
yılı akademik açılışı 22 Ekim’de üniversitenin konferans 

salonunda düzenlenen bir törenle gerçekleşti



Üniversitelerin toplumun gelişmesinde
en önemli öğelerden biri olduğunun altını
çizen Gökçebay, konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk, en büyük eserim
“cumhuriyet”tir derken, cumhuriyeti kök-
leştirecek, büyük adımlar atmaya, ilkele-
rinin dayanaklarını oluşturmaya, yurt ge-
neline yaymaya, çağdaşlığın bilimin ve
aydınlığın gereği olan devrimleri koruya-
cak kuşaklar yetiştirmeye büyük çaba
göstermiştir. Bu misyonu üstlenecek ve
sürdürecek kurumların başında da üniver-
siteler gelmektedir. Bu anlayış ışığında,
cumhuriyetin yetiştirdiği kuşaklar olarak
toplumun beklentilerine, çağın gereksi-
nimlerine yanıt verebilmek için yüklendi-
ğimiz görevin bilinciyle, genç üniversite-
mizin temellerinin atılmasında bizlerin de
bu yoldan en küçük bir sapma yapmaya-
cağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın”

Prof. Dr. Bahri Gökçebay konuşmasın-
da, Anayasa değişikliği ile ilgili tartışma-
lara da değinerek, söz konusu tartışmanın
toplumda gerginlikler yarattığını söyledi.
Gökçebay  “Nitekim daha çok demokrasi
sloganıyla önümüze getirilenler partiler-
deki lider sultasını önleyecek, milletvekili
dokunulmazlığını kaldıracak düzenlemele-
re hiç değinilmemiştir. Kaldı ki, kesin bir
Anayasa taslağı olmamakla birlikte tartışı-
lan Anayasa tasarısı demokrasinin temel
karnesini oluşturan yasama yürütme yargı
ayrışımı prensibini bozacak bir durum arz
etmektedir. Yeni Anayasa tartışmasının
merkezine türban konusu oturtulmuştur. 

Onca iç ve dış sorun çözüm beklerken
bu konudaki tartışmalar zaman ve enerji
bitirmekten başka bir işe yaramamaktadır.
Konunun özgürlük sorunu gibi gösteril-
mesi de özgürlük kavramının içeriğini tar-
tışılır hale getirmektedir. İnsan Hakları
Avrupa Mahkemesi’nin, Anayasa Mahke-
mesi’nin ve diğer yargı organlarının hu-
kuksal bir temele oturttuğu bu konunun
inatlaşmaya götürülmesi yararlı bir süreç
olarak adlandırılamaz. Durum böyleyken
yeni Anayasa önerisinde seslendirilen
yüksek öğretim kurumlarında kılık kıyafe-
tin serbest bırakılması girişimi, rejimin
özünü değiştirmeye yönelik bir çabanın
ilk eşiği olarak tanımlanabilir. Bu düzen-
leme radikal İslamcılarla, şeriat özlemci-
lerinin cüretini arttıracak buna karşılık sa-
mimi Müslümanları sıkıntıya sokacaktır.
Yeni Anayasa’dan “Türk” sözcüğünün,
“Atatürk İlkeleri” kavramlarının çıkarıla-

cağı ile ilgili söylentiler de tedirginlik ya-
ratmakta, bölücü ve yıkıcıları cesaretlen-
dirmektedir” diye konuştu.

Gökçebay, konuşmasının sonunda üni-
versite öğrencilerine seslenerek, “Sevgili
öğrenciler bu günler, büyük önder Ata-
türk’ün Nutku’nu okuyup içinize sindire-
ceğiniz günlerdir. 80 yıl önce bu günler-
de yani 15-20 Ekim 1927’de Atatürk,
TBMM’nde Türkiye’nin nasıl kuruldu-
ğunu, benzer koşullardaki güçlüklerin
nasıl aşılacağını anlatmış, Nutku’nun son
bölümünde de sizlere seslenerek vatanı-
mızı ve Cumhuriyetimizi sizlere emanet
etmiştir. 

Atatürk’ün, Gençliğe Hitabesi’ni ha-
yatınızın hiçbir anında göz ardı etmeyi-
niz. Kastamonu Üniversitesi’nde yetiş-
tirip geleceğe hazırlamaya çalıştığımız
siz sevgili öğrencilerimize, çağın zorun-
lu kıldığı nosyonları kazandırmak en bü-
yük dileğimizdir. Biz sizlerin okuyan,
düşünen, algılayan, sorgulayan, tartışan,
üreten, doğru bildiğini korkmadan savu-
nan, bölgemiz, ülkemiz ve dünyadaki
sorunlara duyarlı dogmatik düşünceden
uzak, bağımsızlığımızı ve üniter yapımızı
savunan, başta laiklik olmak üzere cum-
huriyetimizin temel ilkelerini her şeyin
üzerinde gören, Atatürkçü düşünce ve
sisteme yürekten bağlı çağdaş ve aydın-
lık düşünceli bireyler olarak  yetişmeni-
zi istiyoruz” dedi. �
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Akademik Açılış töreninde Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri 
verdikleri konserle dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Atatürk’ün,
Gençliğe
Hitabesi’ni
hayatınızın
hiçbir
anında 
göz ardı
etmeyiniz. 

‘‘

‘‘



Kastamonu Üniversitesinin açılışında konuşan 
Devlet Eski Bakanı DDooçç..  DDrr..  AAbbddüüllllaattiiff  ŞŞeenneerr,,  

gençlere hayat dersi verdi: 

Hayallerinizi sınırlamayın
Kastamonu Üniversitesi’nin 2007-2008 eğitim öğ-

retim yılı akademik açılış töreninde açılış dersi
veren Devlet Eski Bakanı Doç. Dr. Abdüllatif Şe-

ner, yeterli bilgi ve donanım ile gençlerin istedikleri he-
deflere ulaşabileceklerini vurguladı. Şener, “Kazanmak
isteyen mutlaka başarır. Hedefiniz, kararlılığınız ve ener-
jiniz varsa ufkunuz açıksa önünüzde hiçbir sınır yoktur”
dedi. “Gençlik ve Küreselleşme” konulu bir konuşma
yapan Şener, gençliğin güç ve dinamizm anlamına geldi-
ğini, Türkiye’de de 2 milyonu üniversitede olmak üzere
17 milyon gencin eğitim gördüğünün altını çizdi. Şener,
şöyle konuştu:

“Bu rakamlar umutlarımızı arttırıyor. Bugün dünyada
rekabet, aslanlar ve ceylanlar arasındaki rekabete dö-
nüşmüştür. Daha az koşan yok oluyor; aslan aç kaldığı,
ceylan ise bir avcıya yakalandığı için. Bugün dünyada
rekabetin özünde ne yazık ki bu acımasızlık vardır. O
yüzden hem ülke hem de bireyler olarak güçlü olmak
zorundayız. Gençliği bu açıdan önemsiyorum. Eğer yer-
küre üzerinde ne gibi değişikliklerin olduğunu ve bu
değişikliklerin seni nasıl sarstığını iyi kavrıyorsan, iyi
anlıyor ve iyi yönetip ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesi-
nin üstüne taşıyabiliyorsan o kapasite  o algılama o ye-
tenek varsa biyolojik yaşın önemli değil, gençsin de-
mektir. Ben, bunun için üniversite ortamında hiç sayı
saymam, yıllara bakmadığım gibi zamana da bakmam.
Çünkü burada bilgi üretiyorsun, burada dünyanın üzeri-
ne çıkmak için, onlarca bilim adamı çalışmalarını sür-

HABERLER
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dürmektedir. Üniversite çatısı altında
yaşlı insan yoktur. Burada herkes genç-
tir. Eğer gençliği değişimi anlamak ve
yönetmek olarak görürseniz, üniversite
ortamı başlı başına gençlik demektir.”

Şener, dünya üzerinde durağanlık diye
bir şeyin olmadığını, dolayısıyla insanın
hayatında da her zaman değişim yaşan-
dığını vurguladı. Günümüzde ise deği-
şim dendiği zaman, küreselleşmenin
akla geldiğini sözlerine ekleyen Şener,
“Artık dünün dünyasından farklıyız. Da-
ha 5 yüzyıl öncesine kadar, insanlar
dünyanın tamamında ne var ne yok bil-
miyorlardı. Oysa, bugün her sabah kalk-
tığınızda bakıyorsunuz ki bir şeyler de-
ğişmiş. Bundan 15 sene önce biri gel-
seydi bir şey icat edildi yarım dakika
içerisinde Amerika’daki bir arkadaşınız-
la görüşeceksiniz, hatta bir de canlı res-
mini göreceksiniz deseydi, kimse inan-
mazdı. Üstelik bu değişen şeyler, yeryü-
zünde ışık hızıyla yayılıyor. Değişimi
kim hızlı yaşar ve yakalarsa o güçlü olu-
yor. Her şey yer değiştiriyor, bilgi de in-
san da sermaye de öyle. Hepsi aynı hız-
la dolaşıyor. Dünyanın en ucuz ve kali-
teli malını mahallenize getirebiliyorsu-
nuz. Siz rekabet edebilir mal ürettiğiniz
takdirde tüm dünya üzerindeki pazarları
kapatıyorsunuz. Bunun için küreselleş-
menin neresindeyim diye sormak zorun-
dayız. Bunu soramayan ve mesafe ala-
mayanlar, geri kalmak durumundadır-
lar” diye konuştu. 

Kürselleşmenin bir sorun değil, bir ol-
gu olduğunun altını çizen Abdüllatif Şe-
ner, küreselleşmenin maliyetlerini nasıl
en aza indirip, fırsatlarından nasıl en faz-
la yararlanırız sorusunun sorulması ge-
rektiğini belirtti. Şener sözlerini şöyle
sürdürdü: 

“Bunu başaranlar güçlü olacaktır. Eski-
den bir bakkal açardınız, bu bana yeter
deyip huzur içinde yaşardınız. Şimdi öy-
le değil. Şimdi bu anlayışla bir işyeri ku-
rarsanız, yarın ayakta kalma şansınız
yoktur. İçine kapanıyor, küçülüyorsan
gelecekte yok olmaya adaysındır. Ne ka-
dar küreselsin? Sınırlarının içinde kendi-
ne mi yetmek istiyorsun yoksa iş adamı
olarak bilgisayardan girip dünyada kimin
ne yaptığına bakıyor musun? Gençleri-
miz kendilerine sormalı, küreselleşmenin
neresindeyim diye. Belki bazıları diyecek

ki biz burada sıkışmışız, siz küreselleş-
meden bahsediyorsunuz. O dünün dün-
yasında öyle. Bugünün dünyasında ne
aşılmaz dağ vardır; ne geçilmez çöl var-
dır. Dünya, bir ağ durumuna dönüşmüş-
tür. Bilgisayara giriyorsunuz, dünyanın
neresine isterseniz gidiyorsunuz. 

Eskiden bilgiye erişmenin yeri ve me-
kanı büyük üniversitelerdi. Artık bugün
bilgiye erişmek için köyde ya da şehirde
yaşamak arasında fark kalmamıştır. Bu-
lunduğunuz yerde, geniş bant internet
erişimi varsa oturursunuz başına, Ameri-
ka’da ya da Fransa’da üretilen bilgiye de
erişirsiniz. Ama bunu yaparken donanı-
mınız da önemli. 

Bilgisayar ve dil bilmek gerekli. Dona-
nımını tamamladıktan, sonra bilgiye eri-
şim açısından hiçbir engelin kalmaz. Kü-
reselleşmenin zorluklarını değil, fırsatla-
rını önünüze koymaya çalışıyorum. İkti-
sadın temel bir kuralı var. Kaynaklar kıt,
ihtiyaçlar sonsuzdur. İhtiyaçlar sonsuz-
dur demek, sonsuz miktarda iş üretme
imkanı var demektir. Düşünün, yerküre
üzerinde 6.5 milyar insan yaşıyor. Ne ka-
dar iş üretme imkanı vardır. Kazanmak
isteyen mutlaka başarır. Hedefiniz varsa,
kararlı iseniz, enerjiniz varsa ve ufkunuz
genişse önünüzde hiçbir sınır yoktur. Ül-
kemizin sorunları vardır, ama bu ülkenin
önünüze koyacağı fırsatlar sorunlardan
daha fazladır. Sorunlar geçicidir, bu ülke-
nin kaynakları sonsuzdur. 17 milyonun
üzerinde öğrenim çağında nüfusu olan
başka kaç ülke vardır? 17 milyon insanın
hayalleri sınırlı olamaz. Ufku dar, enerji-
si eksik olamaz.” �

7

Artık dünün 
dünyasından
farklıyız.
Bundan 15
sene önce biri
gelseydi bir
şey icat edildi
yarım dakika
içerisinde
Amerika’daki
bir
arkadaşınızla
görüşeceksiniz,
hatta 
bir de canlı
resmini 
göreceksiniz
deseydi, kimse 
inanmazdı.
Değişimi kim
hızlı yaşar ve
yakalarsa o
güçlü oluyor. 
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İyi bir eğitim için altyapı
mevcuttur

Kastamonu Valiliği görevini sürdürürken üniversite-
mizin, akademik açılışına katılan Mustafa Kara da
Kastamonu Üniversitesi’nin kurulmasından sonra

yoğun çabalar sarf edildiğini ve yeni kurulan üniversiteler
arasında en fazla gelişmeyi sağlayan üniversitenin Kasta-
monu Üniversitesi olduğunu vurguladı. Kara, Üniversite-
nin 7 bin öğrencisi ve 162 akademik personeli ile eğitim
öğretime başladığını hatırlatarak şunları söyledi:

Kastamonu’da iyi bir eğitim öğretim için altyapı mev-
cuttur. Kastamonu’da huzur ve asayiş en üst düzeydedir.
Bunun değerini bilerek öğrencilerimizin kendilerini gele-
ceğe hazırlamaları gerekir. Çoğu zaman bazı öğrenciler,
öğrencilik yıllarında edinecekleri bilgilerin kendilerine ge-
lecekte ne tür yararlar sağlayacağı konusunda tereddüt
içinde olurlar. İşte böyle olan, eğitim öğretime yeterli za-
man ayırmayan öğrencilerimiz geleceğe iyi hazırlanamaz-
lar ve geleceği şimdiden kaybederler. Benim gördüğüm
şudur: Çalışan insan başarılı olur, çalışan, gayret eden ve
özellikle bu yılları en iyi şekilde değerlendiren insanlar
gelecekte başarılı olurlar. Hiç kimse bulunduğu yere tesa-
düfen gelmemiştir. Çalışan insanların kendilerine aileleri-
ne toplumlarına vereceği çok şey vardır. Geleceğin temel-
lerini bugünden atmalıdırlar. Kastamonu’daki huzur orta-
mını, sağlıklı ve iyi yönetim ortamını en iyi şekilde değer-
lendirmelidirler.” �
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Çolakoğlu bina sözü verdi

Baba ocağı Kastamonu'yla buluşmanın mutlulu-
ğunu yaşayan ünlü işadamı Hasan Çolakoğlu,
Kastamonu Üniversitesi'nin gelişimi için büyük

ihtiyaç duyduğu yeni fakülte binalarından birinin yapı-
mını üstleneceğini söyledi. 

İnebolulu Çolakoğlu Ailesi’nin sahip olduğu Türk
Ekonomi Bankası'nın (TEB) Kastamonu'da açılan iki
şubesinin açılışında konuşan TEB Mali Yatırımlar
A.Ş Başkanı Hasan Çolakoğlu, Kastamonu'nun kal-
kınması için iki şube açtıklarını belirterek, "Ben bu
şubelerimizi hemşerilerimize hediye ediyorum. Lüt-
fen tüm Kastamonulular bu şubelere sahip çıksın.
Ben Kastamonu'ya geldiğimde bu şubeleri iki kişi-
den soracağım. Biri şube müdürü diğeri ise siz Kas-
tamonulular olacak" dedi.

CHP eski Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, "Birçok
hayırsever Kastamonu'ya okul yaptı. Sizden yeni kuru-
lacak olan üniversitemize bir bina yapmanızı talep edi-
yoruz" demesinin üzerine Hasan Çolakoğlu, "Elbette
üzerimize düşeni üstleniriz. Kurulmuş olan üniversi-
temizin fakülte binalarından birini biz yaparız" diye
konuştu. �

"Ben bu 
şubelerimizi 

hemşerilerimize
hediye ediyorum.

Lütfen tüm
Kastamonulular bu

şubelere sahip
çıksın. Ben

Kastamonu'ya
geldiğimde bu

şubeleri iki kişiden
soracağım. Biri
şube müdürü

diğeri ise 
siz Kastamonulular 

olacak”

Hasan
Çolakoğlu,
Elbette
üzerimize
düşeni
üstleniriz.
Kurulmuş olan
üniversitemizin
fakülte
binalarından
birini de biz
yaparız diye
konuştu. ‘‘

‘‘



YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Te-
ziç görevde olduğu dönemde,
08.09.2007 tarihinde Kastamonu

Üniversitesi’ni ziyaret etti. Kastamo-
nu’nun prestijli liseleri barındıran bir il ol-
duğunu belirten Teziç “Kastamonu üniver-
site kimliği ile çok büyük gelişme göstere-
cektir. Öğrencilerin talep etmekte tereddüt
etmeyecekleri bir üniversite olacağının sin-
yallerini şimdiden veriyor” dedi. 

Kastamonu’ya üniversitenin geç kurul-
duğunu düşündüğünü belirten YÖK eski
Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, bunu
fark ettiklerinde ellerinden gelen çalış-
mayı yaptıklarını belirtti. Teziç, Kastamo-
nu’nun kısa bir süre içerisinde gerçek an-
lamda bir üniversite kenti olacağının da
altını çizdi. Kastamonu Üniversitesi’nin
kısa bir süre içerisinde öğrencilerin talep
etmekten çekinmeyecekleri bir üniversi-

HABERLER
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YÖK Başkanı PPrrooff..  DDrr..  EErrddooğğaann  TTeezziiçç, 
Kastamonu Üniversitesi’nin geleceğinin parlak olduğunu söyledi:

Kastamonu üniversite 
kenti olacak



te haline geleceği-
ne inandığını söy-
leyen Teziç, şunla-
rı söyledi: “Kasta-
monu, Osman-
lı’dan bugüne
önemli bir vilayet.
Çok değerli insan-
lar yetiştirmiş,
eğitim kurumlarıy-
la tam bir kültür
kenti. Burada üni-
versitenin açılması
biraz geç oldu.
Bunu fark ettiği-

miz an, burada üniversite kurmak için
elimizden geleni yaptık. Yakın bir gele-
cekte Kastamonu büyük bir üniversite
kenti olacaktır. Üniversite kimliğiyle çok
büyük gelişme gösterecektir. 

Kastamonu Üniversitesi, öğrencilerin
talep etmekte tereddüt etmeyecekleri bir
üniversite olacağının sinyallerini şimdi-
den veriyor. Ben, Kastamonu’yu beş se-

ne sonra gelip görmek istiyorum. Bazı
tahminlerde bulundum bakalım doğru çı-
kacak mı? Kent gelişmiş bir kent. Bugün
batı kentleriyle yarışabilecek bir özellik
taşıyor. Bunun da gelecekte üniversitenin
gelişmesinin habercisi olduğunu düşü-
nüyorum. Yeni kurulan üniversitelerin
hepsini gezme imkânı bulamadım. Yeni
kurulan üniversitelerin tabii eksiklikleri
var. Bu eksikliklerin başında öğretim
üyesi açığı geliyor. 

Buna en kısa sürede çözüm bulmak zo-
rundayız. Çünkü binaları yapabilirsiniz
ama öğretim üyesi eksiğini gidermek ko-
lay olamaz. Tabii bunların çok önceden
düşünülerek, üniversite adımlarının atıl-
ması gerekir. Öğrenci bir üniversiteye
geldiği zaman burada bir eksiklik düşün-
cesini taşımadan gelebilmeli. Bunların
mazereti yok. Öğretim eleman sıkıntısı
çeken üniversitelere, başka bir üniversi-
teden naklen yayın yapmayı amaçlıyoruz.
Bunun çalışmalarını ve incelemelerini
sürdürüyoruz.” �
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Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi, 24 Kasım Öğretmenler
Günü nedeniyle konferans salo-

nunda etkinlik düzenledi. Kastamonu Ana-
dolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin mini bir
konser verdiği etkinliklerde Eğitim Fakül-
tesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri de
şiir okudu. 

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral
Uysal, öğretmenler gününün Türkiye’de
öğretmenlere verilen değerin anımsanma-

sı ve öğretmen sorunlarının gündeme geti-
rilmesi olanağı verdiğini söyledi. 

Uysal,  “Öğretmen, insan ilişkileri ve
insani değerleri gelişmiş, bilimsel düşü-
nen toplumsal olarak etkin, sorun çözme
becerisi olan, sorgulayan, eleştiren, ken-
di alanında uzman kişidir. Böyle bir tanı-
ma uygun öğretmenin insan yetiştirebile-
ceğini düşünürüz” dedi. Konuşmasında
öğretmenlerin sorunları üzerinde duran
Uysal, öğretmenlerin önünde yetiştiril-
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Üniversite 
Toplum 



me, düşük maaş, istihdam, mesleğin say-
gınlığını yitirmesi gibi sıkıntıların bulun-
duğunu vurguladı. 

Prof. Dr. Meral Uysal, öğretmen yetiştir-
me politikalarının değiştirilmesi gerektiği-
nin altını çizerek, değişken ve denemeli bir
sistemin uygulanması gerektiğini belirtti.
Uysal, “Öğretmenlik mesleği saygınlığını
yitirmiştir. Bunda ekonomik  olanakların
yetersizliği, kadro verilmesi yerine sözleş-
me yapılması etkilidir” diye konuştu. 

Başkanlığını Prof. Dr. Meral Uysal’ın
yaptığı “Üniversite Toplum ve Eğitim”
konulu panele Prof. Dr. Cengiz Akçay
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi),
Prof. Dr. Esmahan Ağaoğlu (Anadolu
Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Hasan Hü-
seyin Aksoy (Ankara Üniversitesi),
Prof. Dr. Mehmet Durdu Karlı (Gazios-
manpaşa Üniversitesi), Prof. Dr. Nejla
Tural (Ankara Üniversitesi) konuşmacı
olarak katıldı. �
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‘‘ ‘‘Öğretmen, insan ilişkileri ve insani değerleri gelişmiş, 
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Kastamonu Valiliği'nden Merkez
Valiliği'ne atanan Mustafa Kara'ya
ilk veda yemeği Kastamonu Üni-

versitesi tarafından verildi. Kastamonu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Gök-
çebay ve eşinin ev sahipliğindeki veda ye-
meğine Vali Mustafa Kara ve eşi Ayten

Kara, Garnizon Komutanı Jandarma Kur-
may Albay Zeki Es, İl Jandarma Komutanı
Jandarma Albay Ufuk Özsoy, İl Milli Eği-
tim Müdürü Nihat Tarakçı ile Kastamonu
Kalkınma Vakfı Başkanı ve yönetim kuru-
lu üyeleri katıldı. Rektör Gökçebay, gece-
de yaptığı konuşmada, Vali Kara kadar

HABERLER
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eğitime önem veren bir valiyle çalışma-
dığını belirterek, "Üniversitemizin geliş-
mesinde ben rektör olmadan evvel sayın
valim üniversitemizin geleceğine ilişkin
neler yapılması gerekiyorsa hemen ge-
rekli kararları alıp, bir sürü yararlı işler
yaptı. Rektör olduktan sonra da bu üni-
versitenin beraber kurulan üniversiteleri
geçmesi için her türlü desteği verdi. Hat-
ta daha önceden kurulan üniversiteleri
yakalayabilmemiz için gerekli yardımla-
rını hiçbir zaman esirgemedi. 

Sayın valimiz nerede olurlarsa olsun üni-
versitemizin bir parçasıdır. Bundan sonraki
desteklerini, ilgilerini ve düşüncülerini
üniversitemiz için sürekli bizlere iletmesi-
ni ve bize destek sağlamasını bekliyoruz"
dedi. Vali Kara ise Kastamonu'da dolu do-
lu 4 yıl yaşadığını ve verimli bir çalışma

dönemi geçirdiğini ifade etti. Çalışmaların
birlik ve beraberlik içinde yapıldığını akta-
ran Kara, "Kastamonu'da bir şeyler yapıl-
dıysa inanın ki bunun en büyük sırrı kamu
kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliği,
eş güdüm ve dayanışmadır. Bu sağlandığı
içindir ki yapılması mümkün olmayan şey-
ler yapılır hale gelmiştir, doğru yapılmıştır,
iyi takip edilmiştir. Herkes kendi yetkileri-
ni doğru olarak kullanmıştır ve bunun so-
nunda hizmet üretilmiştir. Engel olmak is-
teyenler olsa bile sonuçta yine hizmet üre-
timi gerçekleşmiştir. Onun için ben bütün
görev yapan arkadaşlarımı kutluyorum" di-
ye konuştu. 

Konuşmaların ardından Rektör Bahri
Gökçebay, Vali Mustafa Kara'ya Kastamo-
nu ve üniversiteyle ilgili çalışmalarından
dolayı teşekkür plaketi verdi. �
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21.Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sa-
rımsak Festivali" etkinlikleri dolayısıyla
düzenlenen panelde konuşan Kastamonu
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Süleyman Taban, Taşköprü yö-
resinde yetiştirilen sarımsak ile diğer bölge
ve ülkelerde yetiştirilen sarımsaklar hak-
kında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Sarımsağın daha iyi yetişmesi ve istenen
kaliteli verimin alınması için organik güb-
renin kullanılmasının şart olduğunu aktaran
Prof. Dr. Taban, "Üretilecek olan sarımsa-
ğın istenen en iyi kalitede olması için de
kullanılacak ve izlenecek olan yol da çok

önemlidir. Taşköprü sarımsağı selenyum
miktarı bakımından da diğer yörelerde yeti-
şen sarımsaklara göre çok daha zengindir."
dedi. "Sarımsağı kokuyor diye yememezlik
yapmamalıyız. İlaç da içerken, bizim ağzı-
mıza ayrı bir tat ve koku veriyor" diyen
Prof. Dr. Taban, "Onun için sağlığımıza çok
faydalı olan sarımsağı tüketmeliyiz. Sarım-
sak kokusu sigara, ter ve diğer kokular gi-
bi ağır değildir. O yüzden bilhassa selen-
yum miktarı ve diğer özellikleri çok yük-
sek olan Taşköprü sarımsağını belirli ölçü-
lerde sağlığımız için tüketmeliyiz." şeklin-
de konuştu. 

HABERLER
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“Kokusu sizi sarımsaktan uzak tutmasın”

Prof. Dr. Süleyman Taban: 

134 yıllık geçmişe sahip olan kongre
ICANAS, dil,  tarih, edebiyat, din, felse-
fe, antropoloji, kültür, çevre, ekonomi,
uluslar arası ilişkiler, müzik gibi sahalara
ait konuları ele alan ve her yıl başka bir
ülkede gerçekleştirilen kongreye çok sa-
yıda bilim adamı katılıyor. 138.si düzen-
lenen kongrede Kastamonu Üniversite-
si’nden 6 bilim adamı da yer aldı.  Aka-
demisyenlerimiz arasında Fen-Edebiyat
Fakültesinden M. Serhat YILMAZ, “Mı-
sır basınında Milli Mücadele Dönemi

Türk-Sovyet İlişkileri(1919-1923)” Ah-
met ÖĞRETEN “Trablusgarp’ın İtalyan-
lar tarafından işgali karşısında Osmanlı
toplumunun tavrı’’ İlhan ÖZGÜL (Eği-
tim Fakültesi)  “Türkiye’de İlköğretim
Müzik Dersi Öğretim Programının Çö-
zümlenmesi” Sezgin AYAN- Sevgi ÖZ-
TÜRK –Nurcan DEMİRCİOĞLU  (Or-
man Fakültesi) ‘’Karadeniz Bölgesi Mil-
li Parkları ve Sertifikalandırma Sistemle-
rine Uygunlukları’’ konuları ile bildirile-
rini sundular.

Kastamonu Üniversitesinin 
akedemisyenlerinden uluslararası temsil



Yerel ve Piyasa Tabanlı Önlemlere Yönelik Karadeniz Böl-
gesi Koruma ve Ormancılık Bilgi Ağının Kurulması” konulu AB
projesi kapsamında Prof. Dr. Hasan VURDU, Doç. Dr. Sezgin AYAN
ve Dr. Ömer KÜÇÜK 20-26 Mayıs 2007 tarihleri arasında Ormancılıkta Sertifi-
kasyon konusuna yönelik olarak İspanya’ya teknik bir inceleme gezisi yapmıştır. 

24-26 Eylül 2007 “Yerel ve Piyasa Tabanlı Önlemlere Yönelik Karadeniz Bölgesi Ko-
ruma ve Ormancılık Bilgi Ağının Kurulması” isimli proje kapsamında Biyoçeşitlilik ve
Doğa Koruma konulu Seminer, Kastamonu-Ilgaz’da Orman Fakültesi tarafından orga-
nize edilmiştir.  Proje’de eğitmen olarak Rusya’da Andrei LALETIN, Danimarka’dan
Anne-Sofie FORFANG katılmışlardır.
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İspanya’ya 
inceleme 
gezisi yapıldı

Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma 
konulu seminer
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Kastamonu Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu yapılan seçim-
lerle oluşturuldu. Başkanlığı’na Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği
öğrencisi Uğur İlyasoğlu’nun seçildiği öğrenci konseyi yönetim kurulu
üyeleri üniversiteyle ilgili görüş ve isteklerini dile getirdi.

KKaassttaammoonnuu  ÜÜnniivveerrssiitteessii  ÖÖğğrreennccii

MMuuhhaammmmeett  GGÖÖKKTTAAŞŞ
BBeeddeenn  EEğğiittiimmii  vvee  SSppoorr  YYüükksseekkookkuulluu

Kastamonu Üniversitesi’ni gelecekte, seçkin ve saygın 
üniversiteler arasında görmek istiyoruz.

HHaakkaann  AALLIICCII
FFeenn  EEddeebbiiyyaatt  FFaakküülltteessii  

Her türlü sosyal etkinliğin yanında, bilimsel çalışmalara ağırlık
verilmesi tüm arkadaşlarımın ortak isteğidir.

GGüüllllüü  KKOOLLÇÇAAKK
FFeenn  EEddeebbiiyyaatt  FFaakküülltteessii  

Düşüncelerimizi özgürce ortaya koyup uygulayabileceğimiz bir
eğitim görmek; kişisel gelişimimize katkıda bulunacak gelişmiş
üniversitelerle işbirliği içinde olacak bir ortam istiyoruz.



HHaarruunn  BBAABBAALLIIKK
MMeesslleekk  YYüükksseekkookkuulluu

Üniversite özgürlüktür.Her açıdan yeni kurulan üniversitemizin
de bize yön vereceğini düşünüyorum. Öğrenci arkadaşlarımı 
birlik, beraberlik içinde tutması, koruması ve güven vermesi
üniversitemizden en önemli dileğimizdir.

SSaaddııkk  TTIIĞĞLLIIOOĞĞLLUU
OOrrmmaann  FFaakküülltteessii  

Üniversitemizin diğer üniversitelerden bir adım öteye 
geçmesi ve öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesine ortam 
hazırlanması öncelikli beklentimizdir.

UUğğuurr  İİLLYYAASSOOĞĞLLUU
EEğğiittiimm  FFaakküülltteessii  

Üniversitemizden beklentim vereceği kaliteli eğitimin yanında
geçmişimize duyarlı, kültürümüzden kopmadan,öğrenci yararını
gözeterek gelişmeye açık etkinlikler düzenlemesidir.
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KKoonnsseeyyii  SSeeççiimmlleerrii  YYaappııllddıı

EEbbuubbeekkiirr  ÇÇİİFFLLİİKKLLİİ
BBeeddeenn  EEğğiittiimmii  vvee  SSppoorr  YYüükksseekkookkuulluu

Üniversite;geleceğimize yön veren bir kurumdur. Öğrencilerin
kaynaşmasını sağlayacak çabaların yanı sıra, kişisel gelişime
fırsat yaratacak eğitim ortamının oluşturulmasına özen 
gösterilmesini bekliyoruz.

HHaattiiccee  KKAAYYAA
SSaağğllııkk  YYüükksseekkookkuulluu

Öğrencilerin kendilerini her yönden geliştirebileceği ve özgürce
düşüncelerini ifade edebileceği bir yer olan üniversitemizden 
beklentimiz, eğitimin çağdaş ölçütlerle uygulanmasıdır.

KKüübbrraa  TTEEMMUURR
SSaağğllııkk  YYüükksseekkookkuulluu

Geleceğe birlikte adım attığımız üniversitemizin, yeni bir 
üniversite olmasına karşın, ilerde köklü bir üniversite olacağına 
inanıyorum. Üniversitemizin adını duyurmak ve en iyi olma yolunda
ilerlemek için yönetim ve öğrenciler el ele olmalıdır.
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Kastamonu Üniversitesi futbol takımı, Türkiye Üniversite
Sporları Federasyonu’nun 3-7 Aralık 2007 tarihinde düzenle-
diği turnuvada C grup birincisi oldu. Futbol takımımız, gele-
cek yıl B kategorisinde mücadele etme hakkı kazandı. 

Üniversitemizi Judo branşında temsil eden sporcuları-
mız Kayseri’de yapılan 29 Üniversitenin katıldığı müsaba-
kalarda, 73 kiloda gümüş madalya ile  Türkiye 2. liği ve 4
tane Türkiye  4. lüğü ile Üniversitemizi sıralamada 8.’liğe
taşıdı. 

Takımlarımız bu sene Üniversite Sporları Federasyonu
2007-2008 Eğitim–Öğretim Yılı faaliyet programında yer
alan Futbol, Hentbol, Basketbol, Badminton, Güreş, Judo,
Halk Oyunları, Karate, Salon Futbolu, Masa Tenisi, Sat-
ranç, Plaj Hentbolü ve Plaj Futbolu müsabakalarına üni-
versitemizi temsil etmek üzere katılacak. 

BESYO başarıya koşuyor

Futbol takımı
şampiyon oldu



Kastamonu Üniversitesi Rektörlü-
ğü, 2007 yılında göreve başlayan
toplam 64 aday memur  için

“2008 yılı aday memur eğitimi programı”
hazırladı. İlk defa devlet memurluğuna
aday olarak atanacakların eğitim progra-
mına tabi tutulmaları ve asli memur ola-
bilmeleri için bu eğitim sonunda yapıla-
cak sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

Asli ve sürekli kamu hizmetlerini yeri-
ne getiren devlet memurlarının eğitimi,
kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir
şekilde yürütülmesinin sağlanması bakı-
mından önem taşıyan bu program Şubat
ayında başlayacak. 

19’u lise ve dengi okul, 45’i ise ön li-
sans ve lisans mezunu olan memur aday-
ları önce yaklaşık bir ay sürecek “temel
eğitim” programında şu dersleri ala-
caktır: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
Genel Olarak Devlet Teşkilatı, Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası, Milli Güvenlik
Bilgileri, Devlet Malını Koruma ve Ta-
sarruf Tedbirleri, Halkla İlişkiler, Gizli-
lik ve Gizliliğin Önemi, İnsan Hakları,
Haberleşme, 657 Sayılı Devlet Memurla-
rı Kanunu, Yazışma ve Dosyalama Usul-
leri, Türkçe Dil Bilgisi Kuralları.

Eğitim sonunda yapılacak sınavda ba-
şarılı olanlar adaylar, “Aday Memur Eği-
timi Hazırlayıcı Eğitim Programı”na de-
vam edecek. Adaylar bu programda da
şu konularda eğitim alacaktır: Yükseköğ-
retim Teşkilatına İlişkin Esaslar, Yükse-
köğretim Kurumları Yönetici Öğretim
Elemanı ve Memurları Disiplin Yönet-
meliği, 2547 sayılı  Yükseköğretim Ka-
nunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Perso-
nel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, Devlet Memurlarıyla İlgili Yö-
netmelikler, 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanunu Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kon-
trol Kanunu Genel esasları, Bütçe Kanu-
nu Hakkında Genel Bilgiler, İhale Mev-
zuatı Genel Esasları, Harcırah Kanunu
2547 sayılı Kanuna Göreve yurt içi ve
Yurt dışı Görevlendirmeler, Devlet Me-
murları Tedavi Yardımı ve Cenaze Gider-
leri Yönetmeliği, Tedavi Giderleri Ta-
hakkukları, İlk Yardım, Bilgisayar ve Do-
nanım, Ofis Programı, İnternet Kullanı-
mı, Uyulması gereken Resmi Kurallar,
Rektörlük, Fakülte ve Yüksekokulların
İncelenmesi, Rektörlük, Fakülte ve Yük-
sekokulların İncelenmesinden Elde edi-
len Gözlemlerin Tartışılması.

Hazırlayıcı eğitim programı sonunda
yapılacak sınavda başarılı olan memur
adayları iki ay boyunca staj yapacak, staj
sonunda yemin ederek asaletlerini ala-
caklardır. �
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Aday memurlar için
hizmet içi eğitim
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Sağlık Meslek Yüksekokulu, Cum-
huriyetin 84'üncü kuruluş yıldönü-
mü nedeniyle bir konferans düzen-

ledi. 31 Ekim tarihinde düzenlenen kon-
feransta konuşan Sağlık Meslek Yükse-
kokulu müdür vekili Süreyya Erakman,
Atatürk'ün Türk kadınına güvendiğini ve
“Kadınlarımız için asıl mücadele alanı,
asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim
ve kılıkta başarıdan çok ışıkla, bilgi ve
kültürle, gerçek faziletle süslenip donan-
maktır. Ben muhterem hanımlarımızı  Av-
rupa kadınlarının aşağısında kalmayacak,
aksine pek çok yönden onların üstüne çı-
kacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle do-
nanacaklarından asla şüphe etmeyen ve
buna kesinlikle emin olanlardanım” de-
diğini hatırlattı.

Cumhuriyetin kuruluşunu izleyen yıl-
larda eğitimde, hukuk sisteminde ve top-
lumsal yaşamda köklü değişiklikler ger-
çekleştirildiğini belirten Erakman, Tür-
kiye’yi çağdaş ülkeler düzeyine çıkar-
mak isteyen ulu önder Atatürk'ün, kadın

erkek ayrımcılığına son verecek yasal dü-
zenlemeleri yaşama geçirip, bu yolda bü-
yük devrimler gerçekleştirdiğinin altını
çizdi.

Erakman, 1926 yılında Medeni Ka-
nun’un kabulü ve 1934 yılında kadınlara
seçme ve seçilme hakkının verilmesinin,
Türk kadınına dönemin koşullarına göre
ilerici niteliğiyle birçok gelişmiş ülkede
görülmeyen kazanımlar sağladığını vur-
guladı. Ülkemizde güçlü, başarılı, yeni-
likçi kadınlarımızın sayısının azımsana-
mayacak boyutlarda olduğunu da belir-
ten Erakman sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Cumhuriyetin ilk aydın meslek kadın-
ları olan öğretmenler, hukukçular, sanat-
çılar, valiler bugün toplumda erkeklerle
eşit olarak yerlerini almış ve Cumhuriyet
ilkelerinden ödün vermemişlerdir. Türk
kadını, yüzyıllardır özlemini çektiği hak-
larına sahip olmada en azimli, inançlı ve
güçlü desteği Atatürk’ten almış ve çağ-
daş ülke kadınlarının önüne geçmiştir.
Örneğin; İtalya’da kadınlar ancak 1948

Cumhuriyetin 
84. yılında Türk kadını

Süreyya
ERAKMAN
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yılında seçimlere girebilmişler, Japon ka-
dınları ise seçim haklarını ancak 1950 yı-
lında alabilmişlerdir. Medeni Kanun’ları
aldığımız İsviçre’de ise kadınlar haklarını
1971 yılına kadar alamazken, 1935 yılın-
da yapılan ilk genel seçimde 18 kadın
milletvekili TBMM ’nde temsil hakkı ka-
zanmıştır.

Toplumların sosyal yapılarındaki sağ-
lamlığının temelini kadının iyi eğitilişi ile
yapılabildiğini gözlemleyen Atatürk

1925’te Kastamonu’da yaptığı konuşma-
da: “Toplumu kalkındırmak istiyorsak,
izlememiz gereken daha emin ve daha
etkili bir yol vardır. O da Türk kadınını
çalışmalarımızda ortak etmek, hayatımızıı
onunla birlikte yürütmek, kadının bilim-
sel, toplumsal ve ekonomik hayatta erke-
ğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koru-
yucusu yapmak yoludur.”  demiş ve bu
konuşması ile kadın erkek eşitliği ilkesi-
ni açıkça ortaya koymuştur.

Cumhuriyetin 84. yılında kadının konu-
muna şöyle bir göz atarsak; Türk Üniver-
sitelerindeki kadın öğretim üyesi sayısı
%34 gibi yüksek bir rakam olup Fran-
sa’da bu oran %32, İngiltere’de %24 tür.
Üniversite bitiren kadınların %83 ‘ü ça-
lışma hayatına atılmaktadır. Özelikle sa-
nat ve kültür alanında erkek egemen bir
topluma dayanıklılık gösteren kadınların
etkisi hissedilir derecede artış göster-
mektedir. 90’lı yıllarda bir kadının da
başbakan olabileceği görülmüş ve kadın
seçmen faktörü gün ışığına çıkmıştır. Son
seçimlerde ise meclise 50 kadın milletve-
kili girerek Cumhuriyet tarihinde 1935-
1939 döneminde %4,51 oranıyla yakala-
nan en yüksek kadın milletvekili oranı
ikiye katlanarak %10’a ulaşmıştır.  

Bugün sayıları çoğalan kadın örgütle-
riyle farklı bir dönemdeyiz. 1923’le
2007’yi karşılaştırdığımızda kuşkusuz
kadınlar daha iyi noktadalar. Ancak bu
tatmin edici bir konum mu? Hiç sanmı-
yorum. Daha gidilecek çok yol, aşılacak
engeller var. ” �

AAttaattüürrkk  11992255’’ttee  KKaassttaammoonnuu’’ddaa
yyaappttıığğıı  kkoonnuuşşmmaaddaa::  

“Toplumu kalkındırmak
istiyorsak, izlememiz gereken
daha emin ve daha etkili bir
yol vardır. O da Türk kadınını
çalışmalarımızda ortak etmek,
hayatımızı onunla birlikte
yürütmek, kadının bilimsel,
toplumsal ve ekonomik hayatta
erkeğin ortağı, arkadaşı,
yardımcısı ve koruyucusu
yapmak yoludur.”



Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kastamonu Üniversite-
si Konferans Salonu’nda konser verildi. Kastamonu Valiliği tarafın-
dan organize edilen konserde, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakül-

tesi Türk Sanat Müziği Korosu "Vardar Ovası", "Mendilimin Yeşili", "Bülbü-
lüm Altın Kafeste", "Çanakkale İçinde Vurdular Beni" gibi 23 eser seslen-
dirdi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cumhur
Koca yönetimindeki koronun seslendirdiği parçalar ilgiyle dinlendi. Ata-
türk`ün görüntülerinin fona yansıtıldığı konserde zeybek oynayan bir ko-
ro üyesi tüm dikkatleri üzerine çekti. İki ayrı bölümde gerçekleştirilen
konsere çok sayıda vatandaş da katıldı. 

ETKİNLİKLER
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Atatürk`ün sevdiği 
şarkılar seslendirildi



Aramızdan ayrılışının 69. yıldönümü
münasebetiyle büyük önder Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü anma etkin-

likleri çerçevesinde Kastamonu Üniversi-
tesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tara-
fından “Atatürk”ü Anlamak ve Anlamak”
konulu bir panel düzenlendi. 

Açılış konuşmasını Kastamonu Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri GÖK-
ÇEBAY’ın yaptığı paneli, Kastamonu
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Süleyman TABAN
yönetti. Fen-Edebiyat Fakültesi Öğre-

tim Üyeleri Yard. Doç. Dr. M. Serhat
YILMAZ ve Yrd. Doç. Dr. Ercan ÇE-
LEBİ, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Yard. Doç. Dr. Mustafa Eski  ve Okut-
man Mirati Madak konuşmacı olarak
katıldı. Meslek Yüksek Okulu Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleştirilen panel,
büyük ilgi gördü.

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri Ata-
türk’ün 69. ölüm yıldönümünde Anıtka-
bir’i ziyaret etti. Duygulu anların yaşandı-
ğı ziyarette öğrenciler, Atatürk’ün mozole-
sine kırmızı karanfiller bıraktı. 
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Atamızı andık



Geçtiğimiz yıl Kastamonu Mes-
lek Yüksekokulu tarafından dü-
zenlenen Rıfat Ilgaz Sempoz-

yumu Çınar Yayınları tarafından kitap-
laştırıldı. Kitabın tanıtım yazısında,
“1980'lerden başlayarak 1990'larda
yaygınlaşan yeni dünya düzeni,
2000'lerin başında kötü meyvelerini
vermeye başlamıştır. Bu saldırılar, ül-
kemizin ekonomik, toplumsal, siyasal
ve sanatsal yapısını bozduğu gibi, laik
çağdaş bireyi, ulus devleti ve bağımsız-
lığı yok etmeyi amaçlamaktadır. Bu
amacı gerçekleştirmek için de, Türk-
çe’mizi bozmaya, geleneksel değerleri-
mizi yozlaştırmaya yönelik girişimler,
her geçen gün giderek yoğunlaşmakta-
dır. Bu çok yönlü olumsuz gelişmelerin
somut örnekleri günümüz edebiyatın-

da, kültüründe ve toplum yaşamında
açıkça görülmektedir.

Bütün bu olumsuzluklara edebiyat ve
kültür bağlamında karşı çıkmak üzere;
Rıfat Ilgaz'ı var eden ve Ulusal Kurtuluş
Savaşımızda Anadolu'nun atardamarı ol-
ma işlevini üstlenen Kastamonu ilindeki
Kastamonu Meslek Yüksekokulu eşgü-
dümünde 10-11-12 Mayıs 2006 günlerin-
de Rıfat Ilgaz Sempozyumu gerçekleşti-
rilmiştir. Etkinliğe bilim ve sanat insan-
ları, yirmi iki ana başlık altında son dere-
ce nitelikli doksan altı bildiriyle katkıda
bulunmuşlardır. Ayrıca sempozyumdaki
oturumlara öğrencilerin ve halkın da ka-
tılımı yüksek olmuştur. 

Bu kültürel girişimden alınan güçle
ülkemizin toplumsal ve kültürel yaşamı-

ETKİNLİKLER
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"Bu ayaklar benden hesap soracak,
Bir düşüncenin peşinden dolaştırdım 
sokak sokak.
Bu baş, bu eğilmez baş da öyle
Bazı sarhoş, bazı yorgun,
Her zaman yastığa hasret!
Bu ciğer de benden hesap soracak,
Esirgedim, güneşini, havasını.
Bu ağız, bu dişler, bu mide...
Ne ikram edebildim ki bol keseden.
Bu bilekler de hesap soracak,
Göz yumdum çektikleri eziyete.
Bilsem ki kimsenin parmağı yok
Bu sürüp giden işkencede,
Kılım bile kıpırdamadan bir sabah
Çekerdim darağacına, çekerdim kendimi
Bilsem ki suç bende!.."



na yeni atılımlarla katkı sunulması ve sü-
reklilik kazandırılması gerektiği ortak
sonucu çıkarılmıştır” denildi. 

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Bahri Gökçebay, da “Rıfat Ilgaz
Sempozyumu” isimli kitapta bir sunuş
yaptı. Gökçebay, sunuş yazısında şunları
dile getirdi: ‘Yaşam damarlarımızın bir
bir kopartılmaya çalışıldığı bu günlerde,
Kastamonu’da doğmuş, sanatımızın atar-
damarlarından biri olmuş Rıfat Ilgaz adı-
na sempozyum düzenlemeye karar verdi-
ğimizde gelecekten kaygı duymak yeri-
ne, gerçek sanata ve sanatçıya saygı du-
yarak toplumsal sorumluluğumuzu yeri-
ne getirmek üzere yola çıktık. Zor ancak
başarılması gereken bir bilimsel etkinliğe
kalkışıyorduk. Gönül imecesi ile her zor-
luğun üstesinden geleceğimizi biliyor-

duk. Gerekli girişimler, yazışmalar, tanı-
tım çalışmaları yapıldıktan sonra sempoz-
yum günleri çok sayıda seçkin bilim ve
sanat adamının varlığıyla düşünsel ve bi-
limsel bir şölene dönüştü. Katılımcıların
değeri bildirilerin niteliği ile örtüşünce,
Rıfat Ilgaz’a yaraşır düzeyde övgüyü hak
eden sunumlar kondu ortaya Sempoz-
yum sürecinde edinilen izlenimler umut-
larımızı yeşertti. Aldığımız kutlamalar
göğsümüzü kabarttı. 

Ankara Üniversite’sine bağlı bir yükse-
kokul olarak başlattığımız bu bayrak yarı-
şını Kastamonu Üniversitesinin kurulma-
sıyla daha ilerilere taşımayı ödev sayıyo-
ruz. Elinizdeki sempozyum kitabının bi-
lim dünyasına yararlı olacağına inanıyor,
katkı veren emeği geçen herkese teşekkür
ediyor, saygılar sunuyoruz.” �
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Rıfat Ilgaz Sempozyumu
kitaplaştırıldı



SÖYLEŞİ
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Kastamonu Üniversitesi 17 Mart 2006 ta-
rihinde yayımlanan yasayla kuruldu. Siz
ise 17 Mayıs 2007 tarihinde rektör olarak
atandınız. Rektör olmanızdan bu yana
yaklaşık 7 ay geçti. Bu süre içerisinde ne-
ler yapıldığını anlatır mısınız?

P rof. Gökçebay
Üniversite yasasının yürürlüğe girmesiyle,

rektör olarak atanmamın arasında geçen sürede,
belirsizlik nedeniyle gerekli çalışmalar yapıl-
mamıştı. Bu nedenle ivedilikle eksiklerin gide-
rilmesi gerekiyordu. Öncelikli eylem planımız
çerçevesinde, çalışmalara başladık. Bu olu-
şumda, kurumumuzda bulunan bilgi, birikim
ve donanıma sahip elemanlardan yararlandık.
Bunun yanında diğer kurumlardan bu nitelikle-
re uygun kişileri atadık. Genç ve deneyimli bir
kadro kurduk. Taşra üniversitesi anlayışının
çok ötesinde, sağlam temeller üzerinde yüksel-
meye çalışıyoruz. Akademik yarışta öne çıkma
amacıyla kurumsallaşma çabasına yoğunlaştık.

Bu süreçte elde ettiğimiz sonuç bizi gele-
cek için umutlandırdı. Aldığımız olumlu yak-
laşımlar, çalışma coşkumuzu arttırdı. 

İlk aşamada kampus alanını belirlememiz

gerekiyordu. İki görüş öne çıktı. Yapılan de-
ğerlendirme sonunda Meslek Yüksekoku-
lu’nun arazisinin yerleşke alanı olmasına ka-
rar verildi. Bu kararın alınmasında, bir üni-
versite için gerekli olan temel yapılardan ba-
zıları hazırdı. Örneğin konferans salonu, iki
futbol sahası, tenis kortları, voleybol ve bas-
ketbol sahaları ve inşaatı bitmek üzere olan
olimpik ölçülerde spor salonu, bütün kampu-
se yetecek kadar güçlü jeneratör vardı. Elek-
trik, su ve diğer altyapı olanaklarının gelişkin
olması, Kastamonu’da doğalgazın verileceği
ilk bölge olarak belirlenmesi tercih nedeniy-
di. Ayrıca gelişmeye elverişli bu yerleşke
alanının çevresinde 900 dekarlık bir mera ala-
nının bulunması ve Kastamonu Belediye
Başkanlığı’nın bu mera alanını yerleşim alanı
içerisine alarak, yerleşke alanı içerisine ka-
zandırması, önemli bir gelişmeydi. Bunun
yanında 700 dönümlük bir alanın daha kamu-
laştırılmasıyla yerleşke alanımız 2 bin 500
dönümlük bir büyüklüğe ulaşıyordu. 

Maliye Bakanlığı yetkilileri kampus alanı
ile ilgili incelemelerde bulunarak onay verdi.
Bu onay bizim için çok önemliydi; çünkü
onay alınmasaydı yatırım için kaynak da ve-

29Bahri Gökçebay’la söyleşi
Rektör Prof. Dr.  



rilmeyecekti. Bu adımlardan sonra alan proje-
leri hazırlandı. Devlet Planlama Teşkilatı ve
Maliye Bakanlığı’na başvuruldu. 2008 yılından
itibaren hızlı bir yapılaşmaya gidebileceğiz.
Kastamonu kenti içinde yayılmış bulunan bü-
tün kurumlarımızı bu kampus alanı içerisinde
toplayabilme şansımız doğdu.

Geniş bir kampus alanına sahip olmamızla
birlikte, mevcut fakülte ve yüksekokullarımı-
za ek olarak İletişim Fakültesi, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi ve Turizm ve Otelci-
lik Yüksekokulu kurulması kararını YÖK’ten
çıkarttık. Bu fakültelerin kurulma kararları şu
an Bakanlar Kurulu’nda. Meslek yüksekokul-
larının yasal işlemi tamam. Burada altının çi-
zilmesi gereken konu 6 ilçeye açacağımız
meslek yüksekokullarının ön koşulu altyapıla-
rını kendilerinin hazırlamasıdır. Bizim şu aşa-
mada altyapıya yardım etmemiz olası görün-
müyor. Bunlar içerisinde altyapısı oluşmuş, bi-
naları tahsis edilmiş Cide Meslek Yüksekoku-
lu önümüzdeki dönemde öğretime başlayacak
durumda. Tosya Meslek Yüksekokulu da eğiti-
me başlayabilir. Diğer ilçeler de kısa sürede
altyapılarını oluştururlarsa gelecek eğitim öğ-
retim döneminde öğrenci alabileceklerdir.

Yeni kurulan üniversitelerin en büyük sı-
kıntılarından biri öğretim elemanı eksikli-
ğidir. Siz bu sorunun çözümü için neler dü-
şünüyorsunuz?

P rof. Gökçebay
Fakülteler açıldığı zaman en önemli gereklilik

nitelikli öğretim elemanıdır. Şimdiden bunun
arayışı içerisindeyiz. 2006’da 15, 2007’de de 17
yeni üniversite kuruldu. Zaten mevcut üniversi-
telerde de öğretim elemanı sıkıntısı vardı. Bu ih-
tiyaç iyice arttı. Yetişmiş insanlar taşrada pek
görev almak istemiyor.. Taşraya çıkmanın da
ekonomik yandan ek getirisi yok. Belki biraz ek
getirisi olsa buralarda görev almak çekici duru-
ma gelebilir. Eskiden mahrumiyet ödeneği var-
dı. Şimdi bu ödenek çok azaltıldı. Gelmesi için
idealist insanları bulmak gerekiyor. 

Mevcut fakülte ve yüksekokulların eksik-
liklerinin giderilmesi için akademik personel
almak üzere girişimde bulunduk. Üniversite-
mizde sıkıntısı duyulan öğretim elemanı eksi-
ğini bu yolla tamamlayacağız. Bu duyurula-
rımız eksik olmayacak. İhtiyaç duyuldukça
sık sık ilana çıkıp eksiğimizi gidermeye çalı-
şacağız. 

SÖYLEŞİ
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Yu rt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle işbirliğiniz
olacak mı?

P rof. Gökçebay
Bu konuda bir konsey  oluşturduk. Yurt dışına git-

miş, gelmiş dil bilen öğretim üyelerimiz bu konuda ça-
lışmalar yapıyor. Avrupa Birliği projelerini de hızlan-
dırmaya çalışıyoruz.  Amacımız yurt içi ve yurt dışı üni-
versitelerle işbirliğine girmek. Ortak projelerde çalış-
ma girişimlerimiz var. Örneğin, ODTÜ ve bir İngiliz
Üniversitesi ile Batı Anadolu’daki mimari yapıları in-
celemek üzere bir araştırma projesi başlatıldı. Ankara
Üniversitesi ile ortak çalışacağımız sağlıkla ilgili bir
proje üzerinde çalışıyoruz. 

Moskova Üniversitesi ile ortak bir çalışma konusunda
girişimlerimiz var. Ama çeşitli ülkelerle mutlaka işbirliği
içerisine gireceğiz. Ben, öğretim elemanlarının kesinlikle
belli bir süre yurtdışında eğitim almaları, araştırma yap-
maları donanımlarını arttırmalarının çok önemli olduğuna
inanıyorum. 

Kastamonu Üniversite’sinin kurulması kararı çıktık-
tan sonra gerek resmi gerekse özel kuruluşlardan des-
tek gördünüz mü?

P rof. Gökçebay
Öncelikle eski valimiz Sayın Mustafa Kara’yı min-

netle anmak istiyorum. Kendisi üniversiteye çok sıcak
bakan, her götürdüğümüz öneriyi kabul eden hatta
kendisi projeler üretip bizim düşünemediğimiz konu-
ları bile ortaya koyan bir valiydi. Bu bakımdan kendi-
sine şükran borçluyuz. Belediye Başkanımız Sayın
Turhan Topçuğlu da zaten ne istesek sorgulamadan
desteğini bizden hiç eksik etmedi. Şimdi yeni Valimiz
Nurullah Çakır geldi. Onun da yüksek öğretime sıcak
baktığını biliyoruz. Sayın Çakır ile de iyi bir işbirliği
içerisinde üniversitemizi ileriye doğru götüreceğimizi
düşünüyorum. 

Ayrıca Kastamonu’daki sivil toplum örgütleri, başta
Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı olmak üzere üni-
versitemize sıcak bakıyorlar. Hatta önemli destekleri
sağlayacaklar. Aldığımız bilgilere göre bazı hayırsever
işadamlarının bazı fakülte binalarını yapacağını duy-
duk. Türkiye Ekonomi Bankası’nın şube açılışı sırasın-
da banka sahibi Hasan Çolakoğlu bir fakülte binası
yaptırma sözü verdi. Başka birkaç kişinin de bu konu-
da destek olacağı haberi bizi sevindiriyor. Kesinleşme-
diği için şimdi isim veremiyorum. 

Eğer bu şekilde iki fakülte binasını hayırsever vatan-
daşlarımız yaparsa biz de elimizdeki ödenekle iki bina-
yı yaparız. Böylece üniversite hızla büyür..
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Bu binaların yapımını üstlenecek bir hayır-
sever çıkarsa bizler o kişinin ismini fakülte-
ye vereceğiz. Bu sayede hem üniversitemiz
desteklenir, hem de bina yapanların isimleri
o fakülte ile özdeşleşir ve ölümsüzleşir.

Bir ilin sosyal, kültürel hatta ekonomik
alanda gelişmesi için o ilde bir üniversitenin
bulunması çok önemlidir. Kastamonu Üni-
versitesi Kastamonu’ya neler getirecek?

P rof. Gökçebay
Üniversitemiz Kastamonu’ya çok büyük

avantajlar sağlayacak. Öncelikle sosyal yön-
den gelişmesine katkıda bulunacak. Fakülte-
lerimizin pek çok sosyal etkinlikleri oluyor
ve biz Kastamonu halkının bu etkinliklerde
bulunmasına önem veriyoruz. 

Şöyle bir söylenti var: “Rektörler, halktan
kopuk bir vaziyette sırça saraylarında oturu-

yorlar”  Çalışma arkadaşlarımdan istediğim
şey bütün etkinliklerin halka dönük olarak
hazırlanması. Üniversite halka açık olmalı.
Görevim süresince halkla üniversiteyi bü-
tünleştirmenin yolunu arayacağız. Çeşitli et-
kinliklerle onları aramıza alacağız. Biz onla-
rın arasına katılacağız. 

Üniversite halkla bütünleşecek. Halkın
üniversiteyi kendisinden kopuk ayrı bir
tabaka olarak görmemesini sağlayacağız.
Halk diyecek ki, Üniversite bizden bir
parça. Üniversite kente ekonomik yönden
de büyük katkı sağlayacak. 

Öğrenci sayısı arttıkça kent olumlu biçim-
de değişecek. Eğer burada bu üniversitenin
altyapısı olmasaydı bu gelişme sağlanamaz-
dı. Şimdi üniversitemiz kuruldu. Öğrenci sa-
yısı artacak. Unutulmamalıdır ki, şehrin ge-
lişmesinin önemli faktörlerinden biri öğren-
cilerin o ile yaptığı katkılardır.

SÖYLEŞİ
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Öğrenciler genellikle üniversite tercihle-
rinde büyük şehirlerdeki köklü üniversi-
teleri tercih ediyor. Sizce önümüzdeki eği-
tim öğretim yılında öğrenciler Kastamo-
nu Üniversitesi’ni neden tercih etmeli?

P rof. Gökçebay
Öğrencilerin büyük ve köklü üniversiteleri

öncelikle tercih ettiği bir gerçek. Ama biz Kas-
tamonu Üniversitesi’nin eğitim kalitesini yu-
karıya doğru çekmeye çalışıyoruz. Zaman içe-
risinde öğrenciler burayı da öncelikle tercih
eder hale gelecekler. Öğrenciler, “Puanı düşük
diye değil, kaliteli eğitim öğretim veriliyor.”
diye gelecekler. Ayrıca Kastamonu da öğrenci
için ideal bir il. Öğrencilerin doyasıya yaşaya-
cakları, mutlu olup gidecekleri bir il. Büyükşe-
hirlerde yaşanan sıkıntılar burada yok. Öğren-
cinin barınma, beslenme ve ulaşım gibi sorunu
Kastamonu’da giderilmiş durumdadır. 

2011 yılında görev süreniz dolduğunda
geriye dönüp baktığınız zaman nasıl bir
Kastamonu Üniversitesi görmeyi düşü-
nüyorsunuz?

P rof. Gökçebay
Bugün 3 fakültemiz var. 4 yıl sonra bu

sayının 7’ye çıkması söz konusu. Ayrıca o
zamana kadar Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi de bize bağlanır. Böylece Kas-
tamonu Üniversitesi 8 fakültesi en az 10
meslek yüksekokulu ile eğitim veriyor
olur. 

Görev süremin sonunda gerek verdiği
nitelikli eğitim gerek kampus alanı ile
Türkiye’nin en güzel üniversitelerinden
birini geride bırakmak istiyorum. Herke-
sin gördüğü zaman “dört dörtlük, harika,
çok güzel bir üniversite” diyeceği bir üni-
versite görmek istiyorum. �
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Bu binaların yapımını
üstlenecek bir 

hayırsever çıkarsa
bizler o kişinin ismini
fakülteye vereceğiz.

Bu sayede hem
üniversitemiz 

desteklenir, hem de
bina yapanların 

isimleri o fakülte ile
özdeşleşir ve 
ölümsüzleşir.



KKÜÜLLTTÜÜRR--SSAANNAATT

Kastamonu Üniversitesinde
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
gerek üniversite genelinde,

gerekse fakülteler ve yüksekokullar
düzeyinde sürdürülmektedir.
Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını
etkin bir biçimde değerlendirmeleri
amacıyla sanat etkinlikleri
sergilenmekte, amatör düzeydeki
çalışmalara danışmanlık yapılmakta ve
bu çalışmalar desteklenmektedir.
Öğrencilerimizin çalışmaları yıl
içerisinde halka açık olarak
sergilenmektedir. Bahar Şenlikleri
organizasyonunda, satış ve tanıtım
yerleri, spor karşılaşmaları, film ve
tiyatro gösterileri, çeşitli yarışmalar,
panel, konferans, sempozyum, defile ve
konserler büyük ilgi görmektedir.

Ayrıca, Üniversitemiz yıl boyunca
sunduğu eğlence programları, konser,
sergi, film, prodüksiyon ve diğer
kültürel etkinliklere ev sahipliği
yapmayı ödev edinmiştir. Yapılan boş
zaman etkinlikleri müzikal ve tiyatro
performansları, halk oyunları ve
konserleri içermektedir. 

SSPPOORR
Üniversitemizde öğrencilerimizin her

türlü sportif çalışmalarına olanak
sağlamak amacıyla sportif tesislerin
yapımına ayrı bir önem verilmektedir..

YAŞAM
KAMPÜSTE
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Yörenin, ülkemizin önde gelen kış
sporları merkezlerinden biri olması
nedeniyle diğer spor dalları arasında kış
sporlarına ayrıca önem verilmekte,
kayak veya krosla ilgilenen öğrenci ve
eğitmenlere istedikleri hizmet
sunulmaktadır. 

Kastamonu’da kayak ve dağcılık gibi
kış sporlarında popüler olan Üniversite
kampüsüne sadece 40 kilometre
uzaklıkta bulunan kayak merkezinden
öğrencilerimiz yararlanabilmektedir.
Hafta sonları için üniversite kayak
merkezine servisler sağlamaktadır. 
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YAŞAM
KAMPÜSTE
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Çoğu insan için kampus içi spor ve
eğlence merkezi üniversite hayatına ek
boyut sunmaktadır. Spor merkezinde
basketbol, voleybol, halı saha futbol,
tenis, atletizm ve masa tenisi etkinlikleri
sunulmaktadır. Oyun alanları kampus
içerisinde olup neredeyse her türlü spor
tipi için çalıştırıcı bulunmaktadır.
Üniversitenin farklı birimlerinde 2 adet
spor salonu ve 2 adet futbol sahası
bulunmaktadır. Çok amaçlı yeni kapalı
spor salonu 2007 yılında faaliyete
geçmiştir. Ayrıca, Kuzeykent
kampüsünde, bir mini futbol sahası, 1 adet
basketbol sahası ve 1 adet tenis kortu
öğrencilerimize hizmet vermektedir.
Kastamonu Üniversitesinde her yıl
geleneksel spor şölenleri düzenlenmekte
olup fakülte ve yüksek okullar arası

sportif yarışmalar düzenlenmektedir.
Ayrıca, çeşitli dallarda sporcularımız
ulusal ve uluslararası organizasyonlara
katılmakta olup başarılı dereceler elde
etmektedirler. Her yıl bine yakın öğrenci
sportif etkinliklere katılmaktadır.
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü bu
tür yarışmalarda başarılı olan öğrencileri
ödüllendirerek, onların sportif etkinliklere
katılmalarını  özendirmektedir. 

BBEESSLLEENNMMEE
Üniversitemiz öğrencilerinin büyük

bir bölümü beslenme ihtiyaçlarını,
Kuzeykent Kampüsü'nde bulunan
öğrenci yemekhanesinden
karşılamaktadır. Özel sektör tarafından
işletilen yemekhanede öğrencilere ucuz
fiyata öğle ve akşam yemekleri
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verilmektedir. 

Kuzeykent Kampüsü içinde değişik
fakülte ve Yüksekokulların bünyesinde
bulunan kantin ve kafeteryalar,
öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını
karşılayabilmesine imkân tanımaktadır.
Bu kantinler sağlığa uygunluk açısından
sürekli olarak denetlenmekte ve fiyatlar
da Üniversite Yönetimi tarafından
belirlenmektedir. Kuzeykent Kampüsü
dışındaki fakülte ve yüksekokulların da
bu tür olanakları bulunmaktadır. 

BBAARRIINNMMAA
Üniversitemiz Kuzeykent kampüsü

yakınında Kredi ve Yurtlar Kurumu'na
bağlı 312 erkek, 400 kız öğrenci
kapasitesine sahip karma yurt,

Kastamonu şehir merkezinde 244 kız
öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdu
bulunmaktadır. Bütün yurt binalarında
kantin, kafeterya ve lokanta
bulunmaktadır. Öğrenciler kahvaltı ve
diğer ihtiyaçlarını buralardan
sağlayabilirler.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı bu
yurtların dışında, özellikle şehir
merkezinde ve Kuzeykent kampüs
yakınında çok sayıda ve değişken
donanımda özel öğrenci yurtları vardır. 

Ayrıca Kuzeykent kampüsü yakınında
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından
yaptırılan 500 öğrenci kapasiteli karma
öğrenci yurt inşaatı devam etmektedir.
2008-2009 öğretim yılında hizmete
girmesi beklenmektedir. �



KENT
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Kastamonu
tarihi, çok uzun
bir geçmişe
dayanmaktadır.
Pala, Tumana,
Hitit, Frig,
Lidya, Pers,
Helen ve Roma
dönemlerinden
elde edilen
arkeolojik
kalıntılar, bu
tarihi geçmişin
ne denli zengin
olduğunu
kanıtlamaktadır. 

1084 yılından
başlayarak Türk
egemenliğine
geçen
Kastamonu,
1461 yılında
Fatih Sultan
Mehmet
tarafından
Osmanlı
sınırlarına
katılmıştır.
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Kastamonu,
Kurtuluş

Savaşı’nda 
önemli görevler

üstlenmiş,
Cumhuriyet 

sonrası modern
Türkiye’nin
oluşumunda 

önemli bir adım
olan “Şapka ve

Kıyafet
Devrimi” 
bu kentte 

gerçekleştirilmiştir
.



FAKÜLTELER
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Fen-Edebiyat Fakültesi

Üniversite eğitiminde hangi alanda eğitim yapar-
sanız yapınız, bilgileriniz fen ve sosyal bilimler
üzerine kurulmaktadır. Çağımızda bilgi kaynak-

larına ulaşmayı bilecek, bilgileri özümseyecek bu bilgi-
lerden sentezler yapabilecek öğrenciler yetiştirmek vaz-
geçilmez bir ilkedir.

Fizik bölümü, bilimsel düşünceyi öğrenmiş ve mes-
leki yaşantılarında karşılarına çıkabilecek problemleri
analiz ederek çözümlemeyi ilke edinmiş, bilim ve tek-
nolojiye uyum sağlamanın ötesinde, katkıda bulunabi-
lecek niteliklere ve temel bilgilere sahip fizikçiler ile
geleceğin bilim adamı adaylarının yetiştirilmesini
amaçlamaktır.

Tarih bölümünün amacı ise, ilk çağdan başlayarak top-
lumsal bir varlık olan insanı tarihsel olarak siyaset, eko-
nomi, din ve sanat gibi geniş kavramlarla birlikte karşı-
laştırmalı bir yaklaşımla ele alarak bilimsel esaslara gö-
re araştırıp incelemek ve öğretmektir.
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Eğitim Fakültesi

Çağımız bilim ve teknolojisi, so-
runları tanımlayabilen, çözümü
için seçenekler bulup bunlardan

en uygun olanını seçebilen ve gerekli bil-
gileri saptayabilen, bilgiye ulaşabilen,
sağladığı bilgileri sorunun çözümünde
kullanabilen, günün teknolojisinden ya-
rarlanabilen insanı yetiştiren bir eğitimi
zorunlu kılar. Bu durum, önce öğretmeni
buna uygun yetiştirmeyi gerektirir. 

Eğitim Fakültemizin amacı, çeşitli dal-
larda ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli öğ-

retmeni yetiştirmek, araştırmalar yapa-
rak ülkemiz eğitiminin gelişmesine ve
ürettiği bilgi ile eğitim bilimleri alanına
katkıda bulunmaktır.

Toplumun arkasında değil önünde
giden, çağdaş teknolojiyle bütünleş-
miş, yenilikçi düşüncelere açık, so-
rumluklarının bilincinde, yurt ve dün-
ya sorunlarına duyarlı, barışçı, üretken
ve uyumlu kuşaklarını oluşturacak
toplum mühendisleri yetiştirmek, en
temel amacımızdır.



Kastamonu Üniversitesi Orman Fa-
kültesi, ülkemizin sahip olduğu
orman alanlarının korunmasında,

geliştirilmesinde, ekonomik ve sosyal ge-
lişmelere koşut olarak değerlendirilme-
sinde gereksinme duyulan insan gücünün
en nitelikli düzeyde yetiştirilmesini amaç
edinmiştir.

Fakültenin temel hedefi zengin biyolo-
jik çeşitliliğe sahip olan ülkemizin kay-
naklarının korunması, geliştirilmesi, in-

sanlığın hizmetine sunulmasında öncü ola-
cak elemanların yetiştirilmesine yönelik
eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmektir.
Bu amaçla, yeni kurulmuş olmasına rağ-
men, eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel
çalışmalar ve sosyal etkinlikler çok yönlü

olarak sürdürülmektedir. Fakültemiz aka-
demik personelince diğer kurum ve kuru-
luşlara sunulan projeler kabul edilerek
uygulanmasına başlanılmıştır. 

Bu projelerin yakın gelecekte daha da
artacağı beklenilmektedir. %57’si orman-
larla kaplı olan Kastamonu’da bitki örtüsü
bakımından zengin bir dokuya sahip olan
il ormanları, fakülte öğrencileri ve akade-
mik personelin bilimsel faaliyetlerini sür-
dürmeleri için doğal bir laboratuvar nite-

liği taşımaktadır. Doğal güzellikler ve ta-
rih mirası yapılarla bezenmiş Kastamonu
ve yöresi, öğrencilerimizin kültürel de-
ğerlerimizi yakından tanımaları için adeta
doğal bir tarih ve kültür parkı niteliği taşı-
maktadır.

FAKÜLTELER
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Fakültemiz çağdaş bir eğitim kuru-
mu olmaya her zaman  özen gös-
termiştir. Amacımız, eğitimin kali-

tesini daha yüksek tutarak, çağın gereksi-
nimlerine uygun akılcı ve özgür düşüne-
bilen, bilim ve teknolojiyi izleyip  kulla-
nabilen, karşılaşacağı sorunları hızlı çö-
zen, kazandığı bu özellikleri toplumsal
yarara  dönüştüren ve gelecek yaratma
konusunda beceri sahibi, yaratıcı insan
modelini yetiştirmektir. 

Günlük yaşam içinde insanı ve in-
san sağlığını etkileyebilecek her türlü
gelişme ve değişmelere duyarlı ola-
cak ve bunları verdiği hizmette göz

önünde bulunduracak, sağlıklı ya da
hasta bireylerin her ortamda hemşire-
lik bakım gereksinimlerini saptayabi-
lecek, bu gereksinimleri mesleki
standartlar düzeyinde karşılayabil-
mek için gerekli olan hemşirelik ba-
kımını planlayabilecek, uygulayabile-
cek ve değerlendirecek, aynı zamanda
sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üye-
si olarak rol ve işlevlerini yerine ge-
tirecek, hemşirelik eğitimi, yönetimi
ve araştırmalarında rol alabilecek,
tüm bunları yerine getirirken mesleki
etik ilkelerini göz önünde bulundu-
racak nitelikte profesyonel
hemşireler yetiştirmektir.
Temel işlevimiz öğren-
cilerimizi hemşirelik
bakımını vermek üze-
re koruyucu, tedavi
edici ve rehabili-
tasyona yönelik
sağlık hizmetleri-
nin verildiği or-
tamlara hazırla-
maktır.

YÜKSEKOKULLAR
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Yüksekokulumuzun kuruluş amacı spor alanında yetişmiş nitelikli “Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenleri” ve “Antrenörler” yetiştirmektir.

Mezun olan öğrencilerimiz kamu okulları ve özel okullarda beden eğitimi öğretmenli-
ği, eğitimini aldıkları bir spor branşında antrenörlük, üniversitelerde akademik personel
olarak görev yapabilmektedir.

Yüksekokulumuz öğrencileri, eğitimleri süresince kendi branşlarında ulusal ve ulusla-
rarası takımlarda aktif spor yaşantılarını sürdürürken; Kastamonu ilinde hakemlik, çe-
şitli kulüp ve okullarda antrenörlük yaparak beden eğitimi ile spor eğitimciliğine uygu-
lamalı olarak katılmaktadırlar.

YÜKSEKOKULLAR
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Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu



Modern dünya mesleki eğitimi diğer tüm eğitim biçimlerinin önüne yerleştirmekte,
meslek yüksekokulları yeni dönemin yükselen eğitim anlayışını simgelemektedir.

Çağdaş dünyada %60’a varan mesleki eğitim oranı ülkemizde de tırmanışa geçmiş bu-
lunmaktadır. Meslek yüksekokulumuz  ara eleman gereksinimini karşılamak amacıyla
kurulan Meslek Yüksekokullarından biridir. 

Okulumuzda; bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda geliş-
me ve kalkınmaya destek olmak, sanayi ve teknolojiye kalite kazandırmak hedeflerini
geliştirmek amacındadır. Bu anlayışa uygun olarak  bünyesinde barındırdığı iktisadi ve
idari programlar bölümü teknik programlar bölümlerine bağlı on farklı programla  eği-
tim ve öğretim vermektedir.
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18 Ekim 2007 Perşembe günü Ülke
bütünlüğümüzü hedef alan bölücü
terör örgütü PKK tarafından
düzenlenen hain saldırıları
lanetlemek üzere yürüyüş ve açık
hava toplantısı düzenlendi.

Terör örgütüne bir büyük tepki de
Kastamonu’dan geldi. Binlerce
insan, Kışla Parkı’nda toplanarak
terörü lanetledi. Kadınıyla,
erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle,
öğretim elamanı ve öğrencisiyle
tüm Kastamonulular’ın tek yürek
olduğu miting, kortej yürüyüşüyle
devam etti. 

Yürüyüş sırasında bütün cadde ve
sokaklar trafiğe kapatılırken ev ve
işyerleri, bayraklarla donatıldı.
Görkemli kortej yürüyüşü Nasrullah
Meydanı’nda noktalandı.
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