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REKTÖRDEN

Sevgili Okurlar, genç üniversitemiz kurumsallaflma yolunda h›zla
ilerlemektedir. Dört fakülte binas›, yemekhane ve kafeterya proje-
leri haz›rlanm›fl, kamulaflt›rma iflleminin tamamlanmas›yla bir k›s-
m›n›n yap›m›na bafllanm›flt›r. Bir k›sm› ise ihale aflamas›ndad›r. 

Yap›laflman›n yan› s›ra e¤itim kalitesini artt›rma çal›flmalar›m›z da
h›zla sürmektedir. Ö¤retim üyelerimize üniversitemizin olanakla-
r› ölçüsünde gereken destekler verilmektedir. Meslektafllar›m›z
Çin’den, Güney Afrika’ya, ABD’den, Bosna’ya, Almanya’dan
Tunus’a kadar bilimsel araflt›rma sonuçlar›n› sunmak üzere git-
mifller ve oralarda üniversitemizi baflar›yla temsil etmifllerdir. 

Hızla
Büyüyoruz
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Bu y›l ö¤rencilerimiz sportif etkinliklerde çok önemli baflar›lar
elde etmifller özellikle Badminton k›z tak›m›m›z üniversiteler
aras› Türkiye flampiyonu olmufl ve ülkemizi Polonya’da Kra-
kow kentinde 06-15 Eylül tarihlerinde yap›lan Avrupa flampi-
yonas›nda temsil etmifltir. 

Üniversitemiz geniflletilmifl Erasmus beyannamesini almaya
hak kazanm›flt›r. Bu geliflme sonucu 7 ö¤renci 5 ö¤retim üyesi
Erasmus ile e¤itimlerinin ve çal›flmalar›n›n bir k›sm›n› AB ül-
kelerinde sürdürecek, 1 yabanc› ö¤retim üyesi ise üniversitemi-
ze gelecektir. 

Ülkemizin geliflmifl üniversiteleri ile ö¤retim eleman› yetifltir-
me projeleri kapsam›nda, Ortado¤u Teknik Üniversitesi, Ha-
cettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi
ile sözleflmeler imzalad›k. 

Hem akademik hem de idari personel için önümüzdeki günler-
de yeni atamalar yap›lacak ve kadromuz daha da zenginlefle-
cektir. Bu y›l yeni aç›lan okul ve bölümler ile ö¤renci say›m›z
artm›fl, geçen y›l 5423 olan ö¤renci say›s› 7383’e ulaflm›flt›r.
Her geçen gün bir ad›m daha ilerlemenin çoflkusuyla hepinize
sayg›lar›m› sunar›m.

Prof. Dr. Bahri Gökçebay
Rektör



Devlet Bakan› Murat Baflesgio¤lu Kasta-
monu Üniversitesi 2008-2009 akademik
y›l aç›l›fl› nedeniyle düzenlenen törende
bir konuflma yapt›. Baflesgio¤lu, konuflma-
s›na, “Büyük bir heyecanla koflarak gel-
dim” diyerek bafllad›.  Bir Kastamonulu
olarak çok uzun y›llard›r hayal edilen Kas-
tamonu Üniversitesinin her y›l biraz daha
ileriye giden, kurumsallaflan halini görme-
nin memnun edici oldu¤unu vurgulayan
Baflesgio¤lu, üniversitenin kuruluflunda
herkesin eme¤inin oldu¤unu söyledi. Ba-
flesgio¤lu, “Bugün geldi¤imiz noktada
Kastamonu Üniversitesi kendisiyle birlik-
te kurulan üniversitelerden bir hayli önde-
dir. Ancak bu belirlenen hedefler için ye-
terli de¤ildir.” dedi.

Kastamonu Üniversitesinin öne ç›kmas›,
üniversitenin tercih edilen, mezunlar›n›n
rahat istihdama kavuflabildi¤i bir yükse-
kö¤retim kurumu olmas› için gönüllerin
ve güçlerin birlefltirilmesi gerekli. Bafles-
gio¤lu, “Bu noktada baflta hay›rseverler
olmak üzere Kastamonu’da her kesime
görev düflmektedir” dedi. 

Devlet Bakan› Baflesgio¤lu, bir üniversite-
nin üzerinde oturdu¤u kentin kültür mira-
s›yla özdeflleflmesi gerekti¤ini vurgulaya-
rak, flöyle konufltu: 

“Kastamonu’nun kültür miras›n›n ne oldu-
¤una, Osmanl› devrinde, Cumhuriyet döne-
minde nas›l bir de¤er yaratt›¤›na bakmak
laz›m. Kastamonu, vatanseverdir. Kurtulufl
savafl›nda en fazla flehit veren üç il aras›nda

yer almaktad›r. Kastamonu devletine, mil-
letine, inançlar›na ba¤l›d›r. Ama körü körü-
ne de¤il, ba¤naz olmayan, ça¤dafl bir anla-
y›flla ba¤l›d›r. Bu sebeple büyük önder Ata-
türk önemli devrimlerinden birini Kasta-
monu’da gerçeklefltirmifltir. Üniversitemi-
zin de yol haritas›nda yürürken, Kastamo-
nu’nun bu de¤erleriyle, bu kültür miras›yla
birlikte yürümesinde fayda vard›r. fiehrin
de¤erlerinden soyutlanm›fl bir üniversitenin
baflar›l› olmas› pek mümkün de¤ildir. Bu
üniversiteyi bu flehir besleyecektir, bu fleh-
rin kültür miras› besleyecektir.” 

Kastamonululara önemli görevler düfltü-
¤ünün alt›n› çizen Baflesgio¤lu, “Bu üni-
versiteye kendi diktikleri bir fidan titizli¤i
içerisinde devaml› su tafl›yacaklard›r. Yar-
d›mc› olacaklard›r, burada misafir bulunan
ö¤rencilerin güvenliklerini en iyi flekilde
sa¤layacaklard›r. Bu caddelerde çocuklar,
gece gündüz, kafalar›nda hiçbir endifle ol-
madan rahatl›kla yürüyebilmelidir. Üni-
versite ve kent halk› birbiriyle kaynaflma-
l›d›r. Üniversite büyüdükçe Kastamonu
büyüsün. Kastamonu büyüdükçe üniversi-
te büyüsün” dedi. 

Baflesgio¤lu, üniversiteli olman›n güzel bir
duygu, diploman›n ise önemli bir belge ol-
du¤unu belirterek, “Gençlik bir ülkenin onu-
rudur. Büyük Atatürk’ün dedi¤i gibi gelece-
¤idir” dedi. Bugün uluslar›n sahip oldu¤u en
güçlü sermayenin entelektüel sermaye oldu-
¤unun alt›n› çizen Baflesgio¤lu, “Bir ülkenin
entelektüel sermayesi zenginse o ülke 
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Devlet Bakan› Murat Baflesgio¤lu 

“Üniversite için gönüller ve
güçler birlefltirilmeli”

Kastamonu’nun 
kültür mirasının ne
olduğuna, Osmanlı

devrinde,
Cumhuriyet

döneminde nasıl bir
değer yarattığına

bakmak lazım.
Kastamonu,

vatanseverdir.
Kurtuluş savaşında en
fazla şehit veren üç il

arasında yer
almaktadır.

Kastamonu devletine,
milletine, inançlarına

bağlıdır. Ama körü
körüne değil, bağnaz
olmayan, çağdaş bir

yapıda bağlıdır



uluslararas› rekabette her zaman ön pla-
na ç›kar. ‹yi yetiflme konusunda her ne
imkan varsa onlardan sonuna kadar isti-
fade edin. Bugün bilgiye ulaflma konu-
sunda siz çok flansl›s›n›z. Ama bilgiyi
kullanma, hayata adapte etme konusun-
da mutlaka biraz daha gayret etmeniz
gerekiyor. Karfl›laflt›¤›n›z problemler
fazla olabilir. Sizi meflgul edecek, za-
man plan›n›z› deforme edecek birçok
unsurla karfl›laflabilirsiniz. Ancak zaman
planlamas›n› çok iyi yapmak zorundas›-
n›z. ‹nsan›n yafl› ilerledikçe daha iyi an-
lad›¤› bir fley var, zaman asla geri gel-
mez. Bu nedenle, zaman planlamas› ve
zaman› ekonomik kullanmak son derece
önemlidir.” dedi.

Devlet Bakan› Baflesgio¤lu, gençleri
siyasetle ilgilenme konusunda cesaret-
li olmaya ça¤›rarak, siyasetle ilgilen-
menin, öyle tak›m tutar gibi parti tut-

mak anlam›na gelmedi¤ini vurgulad›.
Baflesgio¤lu sözlerini flöyle sürdürdü: 

“Ülkenin genel siyasetiyle ilgilenin,
Türkiye’de, dünyada neler oluyor bunla-
ra biraz kafa yorun. Bizim co¤rafyam›-
z›n çok k›ymetli bir co¤rafya oldu¤unu,
bu co¤rafyada dün hain emelleri olanla-
r›n, bugün de yine ayn› flekilde hain
emellerini devam ettirdiklerini bilin.
Dün nas›l, mandac› zihniyet varsa, bu-
gün de yine ayn› mandac› zihniyet var.
‹yi bir vatandafl, özgür bir vatandafl ol-
mak için, kendinizi iyi yetifltirin. Tesli-
miyetçi de¤il, sorgulay›c› olun. ‹nanma-
d›¤›n›z fleyleri devaml› sorgulay›n. Hak-
l› oldu¤unuz her noktada sesinizi cesa-
retle yükseltebilecek durumda olun. 

Sak›n ola ki, hiçbiriniz görüflünüz ne
olursa olsun fliddete baflvurmay› akl›n›z-
dan geçirmeyin. ‹nflallah bu üniversite,
gelene¤inde fikirlerin özgürce tart›fl›ld›¤›

bir platform olmaya devam eder. Farkl›
fikirler bizi geliflmeye götürür. Tek tip
düflünce ile kalk›nma olmaz.” 

Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü bir dev-
let oldu¤una dikkat çeken Baflesgio¤lu,
“baz›lar›n›n” orduyu ve polisi y›pratarak
devleti zay›flatmaya çal›flt›¤›n› belirte-
rek, “Bu tür tuzaklara düflmemek laz›m.
Devletimizin nitelikleri belli, Anayasa-
m›zda belirtilmifltir: Laik, sosyal bir hu-
kuk devletiyiz. Herkesin hukukun hü-
kümlerine tabii oldu¤u, hakl›n›n sadece
hak sahibi oldu¤u bir hukuk düzenin
devletimizin bütün birimlerine sirayet
etmesi laz›m. Atatürk, Cumhuriyetin
önemli özelliklerinden birin sayarken,
“Kimsesizlerin kimsesi olmakt›r” diyor.
Bunu hayata geçirmek için hepimize dü-
flen görevler var. Ülkemizde bu çok tar-
t›fl›lm›flt›r ama devletin laik yap›s› art›k
bir noktaya oturmufltur. Demokratik ya-
p›s› yerine oturmufltur. Cumhuriyetimi-
zin kuruluflundan bu yana çok tart›fl›lm›fl
ama art›k yerli yerine oturmufl konular›
yeniden tart›flma konusu yapmak bence
bu ülkenin enerjisini bofla harcamakt›r.
Oysa bizim yapacak çok iflimiz, atacak
çok ad›m›m›z var. Bunlar› yaparken de
en büyük gücümüz birlik ve beraberli¤i-
miz olmal›.” dedi. 

Konuflmas›n›n sonunda küresel krize
de de¤inen Devlet Bakan› Murat Ba-
flesgio¤lu, bütün dünyan›n küresellefl-
menin olumlu ve olumsuz yönlerini
yo¤un flekilde yaflad›¤›n› ifade etti.
ABD’de finans piyasalar›nda yaflanan
krizin bütün dünyay› bir anda sard›¤›-
n› hat›rlatan Baflesgio¤lu, “Art›k dün-
ya küçük bir köy ve bu köyde hep bir-
likte yafl›yoruz. Dünyan›n neresinde
yaflan›rsa yaflans›n, krizlerden bütün
ülkeler etkileniyor.”

Sosyal bilimciler flöyle diyorlar: Art›k
refah ve risk toplumu olmak yan yana-
d›r. Yani bir toplumun hem refah top-
lumu olma konusunda çal›flmalar›n›
sürdürmesi hem de riske karfl› direnç-
lerini gelifltirmesi laz›m. Art›k risk,
öyle 50-100 y›lda gelebilecek bir sos-
yal-ekonomik olay de¤ildir. Her an
kap›m›z› çalabilir. Bu nedenle risk yö-
netimi konusunda hem kamunun hem
de özel sektörün haz›r olmas› laz›m.
Ülkemizin karfl›laflt›¤› ya da karfl›lafla-
ca¤› risklerden en az hasarla nas›l kur-
tulabiliriz buna bakmam›z laz›m.
Riskler de art›k ola¤an sosyo-ekono-
mik bir geliflmedir” diye konufltu. �
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Kastamonu Valisi Mustafa Kara Kastamo-
nu Üniversitesi 2008-2009 akademik y›l›
aç›l›fl töreninde yapt›¤› konuflmada üniver-
sitenin büyük mücadeleler sonucunda ku-
ruldu¤unu vurgulad›. Kara, Üniversitenin
kurulmas›n›n büyük bir baflar› oldu¤unu
ancak hizmet yar›fl›n›n burada bitmedi¤ini
belirterek, “Üniversitenin kurulmas›ndan
itibaren daha büyük bir mücadele verilme-
si gerekti¤ine inan›yoruz. 

Çünkü bugün iller aras›nda nas›l bir hiz-
met yar›fl› söz konusuysa üniversiteler ara-
s›nda da hem bilimsel çal›flmalar anlam›n-
da, hem e¤itim ö¤retim kalitesini yükselt-
me anlam›nda hem de fiziki flartlar› gelifl-
tirme anlam›nda büyük bir mücadele ve
yar›fl yaflanmaktad›r. Dolay›s›yla üniversi-
tenin kuruluflundan sonra daha büyük bir
gayret içerisinde olunmas› gerekmektedir.
Daha çok çal›flmak zorunday›z. Üniversi-

temizin bizimle birlikte kurulan üniversi-
telerin önünde yer almas›n› sa¤laman›n
yan›nda, geçmifl y›llarda kurulmufl üniver-
sitelerin de önüne geçmesini sa¤lamam›z
laz›m” diye konufltu. 

Vali Kara, daha iyisini yapmak için baflta
üniversite yönetimi olmak üzere herkese
büyük görevler düfltü¤ünü ifade ederek,
özellikle Kastamonulular›n bu hizmet ya-
r›fl›nda gönüllü yer almalar› gerekti¤ini be-
lirtti. Kastamonulular›n gerek maddi, ge-
rekse manevi anlamda üniversitenin ya-
n›nda yer almas› gerekti¤ini kaydeden Ka-
ra, “Üniversitenin bugün 2300 dönüm tes-
pit edilmifl yerleflke alan› mevcuttur. Bu
alan›n, bin dönüme yak›n›n›n kamulaflt›r›l-
mas› gerekmektedir.” dedi.

‹lk etapta bu alan›n kamulaflt›r›lmas›yla
üniversitenin çal›flmalar› h›z kazanacakt›r.
Ö¤retim eleman› say›m›z 185, ö¤renci sa-
y›m›z 7500’ü aflm›fl durumdad›r. Bu say›-
lar›n yeterli oldu¤unu söylemek mümkün
de¤il. Önümüzdeki 3-5 y›l içinde üniversi-
tedeki ö¤renci say›s›n›n 20 bini aflmas› ge-
rekmektedir.” dedi. 

Konuflmas›nda Hacettepe Üniversitesi
Kastamonu T›p Fakültesine de de¤inen
Kara, t›p fakültesinin de üniversite kadar
önemli oldu¤unun alt›n› çizdi. Kara, ko-
nuflmas›n› flöyle sürdürdü: 

“Kastamonu’nun üniversiteye kavuflma-
s› büyük bir moral de¤erdir. 

Vali Mustafa Kara

“Daha çok çal›flmak 
zorunday›z”

Tüm eğitim
kurumlarının 

olduğu gibi
Kastamonu

Üniversitesinin de
vatanına, milletine

bağlı, Atatürk ilke ve
inkılaplarını

özümsemiş, ailesini
seven, topluma sevgi
ve saygı duyan, milli

ve manevi
değerlerine saygılı

öğrenciler yetiştirmek
amacında olduğunu

vurguladı
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Ancak T›p Fakültesi konusunu de¤erlen-
dirdi¤imiz zaman, her üniversitenin bir
t›p fakültesi yoktur. Bir üniversitenin t›p
fakültesine kavuflmas› onlarca y›l almak-
tad›r. Ve t›p fakültesinin kurulduktan
sonra da geliflmesi bir o kadar zaman al-
maktad›r. Bizim flans›m›z Hacettepe
Üniversitesine ba¤l› bir t›p fakültesi ku-
rulmas›d›r. Çünkü geliflmifl bir üniversite
ile t›p fakültesine entegre olmufl biçimde
t›p fakültesi kurulan yerler çok daha k›sa
sürede çok daha süratli bir biçimde gelifl-
mektedir. Bu iki projenin gerçekleflmifl
olmas› büyük bir mutluluktur. Ancak,
bundan sonra bu ad›mlar› di¤er illerden
çok daha önde atmak zorunday›z. Geldi-
¤imiz noktada da gerçekten üniversite-
mizin baflar›l› bir flekilde geliflti¤ini,
yükseldi¤ini, t›p fakültesinin de iyi bir
konuma geldi¤ini görüyoruz." 

Kastamonu Valisi Mustafa Kara, konufl-
mas›nda üniversiteli gençlere de seslene-
rek, tüm e¤itim kurumlar›n›n oldu¤u gibi
Kastamonu Üniversitesinin de vatan›na,
milletine ba¤l›, Atatürk ilke ve ink›laplar›-
n› özümsemifl, ailesini seven, topluma sev-
gi ve sayg› duyan, milli ve manevi de¤er-
lerine sayg›l› ö¤renciler yetifltirmek ama-
c›nda oldu¤unu vurgulad›. 

Kara, “Ö¤renciler, emniyet ve asayifl yö-
nünden huzurlu bir flehirde dolay›s›yla
çok iyi bir ortamda e¤itim ö¤retim gör-
mektedirler. Bunun de¤erini bilmeleri
laz›m. Biz 1970’li y›llar›n ö¤rencisiyiz.
Sabahleyin okula gittikten sonra akflam
evimize canl› olarak dönüp dönmeyece-
¤imizin flüpheli oldu¤u ortamlarda ö¤-
rencilik yapt›k. 

Onun için lütfen bu huzur, asayifl ortam›-
n›n de¤erini biliniz. Vaktinizi çal›flmaya
ay›r›n›z. Baflar›l›, ailesine topluma yarar-
l› bir insan olman›n yolu, çal›flmaktan
geçer. Biliniz ki hayatta baflar›l› olman›n
yolu bu okullardan, bu s›ralardan geçer.
E¤er baflar›l› bir ö¤renciyseniz, hayatta
çal›flt›¤›n›z alanda mutlaka baflar›l› bir
insan olacaks›n›z demektir. Bu s›ralarda-
ki zaman› iyi de¤erlendiremediyseniz o
zaman hayatta baflar› flans›n›z da düflük
olacak demektir. Bunun için zaman› en
iyi flekilde de¤erlendirmeniz gerekir” di-
ye konufltu. �
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Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Bahri Gökçebay, üniversitelerin, temel gö-
revlerinden birinin Atatürk ilke ve devrim-
leri do¤rultusunda e¤itim-ö¤retim yapmak
oldu¤unu vurgulad›. Gökçebay, yap›lan
akademik araflt›rmalar sonucu elde edilen
bilgilerin, bilimsel yay›nlar yoluyla top-
lumla paylafl›lmas› gerekti¤ine dikkat çe-
kerek, ancak bu flekilde toplumu yüzy›la
damgas›n› vuran “bilgi toplumu” haline
dönüfltürme amac›na ulafl›labilece¤ini
kaydetti. Gökçebay, “Bugüne dek pek çok
ülke, keza ülkemiz de bilim toplumu hali-
ne dönüflemedi¤i için, yeterli bilgi biriki-
mine sahip bireylerin etkili bir yere gelme-
si için zemin oluflturulamam›flt›r. Yüksel-
melerde ve baz› makamlar›n, özellikle pa-
rasal kaynaklar› denetim alt›nda tutan ve
genifl halk kitlelerinin ç›karlar›n› etkileyen
siyasi makamlar›n paylafl›m›nda bilimsel
yeterlilik hiç göz önüne al›nmam›flt›r.  Bu
tip makamlar insanlar› birbirinden ay›ran
ö¤retilere ba¤lanm›fl olmufl, tarikatlar, si-
yasi gruplar, etnik ay›r›m yapanlar taraf›n-
dan paylafl›lm›flt›r.” dedi.

Prof. Dr. Gökçebay, yetkinin kullan›m›nda
bilgi birikiminin ölçüt al›nmas› gerekti¤i-
ni, bunun beraberinde al›flkanl›klarda te-

mel de¤ifliklikleri de getirece¤ini ifade et-
ti. “Mal, mülk, flan, flöhret hatta güç, yal-
n›z bilgiyle ve yetenekle elde edilebilecek-
tir.” diyen Gökçebay,  insanlar›n zamanla
gerçek bilgiyi kazand›ranlara sayg› göste-
receklerini, evrensel olmayan bilgileri kul-
lanarak kendilerini sömürenleri toplumun
d›fl›na iteceklerini söyledi. 

Gökçebay konuflmas›n› flöyle sürdürdü:

“Yüce önder Atatürk, ülkeyi kurarken uy-
garl›k yönünde ilerlemeye yönelik çabala-
r› genelde üç hedefte toplam›flt›r: Türki-
ye’yi ulusal bir devlet-millet yapmak, La-
ik Cumhuriyeti her türlü iç ve d›fl etkiye
karfl› korumak ve siyasal-ekonomik-kültü-
rel ba¤›ms›zl›¤› kurmak ve korumak. Oysa
Atatürk’e karfl› olanlar›n Türkiye’yi din-
sel-etnik çizgilerle bölmek parçalamak
(Balkanlar ve Kafkasya örnekleri gibi),
Laik cumhuriyeti ortadan kald›r›p din ek-
senli bir cumhuriyet yapmak (Il›ml› ‹slam
devleti gibi) ve siyasal-ekonomik-kültürel
ba¤›ms›zl›k yerine, küresel güçlere ba¤›m-
l› k›larak emperyalist sömürüye sunmak
(ABD ve AB gibi) fleklindeki projeler ge-
lifltirme çabalar› aç›kt›r:

Dini siyasallaflt›ran ülkelerde, etnik ayr›m-

Rektör Prof. Dr. Bahri Gökçebay  

Ülkemizin içinde bulundu¤u 
kriz ortam› sizleri ürkütmesin

Rektör Gökçebay,
“Ekonomimizi IMF,

güvenlik sistemi ABD,
hukukumuzu,

ticaretimizi, yönetim
biçimimizi AB

yönetmeye başlamış
ise; bize ancak bu

yolda değerli
ozanımız Âşık

Veysel’in “Uzun ince
bir yoldayım

gidiyorum gündüz
gece” türküsünü

söylemekten başka
bir görev kalmıyor
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c›l›k da beraberinde gelmifltir ve tarih
boyunca huzursuzluk bir türlü bitme-
mifltir. Böyle toplumlarda yaflam süre-
since elde edilemeyen haklar, bir bafl-
ka dünyaya havale edildi¤i için hakk›n
er ya da geç ahirette al›naca¤›n› söyle-
yen her türlü ö¤retiye insanlar dört el-
le sar›lmaya bafllarlar. Art›k bu kesim
sömürülmeye, istismara ve yönlendir-
meye aç›k, hayata küskün, yoksullu¤a
tevekkülle bakan kaderine raz› bir ke-
sim haline gelir.”

“Nereye kadar 
borçlanaca¤›m›z belirsiz”

Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Gökçebay, birilerinin izine basarak
yürümeye bafllaman›n görünürde ko-
lay yol oldu¤unu, ancak bunun ayn›
zamanda “Gitti¤iniz yolda her zaman
birileri sizin önünüzde olacak.” anla-
m›na geldi¤ini vurgulad›. Y›llar önce
bafllayan bu al›flkanl›¤›n son y›llarda
terk edilmeyen bir ba¤›ml›l›k haline
dönüfltü¤üne dikkat çeken Gökçebay,
“Ekonomimizi IMF, güvenlik siste-
mimizi ABD, hukukumuzu, ticareti-
mizi, yönetim biçimimizi AB yönet-

meye bafllam›fl ise; bize ancak bu yol-
da de¤erli ozan›m›z Âfl›k Veysel’in
“Uzun ince bir yolday›m gidiyorum
gündüz gece” türküsünü söylemekten
baflka bir görev kalm›yor. Ekonomiyi
IMF ye emanet ederek “Borç Yi¤idin
kamç›s›d›r.” misali nereye kadar
borçlanaca¤›m›z belirsizdir. Tüm üre-
tim tesislerimizin özellefltirilmesine
karfl›n, Ziraat Bankas› ve Halk Ban-
kas›n›n sat›lmamas› sevindirici bir
geliflmedir.” diye konufltu.

“Atefl düfltü¤ü yeri yakar”

Gökçebay, konuflmas›nda Aktütün
Karakolu’na yap›lan sald›r›ya da de-
¤inerek, “Uzaydan yerdeki bir arac›n
plakas›n› bile saptayabildi¤ini savu-
nan ABD teknolojisi, nas›l olduysa
top, havan, roketatar ve k›rk civar›n-
da kat›rla hareket eden yüzlerce terö-
risti görmemifl ve Aktütün Karako-
lunda 17 askerimizin flehit olmas›na
neden olmufltur. Anl›k istihbarat›n ki-
min için yap›ld›¤›n› anlamakta güçlük
çekiyorum. Yar›m yüzy›la yak›n bir
zamand›r ö¤retim eleman› olarak bu
gençlerin aras›nday›m. Bunlar›n de-

¤erini ana-babalar› kadar olmasa da
çok iyi bilenlerdenim. Atefl düfltü¤ü
yeri yaksa da her kötü haberde içi-
mizden bir fleylerin koptu¤unu hisset-
memek olanaks›zd›r.” dedi.

AB’ye uyum çal›flmalar› ad› alt›nda ç›-
kar›lan yasalar›n ülkeyi ne hale getir-
di¤inin aç›kça görülebildi¤ini belirten
Prof. Dr. Gökçebay, demokratikleflme
ad› alt›nda kendilerinde bile uygulan-
mayan yasa ve kurallar›n bize dayat›l-
d›¤›na dikkat çekti. Gökçebay flunlar›
söyledi:

“Bu ba¤›ml›l›¤›n baflar›l› bir flekilde
sürdürebilmesi için biat kültürünün
devam etmesi gerekir. Bu nedenle her
fleyimize müdahale eden bat›l› dostla-
r›m›z her nedense biat kültüründe ya-
p›lacak de¤ifliklikleri kiflinin inanc›na
müdahale olarak tan›mlayarak tepki
göstermektedirler. Hâlbuki bu inanç
sistemi ile kendilerinin inanç sistemi
aras›nda yüzy›llar süren çat›flmalar ya-
flanm›flt›r, hala da yaflanmaktad›r.
Çünkü bat›, biat kültürünün bugünkü
haliyle kendi ç›karlar› için en önemli
araç oldu¤unu anlam›flt›r.



Tarih dogmatiklerin ak›tt›klar› kan ile ya-
z›lm›fl ve y›kt›klar› uygarl›klarla bezenmifl-
tir. Atatürk’ün yolunu açt›¤› ve tan›mlad›¤›
uygarl›¤› içine sindirmifl biz Anadolu in-
sanlar› bu karanl›k günlere dönemeyiz,
böyle bir sinsi plana asla izin vermeyiz.

Türkiye büyük bir ülkedir. Stratejik konu-
muyla büyük bir ülkedir; genifl ve verimli
topraklar› ile büyük bir ülkedir; genç ve
aktif nüfus yap›s›yla büyük bir ülkedir;
kuvvetli ordusuyla büyük bir ülkedir; de-
¤erli bilim adamlar›yla büyük bir ülkedir.
Büyük ülkelerin onuru da büyük olur.”

Konuflmas›n›n sonunda gençlere de sesle-
nen Gökçebay, sanayileflme ve ülke ekono-
misinin geliflmesi için, yetiflmifl insan gü-
cünün toplumda lokomotif görevi görmekte
oldu¤unu, bu nedenle Türkiye’nin yeralt› ve
yer üstü zenginlikleri için daha öncesinde
donan›ml› yetiflmifl gençli¤in en önemli stra-
tejik güç oldu¤unu vurgulad›. Prof. Dr. Gök-
çebay sözlerini flöyle sona erdirdi:

“Ülkemizin içinde bulundu¤u kriz orta-
m› sizleri ürkütmesin. Tarihe bak›ld›¤›n-
da soylu Türk ulusu bundan daha zor ko-
flullardan, bafl› dik ve onurlu bir biçimde

ç›kmay› bilmifl milli birlik ve beraberlik
ile bütün sorunlar›n, iç ve d›fl tehlikelerin
tuza¤›ndan s›yr›lm›fl ve ba¤›ms›z uluslar
aras›ndaki yerini alm›flt›r. Bilimsel ve
ak›lc›l›¤a dayal› hedefler oluflturarak ça¤-
dafl uygarl›k düzeyinin üstüne ç›kma an-
lay›fl›, ulu önder Atatürk’ün gözden ç›ka-
r›lmayacak kulak ard› edilmeyecek bir
vasiyetidir. Zaman umutsuzluk, zaman
edilgenlik zaman› de¤ildir. Ülkemizde
yarat›lmaya çal›fl›lan karamsar hava siz-
lerin vatan sevginizi, yaflam coflkunuzu,
gelece¤e dönük hayallerinizi ertelemesin.
Ça¤dafl de¤erlerden uzak, bölücü ak›m ve
örgütlenmeler ülkemizin önündeki en bü-
yük engeldir. Okuyan, sorgulayan, ba¤-
nazl›k ve ilkel saplant›lar› reddedecek
duyarl› bir gençlik, bu oyunlar› bozacak-
t›r. Ülkemizin ayd›nl›k gelece¤ini, ancak
nitelik ve niceli¤i üst düzeyde olan ve öz-
veriyle çal›flacak bu kuflaklar gerçekleflti-
rebilir. Sizler, bu ülkenin en büyük gü-
vencesisiniz. Bu sorumlulu¤un bilinci ile
her türlü güçlü¤ün üstesinden gelece¤ini-
ze bütün yüre¤imle inan›yor, yeni e¤itim
ve ö¤retim y›l›nda hepinize üstün baflar›-
lar diliyorum.” �

10

KAPAK

Gökçebay, “Ülkemizin
içinde bulunduğu kriz

ortamı sizleri
ürkütmesin.Tarihe

bakıldığında soylu Türk
ulusu bundan daha zor
koşullardan başı dik ve

onurlu bir biçimde
çıkmayı bilmiş; milli

birlik ve beraberlik ile
bütün sorunların, iç ve

dış tehlikelerin
tuzağından sıyrılmış ve

bağımsız uluslar
arasındaki yerini

almıştır” dedi 
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Kastamonu Üniversitesi Levent Semi-
zer Spor Salonu, 15 Ekim 2008 Çar-
flamba günü törenle aç›ld›. Törene
Devlet Bakan› Murat Baflesgio¤lu,
Kastamonu Valisi Mustafa Kara, Kas-
tamonu Belediye Baflkan› Turhan
Topçuo¤lu ve pek çok davetlinin yan›
s›ra spor salonuna ad› verilen Levent
Semizer’in ailesi de kat›ld›. Baflesgi-
o¤lu aç›l›flta yapt›¤› konuflmada Semi-
zer’in k›sa yaflam›na s›¤d›rmaya çal›fl-
t›klar›na de¤inerek, “Onun gibi sava-
flan insanlara ihtiyac›m›z var. ‹nflallah
onun ruhu burada okuyacak ö¤rencile-

ri de etkiler. Bu salondan nice flampi-
yonlar ç›kar” dedi. 

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Bahri Gökçebay, üniversitenin flu
anki kampus alan›n› sa¤layan, döne-
min Valisi Kamil Demircio¤lu’nun
ileri görüfllülü¤üne dikkat çekerek,
kendisini sayg›yla and›¤›n› söyledi.
Gökçebay, “Levent Semizer’i 32 ya-
fl›nda kaybettik. Kendisi Gençlik ve
Spor Akademisi mezunuydu. Kasta-
monu Spor’da oynuyordu, tak›m›n
kaptan›yd›. Hatta bir dönem teknik di-
rektörlü¤ünü de yapm›flt›. Birçok et-

kinlikte onun imzas› var. Atatürk ve
‹stiklal Yolu Koflusu, da¤c›l›k gibi…
Sempozyumlar, kongreler düzenledi.
Enerjisi bitmek tükenmek bilmeyen
bir arkadafl›m›zd›. Okulumuza ve Kas-
tamonu’ya çok katk›s› oldu. Kendisini
rahmetle an›yorum” dedi. 

Aç›l›fltan sonra spor salonunu gezen
Devlet Bakan› Murat Baflesgio¤lu,
Kastamonu Üniversitesi Beden E¤iti-
mi ve Spor Yüksekokulunun haz›rlad›-
¤› badminton gösteri maç›n› izledi.
Bakan Baflesgio¤lu daha sonra salona
inerek, badminton oynad›. 

Kastamonu Üniversitesi 
Levent Semizer Spor Salonu aç›l›fl›

Kastamonu Üniversitesi 

2008-2009 e¤itim ö¤retim y›l›

aç›l›fl program›, 15 Ekim 2008

saat 10:00’da Atatürk ve fiehit

fierife Bac› An›t›’na çelenk

konulmas› ile bafllad›. Çelenk

koyma töreninde Kastamonu

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Bahri Gökçebay ve tüm

akademik personel haz›r

bulundu. Çelenk konulmas›n›n

ard›ndan sayg› duruflu ve

‹stiklal Marfl›’n›n okunmas›yla

tören son buldu.

Kastamonu Üniversitesi Atatürk’ün huzurunda
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Kastamonu Üniversitesi ‹nebolu Meslek
Yüksekokulu 21 Ekim 2008 Sal› günü
Devlet Bakan› Murat Baflesgio¤lu, Kasta-
monu Valisi Mustafa Kara’n›n da kat›ld›¤›
bir törenle aç›ld›. Devlet Bakan› Murat
Baflesgio¤lu, aç›l›fl töreninde yapt›¤› ko-
nuflmada, Meslek Yüksekokulunun aç›l›fl›
nedeniyle büyük heyecan ve mutluluk
duydu¤unu söyledi. Bir toplumun en
önemli hedeflerinden birinin iyi insan ye-
tifltirmek oldu¤unu ifade eden Baflesgio¤-
lu, uluslararas› rekabette geri kalmamak
için nitelikli, kaliteli nesillere sahip ülkele-
rin gelecekten endifle etmelerine gerek ol-
mad›¤›n› kaydetti. Baflesgio¤lu, “Bu yüz-
den üniversiteye, meslek yüksekokullar›na
büyük önem veriyoruz. Kastamonu Üni-
versitesinin kuruluflunu h›zla tamamlamak
istiyoruz” dedi. 

Devlet Bakan› Baflesgio¤lu, art›k her ilde
üniversite oldu¤unu, dolay›s›yla bir rekabe-
tin yafland›¤›na dikkat çekerek, kurumsal-
laflma ad›na bir ad›m öne ç›kan üniversite-
nin tercih sebebi olaca¤›n› belirtti. Baflesgi-
o¤lu, “Önümüzde zorlu bir dönem var.
Bundan sonra kat edece¤imiz mesafe, yü-
rüyece¤imiz yol önemlidir. Bu yolda her-

kesin üzerine düflen sorumluluklar var.
Devlete, üniversite yönetimine, okul yöne-
timine hatta ilçe halk›na… Bu sorumluluk-
lar› birlefltirebilirsek önemli bir mesafeyi
k›sa zamanda al›r›z. Derli toplu fakülte ve
yüksekokullara kavufluruz” diye konufltu. 

Kastamonu Valisi Mustafa Kara ‹nebolu
Meslek Yüksekokulunun aç›l›fl›n›n mutlu-
luk verici oldu¤unu belirterek yüksekoku-
lun aç›lmas›nda eme¤i ve katk›s› olan her-
kese teflekkür etti¤ini söyledi. Kara, Kas-
tamonu Üniversitesinin, Hacettepe Üni-
versitesi T›p Fakültesinin kurulmas›n›n ar-
d›ndan ilçelerde meslek yüksekokullar›n›n
aç›lmas›n›n Kastamonu’nun geliflmesi aç›-
s›ndan önemli oldu¤unu ifade etti. Vali
Kara, “Rektörümüz Gökçebay döneminde
di¤er ilçelerde de meslek yüksekokullar›-
n›n aç›ld›¤›n› görmek istiyoruz.” dedi. 

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Bahri Gökçebay Kastamonu Üniversitesi-
nin genç bir üniversite oldu¤unu, mevcut-
lar›n yan› s›ra yeni fakülte ve meslek yük-
sekokullar›n›n aç›lmas› için gayret göster-
diklerini söyledi. Gökçebay, “Üç yeni fa-
külte aç›lmas› karar› YÖK’ten ç›kt›. 

Kastamonu Üniversitesi ‹nebolu
Meslek Yüksekokulu törenle aç›ld›

Gökçebay, meslek
yüksekokullarını açıp,

okulları ilçelerde
“unutmayacaklarının”
da altını çizerek, “Bu

okullar bizim, her
zaman yanınızda

olacağız. Kastamonu
Üniversitesinin

ilçelerdeki meslek
yüksekokulları ile bağı

her zaman güçlü
olacak. İlçelere atılmış

birer yüksekokul olarak
kalmayacaklar.” diye

konuştu 
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Bunlardan biri olan ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesinin aç›lmas› karar›
Bakanlar Kurulu’ndan da ç›kt›” dedi.
Türkiye’de 500’ün üzerinde Meslek
Yüksekokulu bulundu¤una dikkat çe-
ken Gökçebay, ara eleman yetifltirme-
nin Türkiye’nin kalk›nmas›nda önemli
oldu¤unu ifade etti. 

Gökçebay flöyle konufltu: “Kastamo-
nu’nun kalk›nmas› ilçelerinin kalk›n-
mas›yla mümkündür. Bu yüzden Kas-
tamonu Üniversitesine ba¤l› 6 yükse-
kokulun kurulmas›na karar verdik. Bu
karar› objektif kriterlere dayanarak
verdik. Nedir bunlar? ‹lçelerin ortaö¤-
retim alt yap›lar›na bakt›k. Ayr›ca ilçe
olarak yüksekokula neler sunabilecek-
lerine bakt›k. Biz yeni bir üniversite-
yiz, buralara büyük çapta yat›r›m yap-
mam›z mümkün de¤il, bu yüzden yük-
sekokul açaca¤›m›z ilçelerin de bize
yapacaklar› katk› önemlidir. Bu ölçüt-
ler çerçevesinde alt› ilçemize yükseko-
kul kurulmas› karar›n› YÖK’ten geçir-
dik. Bunlardan daha fazlas›n› aktif ha-
le getirmek istiyorduk, ancak bu y›l
sadece ‹nebolu ve Cide’yi açabildik.

Umar›m önümüzdeki y›l di¤erlerini de
açabiliriz.” 

Gökçebay, meslek yüksekokullar›n›
aç›p, okullar› ilçelerde “unutmayacak-
lar›n›n” da alt›n› çizerek, “Bu okullar
bizim, her zaman yan›n›zda olaca¤›z.
Kastamonu Üniversitesinin ilçelerdeki
meslek yüksekokullar› ile ba¤› her za-
man güçlü olacak. ‹lçelere at›lm›fl bi-
rer yüksekokul olarak kalmayacaklar.”
diye konufltu. 

Gökçebay, konuflmas›n›n son bölü-
münde yüksekokul ö¤rencilerine ses-
lenerek, “Baflkalar›n›n size söyledikle-
rine, kulaklar›n›za f›s›ldad›klar›na
inanmak yerine, okuyun araflt›r›n, in-
celeyin, sorgulay›n böylece do¤ru yo-
lu seçersiniz. Atatürk ilke ve devrim-
lerinin birer savunucusu olmak için
her türlü çabay› gösterin. Çünkü do¤ru
yol ordad›r. Türkiye’nin kurtuluflu or-
dad›r.” dedi. 

Aç›l›fl töreninde konuflan ‹nebolu
Kaymakam› Dr. ‹lhan Karakoyun ge-
liflmifl toplumlara bak›ld›¤›nda çoktan
e¤itim sorunlar›n› çözmüfl olduklar›-

n›n görüldü¤ünü vurgulayarak, “‹ne-
bolu’dan büyük kentlere göç yaflan-
m›fl ve ‹nebolu kabu¤una çekilmifltir.
Bütün bu olumsuzluklara ra¤men il-
çemiz, ilkö¤retim ve lise olarak e¤i-
tim merkezi olma yolundad›r. Ama
herhangi bir yüksekö¤retim kurumu-
nun yoklu¤u büyük eksiklikti. ‹lçemi-
zin e¤itim ve kültürel aç›dan kalk›n-
mas›n› tamamlamak için e¤itim ve tu-
rizm birer dinamiktir. Kalk›nma süre-
cinin sürükleyici unsurlar› bunlar ol-
mal›d›r.” diye konufltu. 

‹nebolu Belediye Baflkan› ‹dris Güleç
de aç›l›flta yapt›¤› konuflmada ‹nebolu
Meslek Yüksekokulunun aç›l›fl›nda
eme¤i geçen herkese teflekkür etti.
Yüksekokulun bir ‹nebolu ve ‹nebolu-
lular için bir gurur kayna¤› oldu¤unu
belirten Güleç, “Eksiklerimiz tabi ki
var. ‹lçemizin ileri gelenleriyle birlik-
te ifl adamlar›m›z›n kap›s›n› çalarak bu
eksikliklerimizin giderilmesi için ça-
l›flmalar›m›z olacak. ‹nebolu’nun sos-
yal, kültürel ve ekonomik aç›dan kal-
k›nabilmesi için yüksekokul büyük
önem arz ediyor.” dedi. �



Kastamonu Üniversitesi Cide R›fat Ilgaz
Meslek Yüksekokulunun aç›l›fl töreni 21
Ekim 2008 Sal› günü gerçeklefltirildi. Dev-
let Bakan› Murat Baflesgio¤lu ve Kastamo-
nu Valisi Mustafa Kara’n›n da kat›ld›¤› tö-
ren, Atatürk ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri-
nin halkoyunlar› gösterisi ile bafllad›.

Devlet Bakan› Murat Baflesgio¤lu, aç›l›fl tö-
reninde yapt›¤› konuflmada, Cide’ye gelme-
yeli uzun bir zaman oldu¤unu hat›rlatarak,
“Bu özel bir kasta mahsus de¤il. ‹fllerimin
yo¤unlu¤u nedeniyle gelemedim. Ama bu
hiçbir zaman Cide’yi ve Cidelileri unuttu-
¤um anlam›na gelmiyor. Gelemesem de
sizleri yak›ndan takip ediyorum, sorunlar›-
n›zla ilgileniyorum.” dedi.

Cide R›fat Ilgaz Meslek Yüksekokulunun,
üniversite sistemine taze bir kan olarak gir-
di¤ini belirten Baflesgio¤lu, ekonomik, kül-
türel ve sosyal yönden bir ilçenin geliflmesi
için yüksekö¤retimin önemli oldu¤unu vur-
gulad›. Baflesgio¤lu, “Ekti¤imiz bu fidan›n
daha da büyümesi için gayretlerimize de-
vam edece¤iz. Aç›lmas› için gösterdi¤iniz
hassasiyeti devam ettirmeniz gerekiyor.
Devletimizin yapt›klar›na sizin de katk›lar›-
n›z›n önemli oldu¤una inan›yorum. Yükse-
kokulumuzun kalitesi ve kurumsallaflmas›

ne kadar iyi olursa o oranda tercih edilir” 
diye konufltu. 

Okulun yeni aç›lm›fl olmas› nedeniyle ek-
sikliklerinin bulundu¤unu ama bu eksiklik-
lerin giderilmesi için her türlü yard›m› yap-
maya haz›r olduklar›n›n alt›n› çizen Bakan
Baflesgio¤lu, konuflmas›n›n sonunda Cideli-
lere seslenerek flunlar› söyledi: “Bu çocuk-
lar ailelerinin size birer emaneti. Onlara çok
iyi bakmam›z gerekiyor. Onlar› sak›n ola ki
üzmeyin. Çünkü mezun olup, Türkiye’nin
çeflitli yerlerine da¤›ld›klar› zaman onlar
Cide’nin gönüllü tan›t›c›lar› olacaklard›r.
Cide’nin güzelliklerini, Cide insan›n›n iyili-
¤ini, cömertli¤ini herkese anlatacaklar.” 

Kastamonu Valisi Mustafa Kara, ayn› gün
iki meslek yüksekokulu açman›n büyük bir
mutluluk oldu¤unu belirterek, 2006 y›l›nda
Kastamonu Üniversitesinin, 2007 y›l›nda
Hacettepe Üniversitesi Kastamonu T›p Fa-
kültesinin kuruluflunun gerçeklefltirildi¤ini
hat›rlatt›. Y›llard›r özlemle beklenen iki oku-
la birden kavufluldu¤unu vurgulayan Kara,
“Çok mücadelelerle bu sonuca ulafl›ld›” de-
di. Vali Kara, kurulma karar›ndan sonra üni-
versitenin gelifltirilmesi için de önemli ad›m-
lar at›ld›¤›n›, bundan sonra da ayn› gayret ve
anlay›flla hareket edeceklerini söyledi. 
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Cide R›fat Ilgaz Meslek
Yüksekokulunun aç›l›fl› yap›ld›

Gökçebay,
“Rektör olduğum

hafta, Cide’den
kalabalık bir heyet 
beni ziyarete gelip 

“Biz meslek
yüksekokulu istiyoruz.”

dedi.
Bu kadar istekli
olanlara elimizi

uzatmamız
gerekiyordu.

Hep birlikte çalışıp,
bugün bu okulu açılır

hale getirdik”
diye konuştu



“Üniversite, Kastamonu’nun lokomotifi-
dir” diyen Kara, aç›lan iki yüksekokulun
olumlu bir geliflme oldu¤unu ancak di¤er
ilçelerde de yüksekokul aç›lmas› gerekti-
¤ini ifade etti. Kara, “Üniversite olmadan
ekonomik, sosyal, kültürel aç›dan kalk›n-
ma olmaz. Bunun bilincindeyiz. Ne ya-
p›lmas› gerekiyorsa yapt›k ve yapmaya
da devam edece¤iz.” diye konufltu.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Bahri Gökçebay, konuflmas›na “Gö-
rüyorum ki Cide bayram yap›yor. Ama
san›yorum bu bayram sadece Meslek
Yüksekokulunun aç›l›fl› nedeniyle de¤il.
Ö¤rendi¤im kadar›yla Cide’ye uzun y›l-
lard›r hiç bakan gelmemifl. Bugün baka-
n›m›z›n burada olmas›ndan dolay› da
çifte bayram yap›yorsunuz” diye baflla-
d›. Bir ilin kalk›nmas› için merkez ilçe-
nin kalk›nmas›n›n yeterli olmad›¤›n›,
merkez ilçelerin de ayn› geliflmeyi yafla-
mas› gerekti¤ini vurgulayan Gökçebay,
“Kastamonu’da daha önce kurulmufl fa-
külteler ve yüksekokullar vard›. Bu du-
rum flehrin geliflmesinde önemli bir rol
oldu. Ama bu yeterli de¤ildi. 6 meslek
yüksekokulunun ilçelerde aç›lmas› için
harekete geçtik.” dedi. 

Cidelilerin meslek yüksekokulunun aç›-
l›fl›nda di¤er ilçelerden farkl›l›k göster-
di¤inin alt›n› çizen Gökçebay, “Rektör
oldu¤um hafta, Cide’den kalabal›k bir
heyet beni ziyarete gelip “Biz meslek
yüksekokulu istiyoruz.” dedi. Bu kadar
istekli olanlara elimizi uzatmam›z gere-
kiyordu. Hep birlikte çal›fl›p, bugün bu
okulu aç›l›r hale getirdik” diye konufltu.
Cide R›fat Ilgaz Meslek Yüksekokulu-
nun iki programla aç›ld›¤›n› hat›rlatan
Gökçebay, önümüzdeki e¤itim-ö¤retim
y›l›nda Kaynak Teknolojisi Program›n›
ve Bilgisayar Teknolojisi Program›n›n
da aç›laca¤›n› belirtti. 

Cide Kaymakam› Mustafa Ayhan da
aç›l›flta yapt›¤› konuflmada, 21 Ekim’in
Cide için “bayram günü” oldu¤unu,
çünkü uzun zamand›r özlemini çektikle-
ri Meslek Yüksekokuluna kavufltuklar›-
n› söyledi. Ayhan, “Kastamonu Üniver-
sitesi kurulup, Prof. Dr. Bahri Gökçebay
rektör oldu¤u zaman kendisini ziyaret
edip, Cide’nin bir meslek yüksekokulu
istedi¤ini söyledik. Olumlu yaklaflt›.
Kurulma karar›n›n ç›kmas›ndan sonra
yap›lacak ifller daha zordu. Bu zorlu¤u
Cide halk›n›n deste¤i ve inanc› ile afl-
t›k.” diye konufltu. Meslek Yüksekoku-

lunun aç›lmas›n›n kendileri için bir he-
def ve sonuç olmad›¤›n› vurgulayan Ay-
han, “Cide’nin daha iyiye gitmesi, kal-
k›nmas› için bu bir bafllang›çt›r. Önü-
müzdeki y›llarda yüksekokulumuzda
yeni bölümler aç›l›p ö¤renci say›m›z›
artt›rmay› hedefliyoruz.” dedi. 

Cide Belediye Baflkan› Necdet Demir,
Cide’nin uzun y›llard›r e¤itim göçü ve-
ren bir ilçe oldu¤unu belirterek, aç›lan
okullarla art›k göç al›r hale gelmesinin
gurur ve mutluluk verici oldu¤unu kay-
detti. Demir, yap›lan yat›r›mlarla Ci-
de’nin sanayi, turizm ve e¤itimde önem-
li yol kat etti¤ini vurgulayarak, “Özledi-
¤imiz ve söz verdi¤imiz günlere yaklafl-
mam›za az kald›.” dedi. Ö¤rencilerin
Cide’de güvenilir ve huzurlu bir ortam-
da e¤itim ve ö¤retim göreceklerini de
ifade eden Demir, her türlü s›k›nt›lar›n-
da ö¤rencilerin yard›m›na koflacaklar›n›,
kap›lar›n›n her zaman ö¤rencilere aç›k
olaca¤›n› sözlerine ekledi. 

Tören sonunda Cide R›fat Ilgaz Mes-
lek Yüksekokulunun aç›lma sürecini
yard›mlar›yla destekleyen hay›rsever
Cidelilere plaket ve teflekkür belgeleri
verildi. �
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 70’inci y›l
dönümünde tüm yurtta oldu¤u gibi Kastamonu’da da
törenlerle an›ld›. Kastamonu Cumhuriyet Meydan›ndaki fiehit
fierife Bac› ve Atatürk An›t› önünde gerçeklefltirilen törene,
Kastamonu Valisi Mustafa Kara, Garnizon ve Jandarma

Bölge Komutan› Tu¤general Ünal Karaosmano¤lu,
Kastamonu Belediye Baflkan› Turhan Topçuo¤lu, Cumhuriyet
Baflsavc›s›, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri
Gökçebay ve kamu kurum ve kurulufllar›n›n yan› s›ra çok
say›da sivil toplum örgütünün temsilcileri kat›ld›. 

Ulu Önder Atatürk’ü sayg›yla an›yoruz

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türk Sanat
Müzi¤i Korosu 12 Kas›m 2008 Çarflamba akflam›
Atatürk’ü Anma Haftas› çerçevesinde fief Dr. Cumhur
Koca yönetiminde bir konser verdi. Kastamonu
Üniversitesi 3 Mart Konferans Salonunda

gerçeklefltirilen konserde, “K›rm›z› Gülün Ali Var, Her
Gün A¤lasam Yeri Var”, “Aliflimin Kafllar› Kare”,
“Kimseye Etmem fiikayet” gibi Türk Sanat Müzi¤inin
nadide eserlerinden örnekler icra edildi. Büyük ilgi
gören konserde dinleyiciler keyifli dakikalar yaflad›. 

10 Kas›m Atatürk’ü Anma Konseri

“Bize uygar dünyanın yolunu gösteren 
Atamız’ı bir kez daha saygıyla anıyoruz.”



Kastamonu Üniversitesinde yaklafl›k bir
y›l önce göreve bafllayan 60 aday me-
mur, adayl›k süreçlerini doldurup, yemin
ederek asaletlerine kavufltu. Kastamonu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri
Gökçebay, Rektör Yard›mc›lar› Prof. Dr.
Mevlüt Beyribey ve Prof. Dr. Süleyman
Taban’›n da kat›ld›¤› yemin töreni, 27
A¤ustos 2008 tarihinde üniversitenin
sosyal tesislerinde gerçeklefltirildi. Rek-
tör Gökçebay, masalar üzerine serilmifl
Türk Bayraklar› üzerine ellerini koyarak
asalet yemini eden memurlar›na seslen-
di: “Görevini en iyi yapan kifli bu ülkeyi
en çok seven kiflidir.” 

Gökçebay, yemin töreninden sonra yap-
t›¤› konuflmada, memurlar›n ettikleri ye-
mini hafife almamalar›n› ve her zaman
verdikleri sözün arkas›nda durmalar› ge-
rekti¤ini vurgulad›. Gökçebay, “Yemin
kutsald›r, “Öylesine söyledim.” deyip
geçifltiremezsiniz. Namusunuz ve flerefi-
niz üzerine yemin ettiniz. ‹nsanlar ver-
dikleri sözleri tutmal›, ömür boyunca bu
sözlerin arkas›nda durmal›d›rlar” dedi. 

Memurlar›n göreve bafllayal› henüz bir
y›l oldu¤unu hat›rlatan Gökçebay,

“Umar›m çok uzun seneler bu üniver-
siteye hizmet vereceksiniz. Benim si-
zin gibi yemin etmemin üzerinden 44
y›l geçti. Hala da çal›flmaya devam edi-
yorum. ‹nsan olman›n gereklerinden
biri de kendi kendini de¤erlendirmek-
tir. Mesai saatleri içerisinde zaten gö-
rev yerinizde olacaks›n›z. Akflam olup
da yatt›¤›n›z zaman “Ben üzerime dü-
flen görevi yapt›m m›?” diye düflünme-
lisiniz” diye konufltu. 

Gökçebay, Türkiye’de iflsizli¤in önem-
li sorunlardan biri oldu¤una dikkat çe-
kerek, ücretlerinden memnun olunmasa
da çal›flanlar›n yapt›klar› ifli sevmeleri
gerekti¤ini söyledi. Gökçebay, “Burada
bulunan 60 kifli yerine yeni eleman ala-
ca¤›z desek san›yorum, 6 bin kifli bafl-
vurur. Ald›¤›n›z ücret hiçbir zaman ifl
yapmaman›za, çal›flmaman›za gerekçe
de¤ildir. Ücret az olabilir, çok olabilir
bu devlet politikas›d›r. Siz görevinizi
yapmak zorundas›n›z. Goethe’nin bir
sözü vard›r: “Herkes kap›s›n›n önünü
süpürse bu ülke temiz olur.” Sizler de
üzerinize düflen görevleri yerine getirir-
seniz, üniversitemiz bir yerlere do¤ru
h›zla gider.” dedi. 

Rektör Gökçebay, hiçbir fleyin çal›flan›n
görevini yerine getirmesine engel olma-
mas› gerekti¤ini vurgulayarak, flunlar›
söyledi: “Amiriniz size sert ç›km›fl olabi-
lir, mesai arkadafl›n›zla ters düflmüfl ola-
bilirsiniz hatta haks›zl›¤a u¤ram›fl olabi-
lirsiniz ama bu sizin görev yapman›za en-
gel olmamal›. Yöneticinize k›z›p görevi-
nizi yerine getirmeme hakk›n›z yok.
Çünkü buras› kiflilere ait de¤il. Üniversi-
te sadece benim ya da bafl›n›zdaki amirin
de¤il. Bu okul hepimizin. Benim bu
okulda ne kadar hakk›m varsa sizin de
var, da¤daki çoban›n da o kadar hakk›
var. Yani bunlar ortak de¤erler. Bu de-
¤erleri yükseltmemiz de el birli¤i ile ça-
l›flmam›za, dolu dolu çal›flmam›za ba¤l›.
Bence yükselmenin temel koflullar›ndan
biri mesai saatleri d›fl›nda bile “Daha iyi-
sini nas›l yapar›m?” diye düflünmek ve
iflinizle ilgili projeler gelifltirmektir. En
alt kademesinden en üstteki yöneticisine
kadar tüm çal›flanlar›n bu sorumluluk içe-
risinde olmas› gerekti¤ine inan›yorum.” 

Çal›flanlar›n yapt›klar› ifli sevmeleri ge-
rekti¤ini belirten Prof. Dr. Gökçebay,
“Bu vatan bizim, hepimiz bir taraf›ndan
tutarsak bu ülkeyi bir yerlere götürebili-
riz. Sizlerden dile¤im, bu ülkeyi sevin.
Bu ülkeyi sevmek de bulundu¤unuz ku-
rumu sevmekle bafllar. Hatta yaz› yaz-
mak için kulland›¤›n›z kalemi ya da bil-
gisayar›n›z›n tuflunu sevmekle bafllar ve
öyle devam eder. “Ben ülkemi vatan›m›
seviyorum” diyenlere sorar›m; “peki sen
bu ülke için ne yapt›n” diye. ‹lle s›n›r
boylar›nda gidip savaflm›fl olman gerek-
mez. Öncelikle üzerine düflen görevi ye-
rine getirmelisin. Görevini en iyi yapan
kifli bu ülkeyi de en çok seven kiflidir.
Dolay›s›yla kifli iflini yapm›yorsa ülkesi-
ni de sevmiyor demektir” dedi. 

Gökçebay, çal›flanlar›n dertlerine her za-
man ortak olacaklar›n› belirterek, bu ne-
denle herhangi bir s›k›nt›lar›nda hiç çekin-
meden yöneticilerine gidebileceklerini
söyledi. Yöneticilerin ellerinden geldi¤in-
ce sorunlara çözüm bulmaya çal›flacakla-
r›n› kaydeden Gökçebay, “Hepimiz mesai
arkadafl›y›z, deniz ne kadar dalgal› ya da
sakin olursa olsun hepimiz ayn› gemide-
yiz ve bu gemiyi bir yerlere götürmek zo-
runday›z. Üniversitemiz sizlerin sayesinde
çok iyi yerlere gelecek. Zaman içerisinde
aram›za yeni arkadafllar da kat›lacak, daha
da büyüyece¤iz. Daha ileriye do¤ru ad›m
ad›m gidece¤iz.” diye konufltu. �
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Rektör Gökçebay 
“Görevini en iyi yapan kifli, 
bu ülkeyi en çok seven kiflidir.” 
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Türkiye’nin ba¤›ms›zl›¤›na, ülke bütünlü¤üne yönelik tart›fl-
malar›n artt›¤› flu günlerde demokratikleflme k›l›f›yla ortaya
konulan giriflim ve uygulamalar, iç hukuka etki etme çabala-
r› ülkemizin duyarl› kesimlerinin gözünden kaçmamaktad›r.
Avrupa Birli¤i görevlilerinin yetkilerini aflarak ortaya koy-
duklar› tav›r ve beyanlar, ba¤›ms›z oldu¤u sav›nda olan hiç-
bir ülkenin hoflgörü göstermeyece¤i çirkinli¤e yükselmifltir.
AB görevlileri sömürge valileri edas›yla iç siyaseti belirleme
isteklerini gizleme gere¤i bile duymamaktad›rlar. ‹nsan hak-
lar› kliflesine s›k s›k vurgu yaparak b›rak›n çifte standard›,
hiçbir standard› bulunmayan bir pervas›zl›kla ülkemizin üni-
ter yap›s›n›n bozulmas›na ortam haz›rlayan olaylara arka ç›-
k›p mahkemelerimize ve adalet kurumumuza bile etki etme-
ye rahatl›kla kalk›flabilmektedirler.

Ekonomik krizin tüm dünyay› etkisine ald›¤› bir süreçte ül-
kemizin bir oldubittiye getirilerek ba¤›ms›z cumhuriyeti-
mizin omurgas›n› oluflturan de¤erleri tart›fl›l›r hale getire-
cek kas›tl› çal›flmalar› iyi niyetli çal›flmalar gibi gösterme
oyununa geldi¤imiz takdirde telafisi mümkün olmayan ha-
talar da beraberinde gelecektir.

Parlamento çat›s› alt›nda, ba¤›ms›zl›-
¤›m›z›n simgesi olan bayra¤›m›za ha-
karet eden kiflilere söz söyleme hakk›
verilmesi; ba¤›ms›zl›¤›m›z›n güven-
cesi olan ordumuzun bütçesine müda-
hale edilmesine tepki gösterilmemesi
kabullenilemez. “Ba¤›ms›zl›k benim
karakterimdir.” diyen Ulu Önder’in
emaneti olan bu vatan›n güçsüz, edil-
gen, ba¤›ml› bir görüntüye sürüklen-
mesi, vatandafllar›m›z› birlikten uzak,
karfl›t düflünce ve köken ayr›flmas›na
yönlendirerek ulusal bütünlü¤ümüzün
tart›fl›l›r k›l›nmas›, bu topraklara yap›-
lacak en büyük ihanettir.

Tarihimizde bundan daha vahim ve elim badireler vard›r.
Ulusumuz tarihin hiçbir döneminde bu oyunlara gelmemifl,
vatan›n› can›ndan aziz bilerek bu topraklara olan sorumlu-
lu¤unu yerine getirmifltir. Bu sorunlar› aflmak hiç de zor de-
¤ildir. Yeter ki toplumumuzda yapt›klar› görevle öne ç›k-
m›fl kifliler üzerlerine düflen görevleri lay›k›yla yerine geti-
rebilsinler. Kriz zamanlar›n› f›rsat zamanlar›na dönüfltür-
mek kolektif ak›l ve özgür düflünceyle gerçeklefltirilebilir.
Bu durumda da üniversitelere çok önemli görev ve sorum-
luluk düflmektedir.

Kastamonu Üniversitesi Senatosu olarak bütün halk›m›z›
bu olaylar karfl›s›nda birlik içinde ve uyan›k olmaya ça¤›r›-
yor ve sayg›lar sunuyoruz.

Avrupa parlamenterlerinin
TBMM çat›s› alt›ndaki tav›rlar›na

karfl› Kastamonu Üniversitesi
senato duyurusu

“Bağımsızlık benim
karakterimdir.” diyen ulu

önderin emaneti olan bu
vatanın güçsüz, edilgen, bağımlı

bir görüntüye sürüklenmesi,
vatandaşlarımızı birlikten uzak,

karşıt düşünce ve köken
ayrışmasına yönlendirerek

ulusal bütünlüğümüzün
tartışılır kılınması,

bu topraklara yapılacak 
en büyük ihanettir.
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Kastamonu Üniversitesi ö¤renci konseyi seçimleri 27 Kas›m 2008
Perflembe günü gerçeklefltirildi. Fakülte, yüksekokul ve meslek yük-
sekokullar› ö¤renci temsilcilerinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen seçim-
lerde, seçim kurulundan ö¤retim elemanlar› da yer ald›. Divan kuru-
lunun üyelerinin belirlenmesinden ard›ndan yap›lan gizli oylama so-
nucunda Kastamonu Üniversitesi Ö¤renci Konseyi Baflkanl›¤›na Be-
den E¤itimi ve Spor Yüksekokulu ö¤rencisi Ebubekir Çiftlikli seçil-
di. Kokteyl eflli¤inde yap›lan seçimde daha sonra baflkan yard›mc›s›,
genel sekreter, sa¤l›k kültür spor sorumlusu, e¤itim sorumlusu ve
sayman seçimine geçildi. Ö¤renciler seçimin sona ermesinin ard›n-
dan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Gökçebay’› ma-
kam›nda ziyaret etti.

Kastamonu Üniversitesi ö¤renci konseyi seçimleri yap›ld›

Kastamonu Üniversitesi Sürekli E¤itim Merkezi (KASÜSEM),
2008–2009 e¤itim-ö¤retim y›l›nda hizmet vermeye bafllad›. Kastamonu
Üniversitesinin örgün ön lisans ve lisansüstü ö¤retim programlar› d›fl›n-
da verilecek sürekli e¤itim programlar›n› düzenlemek ve bu yolla  Üni-
versitemizin kamu, özel sektör ve uluslararas›  kurulufllarla ifl birli¤ini
gelifltirerek, ülke kalk›nmas›na hizmet vermek üzere kuruldu. Kamu,
özel sektör ve uluslararas› kurulufllarla ifl birli¤ini gelifltirerek ülke kal-
k›nmas›na hizmet etmeyi amaçlayan KÜSEM, üniversiteye tahsis edilen
Yüceb›y›klar Kona¤›’nda hizmet verecek. Merkezde, genel ‹ngilizce
kurs program›, özel amaçl› yabanc› dil kurslar›, dikey geçifl s›nav› kurs-
lar›, kamu personel seçme s›nav› (KPSS),  yöresel el sanatlar›, genel mu-
hasebe, halkla iliflkiler, çocuk geliflimi program› gibi sertifika program-
lar›, resim kursu, ahflap uygulama kursu  heykel ve seramik kursu gibi
beceri kazand›rma programlar› uygulanacakt›r.

KASÜSEM hizmet vermeye bafllad›

Kastamonu Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulunu, üniversite yerleflke-
si içine tafl›yacak olan binan›n temelleri at›ld›. Kapal› alan› 10. 000
metrekareyi bulan inflaata Kas›m ay›nda baflland›. Bir bodrum, üç
normal kattan oluflmas› öngörülen Sa¤l›k Yüksekokulu binas›n›n ka-
ba inflaat›n›n bu ders y›l› sonuna kadar tamamlanmas› bekleniyor.
2009 yaz döneminde ince ifllerinin de bitirilmesi planlanan binada
2009-2010 e¤itim ö¤retim y›l›nda derslere bafllanmas› hedefleniyor. 

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Gökçebay, bu ge-
liflmenin kendilerini çok mutlu etti¤ini belirterek, “Kamulaflt›rma
konusunda sorunlar yaflad›¤›m›z için inflaatlar›n bafllamas› gecikti.
Ancak, daha önce Sa¤l›k Yüksekokulu, Beden E¤itimi ve Spor Yük-
sekokulu ve Orman Fakültesinin bina ihaleleri yap›lm›flt›. Sa¤l›k
Yüksekokulunun inflaat›na bafllad›k. Önümüzdeki haftalarda Beden
E¤itimi ve Spor Yüksekokulunun da inflaat›na bafllanacak. Orman
Fakültesinin yeri kamulaflt›raca¤›m›z alanda oldu¤u için mahkeme
karar›n› beklememiz gerekiyor.” dedi.

Kastamonu Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulunun 
temelleri at›ld›



‹ki dönemdir Kastamonu Belediye Baflkan›s›n›z; 
göreve geldi¤iniz ilk gün ile bugün aras›nda 
Kastamonu’da ne gibi de¤ifliklikler oldu?

Belediye Baflkanl›¤› görevime 1999 y›l›nda bafllad›m.
Ama 1994–1999 y›llar› aras›nda da Belediye Baflkan
Yard›mc›s› olarak görev yapt›m. Yani, Kastamonu’nun
o y›llardaki durumunu da çok iyi biliyordum. Belediye
Baflkan› seçildikten sonra hemen konulara vak›f bir fle-
kilde ifle bafllamam; gerek alt-üst yap›, gerekse kentsel
alandaki eksiklikleri bilerek çal›flmalara bafllamam, be-
lediye baflkan yard›mc›s› oldu¤um dönemin birikimleri
sayesindedir. Baflar›m›z›n ilk s›rr› budur.

1999 yerel seçimleriyle birlikte nas›l bir Kastamonu
devrald›k! Gerçek olan flu ki Kastamonu bugünkü ha-
linde de¤ildi. Özellikle 1994-1999 aras›nda art›k de¤i-
flim rüzgârlar› esmeye bafllam›flt›. fiehirde alt yap› , üst
yap› ve sosyal donat› anlam›nda önemli de¤iflimler bafl-
lam›flt›. Ancak bu de¤iflim, istenilen boyuta ulaflama-
m›flt›. Benim göreve geliflimle birlikte sözü edilen alan-
larda h›zl› bir yap›laflmaya girdik. Tespit etti¤imiz eksik
ve noksanlar› süratle giderdik ve bugünlere geldik. 

Belediye baflkan› seçildi¤im dönemde Kastamonu’nun
sembolleri olan kalesi, kulesi ve deresi istenilen seviye-
de ve bak›ml› de¤ildi. Bununla birlikte, alt yap›s›, yü-
rüyüfl yollar› ve parklar› Kastamonu halk›na lay›k dü-
zeyde de¤ildi. fiehirleflme anlam›nda da estetik bir Kas-
tamonu devrald›¤›m›z söylenemez. Tan›ma ve araflt›r-
ma dönemimizin ard›ndan yap›lmas› gerekenleri proje-
lendirerek h›zla hayata geçirdik. 
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Üniversite bir kültürdür, 
gerçek de¤iflimin kayna¤›d›r

Kastamonu Belediye Baflkan› Turhan Topçuo¤lu:

Geçmişe 
sahip çıkan

anlayış ve
duyguyla

değişimi ve
gelişimi 
birlikte

yakalıyoruz.



21

Belediye baflkan› koltu¤undan bak›nca 
Kastamonu’yu nas›l görüyorsunuz? 

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde do¤dum. Çocuklu-
¤um Devrekâni’de geçti. 1968 y›l›ndan beri de Kasta-
monu’da ikamet ediyorum. Asl›n› sorarsan›z belediye-
cili¤e bafllay›ncaya kadar Kastamonu’nun sadece “de-
re kenar›” dedi¤imiz ön yüzünü biliyormufluz, onu
gördüm. Kastamonu’nun arka yüzünü fark etmemifliz.
Daha do¤rusu görmemifliz, ö¤renme flans›m›z da ol-
mam›flt›. Tarihi, kültürü, kültür varl›klar› ve manevi
de¤erlerini her yönüyle belediyecilikle birlikte ö¤ren-
dim. Fakat belediyecilikten önce de sonra da Kasta-
monu’ya hizmet etme iste¤i gönlümüzdeydi.  

Kastamonu Karayollar› 15. Bölge Müdürlü¤ü emrinde
inflaat mühendisi olarak iki buçuk y›la yak›n görev yap-
t›m. Devam›nda askerlikle birlikte yaklafl›k on dört y›l
süre ile Kastamonu’dan uzak kald›m. 1994 y›l›ndan iti-
baren baflkan yard›mc›s›, 1999 y›l›ndan itibaren de Be-
lediye Baflkan› olarak Kastamonu’yu her yönüyle tan›-
ma f›rsat› buldum ve Kastamonu’ya gerçekten hizmet
etmenin hem zevkini hem de gururunu yaflad›m.  

Bizim insan›m›z çok vefal›, çok küçük fleylerle mut-
lu olabiliyor. Mesela dü¤ünlerinde bulunmak, aile
foto¤raflar›nda yer almak, evinin önündeki bir prob-
lemin çözülmesi insanlar›m›za mutluluk veriyor ve
art›k sizi aileden biri gibi görmeye bafll›yor.

Akflam yürüyüfllerinde, herhangi bir parka gidip
oturdu¤umda, yan›ma gelip gönülden bir ifadeyle
sohbet edenler oluyor. Bu bizi kendilerinden biri gi-
bi gördükleri anlam›na da geliyor. Galiba Kastamo-
nu’da  MARKA olduk diye düflünüyorum.

Son dönemde kentler için de¤iflim, dönüflüm, 
geliflim gibi ifadeler kullan›l›yor. Sizce 
Kastamonu bunlardan hangilerini yafl›yor?

Kastamonu üçünü de ayn› anda yafl›yor. Ancak bunla-
r› yaflarken geçmiflini de korumaya dikkat ediyor,
özen gösteriyor. Zaten ›srarla ve hassasiyetle üzerinde
durdu¤umuz nokta budur. Geçmifle sahip ç›kan anla-
y›fl ve duyguyla birlikte de¤iflimi ve geliflimi birlikte
yakal›yoruz. Bu geliflim ve de¤iflimi Kastamonu’nun
geçmifl dönemini bilip, bugünlerde Kastamonu’yu zi-
yaret edenler daha net gözlemliyorlar. Yaln›z daha ya-
pacak çok iflimiz oldu¤unun da bilincindeyiz. 

Kastamonu görmek istedi¤iniz yerde mi? 
Kastamonu ile ilgili en büyük hayaliniz nedir?

Hayaller, ulafl›lmas› güç hedeflerdir. Kastamo-
nu’yla ilgili en az›ndan imkânlar çerçevesinde, ya-
pabilece¤imiz  gerçekçi hedeflerimiz var. 
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fiehri hangi noktaya getirece¤imizi de plan-
lam›fl durumday›z. fiüphesiz, yapt›klar›m›-
z›n yan›nda eksiklerimiz de var. Kastamo-
nu’da her iflin en k›sa sürede bitirilmesi, he-
deflenilen noktaya en k›sa sürede gelinmesi
gayreti içerisinde olan kiflilerden biriyim.
Toplumsal sorumluluk alm›fls›n›z, hizmet et-
me heyecan›n›z var. Hayalleri gerçeklefltir-
meyi bütün kalbimle isterim, ancak bu da ifl-
leyiflle, güçle, personelle ve finansmanla
gerçekleflecek fleylerdir. 

Kastamonu için en büyük hayalim, en az›ndan
Kastamonu eyalet merkeziyken 3628 köyün-
den biri olan Safranbolu’nun, yerli ve yabanc›
ziyaretçiler taraf›ndan büyük teveccüh görme-
sine yak›n bir ilginin Kastamonu için de ger-
çekleflmesidir. Çünkü tarihi, kültürü ve tabi-
at›yla çok daha büyük bir avantaja sahiptir..

Tarihi dokunun ön plana ç›kar›larak korunma-
s› Safranbolu’yu bugünkü haline getirdi. fiah-
sen ben de Kastamonu’da benzer fleyi görmek
isterim. Kastamonu’da say›sal olarak da, mi-
mari özellik olarak da farkl› yap›lara sahip da-

ha genifl bir doku var. Tek dezavantaj›m›z bu
dokunun da¤›n›k olmas›d›r. 

Keflke imkân›m olsa da öncelikle yapsam de-
di¤im fley, Kale ve çevresini bir tarihi mekân
olarak geçmiflteki statüsüne dönüfltürüp, Kas-
tamonu kimli¤inde ön plana ç›karmakt›r. Be-
nim için ideal budur. 

Kastamonu tarih, kültür, do¤a gibi özellikleri
göz önüne al›nd›¤›nda zenginlikleri oldukça
fazla olan bir il. Sizce Kastamonu yeterince
tan›n›yor mu ve turizm pastas›ndan hak etti¤i
pay› al›yor mu?

Turizm, tan›t›ma dayal› bir süreçtir. Gaziantep
Üniversitesi Rektörü 3 y›l kadar önce beni arad›.
“Karadeniz turunda Kastamonu’dan geçtik. Ben
Kastamonu’yu köhne bir Osmanl› flehri olarak
tahmin ediyordum. Çok farkl› ve güzel bir flehir
oldu¤unu gördüm. Bu yüzden size teflekkür et-
mek istedim.” dedi. Bu da bize gurur veriyor.

Türkiye’nin yurt d›fl› tan›t›m› için her y›l yakla-
fl›k 60-100 milyon dolar  tan›t›m harcamas› yap›-
l›yor.  A Milli Tak›m›m›z›n 2002 y›l›nda Dünya



Kupas›nda 3. olmas› 10–20 y›lda yap›labilecek bir
tan›t›m› belki de bir ay içerisinde yapt›. Üniversite-
miz k›sa sürede hedefledi¤imiz noktalara mutlaka
gelecek. Örne¤in Spor Yüksekokulundan bir Dünya
flampiyonu ç›karsak;  Kastamonu, Türkiye ve  Dün-
ya gündemine bir anda oturmaz m›? 

Hiçbir kurum ya da kurulufl tek bafl›na ne tan›t›m›
yapabilir, ne alt yap›y› oluflturabilir. Baflar›l› olma
flans› son derece az olur. Yakalad›¤›m›z bu geli-
flim ve dönüflümde, gözle görülür farkl›l›klar› ya-
kalam›flsak bunda her kurumun olumlu etkisi var-
d›r. Söz konusu olan dayan›flmad›r. Kurumlar ara-
s› diyalogun üst seviyeye ç›kmas›d›r. Herkes iflin
bir ucundan tuttu¤unda kartopunun ç›¤a dönüfl-
mesi misali büyüme sa¤lanacakt›r. 

Belediye olarak Türk Dünyas› günleri düzenliyo-
ruz. fiehir ve ülke d›fl›ndan kafileler geliyor. Gelen
bu insanlar memnuniyetle flehrimizden ayr›l›yor-
lar ve gittikleri yerlerde Kastamonu’yu anlat›yor-
lar. Bunun da flehrin tan›t›m›na de¤erli,  k›ymetli
katk›lar yapt›¤› inanc›nday›m.

Kastamonu’da bir üniversite aç›lmas›, en büyük
hayallerimizden biriydi. Memleketimiz gecikmifl
de olsa üniversiteye nihayet kavufltu. Sanayilefl-
mesi halinde do¤as›, tarihi ve kültürel dokusu za-
rar görebilecek flehirlere keflke sanayi hiç gelme-
se, böyle flehirler üniversite ve turizm kenti olarak
kalsa. Kastamonu da asl›nda bunlardan biri olabi-
lir. Bunu hep istemiflimdir. 

Özellikle daha önce Ankara Üniversitesi’ne ba¤l›
Meslek Yüksekokulu ve Gazi Üniversitesine ba¤-
l› fakülteler vard›. Bafllang›çta üniversitenin geli-
flimi için bu bir avantajd›. Ayr›ca Prof. Dr. Bahri
Gökçebay Kastamonu için büyük bir flanst›r. 

Ortak payda Kastamonu ve üniversite olunca orta-
ya güzellikler ç›k›yor. Üniversitenin tan›nmas›,
ilin tan›nmas›n› da beraberinde getirir. Kastamonu
Üniversitesi yeni kurulmufl bir üniversite olmas›-
na ra¤men, efl zamanl› kurulmufl di¤er üniversite-
lerden çok daha önde. Bunda Rektör Prof. Dr.
Bahri Gökçebay’›n hakk›n› teslim etmek gerekir. 

Üniversitedeki geliflme ivmesi artarak sürüyor. En
k›sa zamanda geliflmifl, alt yap› sorunu olmayan
bir üniversite kampüsü ve mevcutlara ilave oluna-
cak 5–6 modern fakülte binas› tamamland›¤›nda
hedeflerimizin büyük bir k›sm› gerçeklefltirilmifl
olacak. Biz belediye olarak bu kampus alan›n›n
550 dönümden 2250 dönüme ç›kar›lmas›nda üze-
rimize düflen görevi yapt›k. 
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“Keşke imkânım
olsa da yapsam
dediğim şey,
kale ve çevresini
bir tarihi mekân 
olarak geçmişteki
statüsüne
dönüştürüp
Kastamonu
kimliğinde ön plana
çıkarmaktır. Benim
için ideal budur.”



ne göre flu an 4 bine yak›n bofl konut var.
Bunlar›n bir k›sm› istenildi¤i anda yurda,
pansiyona dönüfltürülebilir. Ö¤renci say›s›n-
daki kademeli bir art›fl› Kastamonu kald›ra-
bilecek kapasitededir. 

Kastamonu geliflmifllik aç›s›ndan kabu¤unu
k›rmaya bafllad›. Geçmiflte göç veren illerin
bafl›nda gelen Kastamonu’ya tersine göç 
bekliyor musunuz?

Kastamonu son birkaç y›la kadar göç vermeye
devam eden illerden biriydi. Tabii ki genel an-
lamda flehir merkezi göç almaya bafllad›. Nü-
fusumuz son say›ma göre yüzde 20 oran›nda
artt›. Bu büyük bir rakam. Dolay›s›yla flehir
merkezi öncelikle köylerimiz ve ilçelerimiz-
den göç al›yor. Ama bunun yan›nda büyük fle-
hirlerden de yaflam flartlar›n›n her geçen gün
a¤›rlafl›yor olmas›ndan dolay› geriye dönüflü
flahsen bekliyorum.

Görev sürenizde siyasal nedenlere ba¤l› engel-
lerle karfl›laflt›¤›n›z oldu mu? 

Hayat›m›n hiçbir döneminde, hizmet ad›na yap›-
lan bir ifli engellemek akl›m›n ucundan bile geç-
medi. Daha iyi yap›lan ifle imrenerek bakar›m ve
ben de daha iyisini yapmak isterim. Hizmet bir
yar›flt›r. Ben do¤ru olan› yapmaya çal›fl›r›m. Bafl-
kas›n›n ne dedi¤i beni etkilemez. Zaten siyasi
farkl›l›¤›n anlam› “ben senden daha iyi yapar›m”
olmal›d›r. Ben belediyecili¤i bildi¤imi düflünüyo-
rum ve iflin gere¤ine göre hareket ediyorum. 

Bu arada bir gerçe¤in de alt›n› çizmekte yarar
var. ‹nsanlar›m›z yanl›fl yönlendiriliyor. Üni-
versite kuruldu¤u için Kastamonu ekonomisi
tavan yapacak beklentisine giriliyor. Bu yanl›fl
bir beklenti. Hemen gerçekleflmesi mümkün ol-
maz. Tabii ki üniversitenin geliflmesi ekonomik
ve sosyal yönden kente yarar sa¤layacak, sosyal
ve kültürel yap›ya yans›yacakt›r. Bundan 3-4 y›l
önce ö¤rencilerin gidece¤i sosyal mekanlar çok
daha azd›. fiimdi sinema salonlar›, al›flverifl
merkezleri, kafeler vb. pek çok yer var. Üniver-
site bir kültürdür. Gerçek de¤iflimin kayna¤›-
d›r. Sosyal anlamda pek çok fleyi de¤ifltirebile-
cek önemli bir dayanakt›r. 

Kastamonu Üniversitesinin ö¤renci say›s›
önümüzdeki y›llarda artacak. Kastamonu bu
kadar ö¤renciyi kald›rabilecek mi? 

Kastamonu iyi bir planlama ve çal›flmayla
25-30 bin ö¤renci bar›nd›rabilecek duruma
k›sa zamanda getirilebilir. ‹statistik verileri-
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SÖYLEŞİ

“Sanayileşmesi halinde doğası, 
tarihi ve kültürel dokusu zarar 

görebilecek şehirlere keşke
sanayi hiç gelmese, 

böyle şehirler üniversite 
kenti olarak kalsa.”
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Ben herkese eflit mesafedeyim. Keflke herkes ay-
n› anlay›fl içinde olsa. 

Kastamonu’nun çözüm bekleyen en büyük
problemi nedir? 

Pek çok projemiz var. ‹çme suyu ar›tma tesisimi-
zi bitirdik. Öncelikle çevre ve sa¤l›k aç›s›ndan
sorun yaratan kanalizasyon ar›tma tesisimizi bi-
tirmek istiyoruz. Bununla ilgili olarak flehir d›-
fl›nda yaklafl›k 42 bin metrekarelik alan› kamu-
laflt›rd›k. Projelendirme çal›flmas›n› tamamlad›k.
Mart-Nisan 2009 gibi ihale aflamas›na getirmeyi
planl›yoruz. Bu proje birinci önceli¤imiz. 

fiehrin bir di¤er problemi de  artan araç  say›s›
nedeniyle oluflan  flehir içi trafi¤i. Bu durum s›-
k›nt› yaratmaya bafllad›. Bu konuda düzenleme-
ler yapaca¤›z. Al›fl-verifl merkezi alt›nda bulunan
kapal› otopark, önündeki aç›k otopark, yeni hiz-
met binas› alt›ndaki otoparklar halk›n ihtiyaçlar›-
n› büyük oranda karfl›lam›flt›r. fiehrin içindeki
muhtelif otoparklara ilave olarak, araç yo¤unlu-
¤unu azaltabilecek noktalardaki okullar›n bahçe
ve bodrumlar›ndan yararlan›lacak  projeler üze-
rinde çal›flmalar yapmaktay›z.

Biliyorsunuz yeni binam›za tafl›nd›k. Eski bele-
diye binam›z› da sosyal amaçl› de¤erlendirmeyi
düflünüyoruz. Otel ya da kültür merkezi olarak
kullan›ma açmay› düflünüyoruz. Önümüzdeki
aylarda karar aflamas›na gelece¤imizi ümit edi-
yorum. Tarihi yap›lar›n restorasyonu ile birlikte
SOKAK ve CADDE  baz›nda CEPHE SA⁄-
LIKLAfiTIRMA VE ‹Y‹LEfiT‹RME projeleri-
mizi bitirdik. 2009’dan itibaren uygulamaya
bafllamay› planl›yoruz. Büyük projelerimiz ara-
s›nda fiEH‹R PARKI, DÜ⁄ÜN SALONU ve
YÜZME HAVUZU kompleksi, Kuzeykent
KAPALI PAZAR YER‹ ve fiEH‹R PARKI gi-
bi projelerimizi ilk etapta sayabilirim. 

fiehir çöplü¤ünün kald›r›lmas› giriflimleri 
vard› bu konuda son geliflmeler nelerdir?

Uzun y›llar flehir çöplü¤ü olarak kullan›lan alan,
özellikle Kuzeykent ve flehre rahats›zl›k verir ha-
le geldi. 2004 y›l›ndan itibaren yer de¤iflikli¤i
proje çal›flmalar›n› süratle tamamlad›k. Ancak
üzülerek ifade etmeliyim ki , daha sonra kale ça-
l›flmalar›nda, Tafl›ko yer seçiminde de karfl›laflt›-
¤›m siyasi engellemeler söz konusu oldu. Tabii
ki hukuk devletinde engelleme dahil, ç›kar›lan
bürokratik güçlükler bir noktaya kadar, sadece
gecikmelere sebep oluyor.

“Hiçbir kurum ya da
kuruluş tek başına ne
tanıtımı yapabilir, ne
alt yapıyı oluşturabilir.
Herkes işin bir
ucundan tuttuğunda
kartopunun çığa
dönüşmesi misali
büyüme
sağlanacaktır.”

2006 y›l› bafllar›nda kurdu¤umuz Mahalli ‹da-
reler Birli¤i ile merkez dahil  tüm ilçe beledi-
yeleri ve ‹l Özel ‹daresi olarak düzenli kat› at›k
depolama çal›flmalar› bafllat›ld›. Yer tespiti ya-
p›ld›. ÇED raporlar› ve proje çal›flmalar› ta-
mamland›. Devrekani yolu üzerinde merkeze
22 km. mesafede bir alan seçildi. 2009 y›l›
içinde kat› at›k depolama tesisinin yeni yerin-
de tamamlanmas› ile eski çöp döküm alan› sü-
ratle ›slah edilerek yeflillendirme çal›flmalar›
bafllat›lacakt›r. �



Kastamonu Üniversitesi idari personeli,
“Yüksekö¤retim Üst Kurulufllar› ile
Yüksekö¤retim Kurumlar› Personeli Gö-
revde Yükselme ve Ünvan De¤iflikli¤i
Yönetmeli¤i” hükümlerince gerçekleflti-

rilen s›nava girdi. Üniversitede görevde
yükselme suretiyle yap›lacak atamalar
için 39,  ünvan de¤iflikli¤i suretiyle yap›-
lacak atamalar için de 23 bofl kadro ilan
edildi.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklar
için ilan edilen, üniversitenin çeflitli bi-
rimlerindeki 6 flef,  4 bilgisayar iflletme-
ni, 3 ambar memuru, 2 santral memuru,1
veznedar, 1 sekreter, 18 memur, 4 floför,
kadrosu için müracaat eden ve durumla-
r› baflvuru flartlar›na uyan personel, s›nav
öncesinde e¤itime tabi tutuldu. Görevde
yükselme e¤itiminde; T.C. Anayasas›,
Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lâp Tarihi, Devlet
Teflkilat› ile ‹lgili Mevzuat, 657 Say›l›
Devlet Memurlar› Kanunu ve ‹lgili Mev-
zuat, Türkçe Dilbilgisi ve Yaz›flma Ku-
rallar›, Halkla ‹liflkiler ve Davran›fl Ku-
rallar› ile atama yap›lacak görevin alan›
ve niteli¤i ile ilgili konularda 75 saatlik
ders verildi.

Ünvan de¤iflikli¤i suretiyle atanacaklar
için ilan edilen 1 mühendis, 13 tekniker
ile 9 teknisyen kadrosu için de yap›lan
s›nav sonuçlar›na göre atamalar gerçek-
lefltirildi.
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Görevde yükselme ve ünvan de¤iflikli¤i

Hamburg Üniversitesi (Almanya) Odun
Bilimi Bölümü Ö¤retim Üyeleri ve ö¤-
rencilerinden oluflan heyet, 24 Eylül 2008
Çarflamba günü Kastamonu Üniversitesi-
ni ziyaret etti. Hamburg Üniversitesi he-
yeti bu ziyareti, Kastamonu Üniversitesi
Orman Fakültesi Orman Endüstri Mü-

hendisli¤i Bölümü Ö¤retim Üyelerinden
Yrd. Doç. Dr. M. Hakan Aky›ld›z ve Yrd.
Doç. Dr. Saim Atefl’in destekleriyle dü-
zenlenen 13 günlük Türkiye Teknik Gezi-
si kapsam›nda gerçeklefltirdi. 

3 Profesör ve 41 ö¤renciden oluflan he-
yet, Kastamonu Üniversitesi Rektör

Yard›mc›s› ve Orman Fakültesi Deka-
n› Prof. Dr. Mevlüt Beyribey, Orman
Fakültesi Dekan Yard›mc›lar› Doç. Dr.
Sezgin Ayan ve Yrd. Doç. Dr. Kerim
Güney ile Orman Fakültesi ö¤retim
elemanlar› taraf›ndan 3 Mart Konfe-
rans Salonunda a¤›rland›. Hamburg
Üniversitesinin ziyareti nedeniyle bir
konuflma yapan Prof. Dr. Mevlüt Bey-
ribey, Kastamonu Üniversitesi Orman
Fakültesi hakk›nda konuk heyete bilgi
verdi ve ziyaretten duyduklar› memnu-
niyeti dile getirdi. 

Konuk heyet, ziyaretin iki üniversite ara-
s›nda gerçekleflecek ifl birli¤i için önem-
li bir ad›m oldu¤unu, Kastamonu Üni-
versitesi Orman Fakültesi ö¤retim ele-
manlar› ile ö¤rencilerini Almanya’da
görmekten mutluluk duyacaklar›n› be-
lirtti. Konuflmalar sonras›nda düzenle-
nen kokteylde iki üniversite ö¤retim ele-
manlar›, yapt›klar› bilimsel çal›flmalar
hakk›nda bilgi verme f›rsat› da buldu. 

Hamburg Üniversitesinden uluslararas› ziyaret



Yüksekokulumuz, toplam 13 derslikli

ve 3 bilgisayar laboratuarl› e¤itim ala-

n›na sahip olup, akademik ve idari bö-

lümler ile laboratuarlar, sosyal tesisler,

konferans salonu ve yemekhane ile bir-

likte toplam 4579,7 m2 kapal› alana sa-

hiptir. Ayr›ca ek uygulama binas› ge-

niflletilme çal›flmalar› devam etmekte
olup Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i bölü-
mü için Uygulama Oteli olarak 2009
yaz sezonu bafl›nda faaliyete geçecek-
tir. Yüksekokulumuz ‹ktisadi ve ‹dari
Programlar Bölümüne ba¤l› olarak
Muhasebe Program› ile Turizm ve Otel
‹flletmecili¤i Program› aç›lm›fl olup, I.
ve II. ö¤retimde toplam 193 ö¤renci ile
2008-2009 e¤itim ö¤retim y›l› bafl›nda
faaliyete geçmifltir.  

Turizm endüstrisi; ülkemiz ekonomisi
aç›s›ndan önemi büyük olup cari aç›k
sorunumuzu çözmede, istihdam› art›r-
mada önemli bir yer tutar. 2008 y›l› iti-
bariyle 20 milyar dolara ulaflmas›n› he-
defledi¤imiz turizm, gelir hacmiyle,
d›fl ticaret aç›¤›n› kapatmada ve sonuç
olarak ekonomik sorunlar›m›z›n çözü-
münde büyük bir paya sahip olacakt›r
Turizmin do¤as› gere¤i ifl gücü yo¤un
bir endüstri oldu¤u göz önüne al›n›rsa
e¤itimli ifl gücünün de önemi daha iyi

anlafl›labilmektedir. Muhasebe ise ma-
li ifllemelerin ve olaylar›n kaydedilerek
analizinin ve yorumlanmas› yoluyla ifl-
letme ile ilgili kiflilerin karar vermele-
rinde iletiflimi sa¤layan bir bilgi siste-
midir. Bu do¤rultuda ça¤›m›z›n vazge-
çilmez arac› olan bilgisayarlar› da et-
kin bir flekilde kullanabilen ve sektö-
rün lokomotifini oluflturacak ö¤renci-
lerin yetifltirilmesi ve e¤itilmesi ülke
ekonomimiz aç›s›ndan büyük önem arz
etmektedir. Günün de¤iflen flartlar›n›
takip eden, kendini bunlara adapte ede-
bilen ve muhasebe mesle¤inin gerekle-
rini sosyal sorumluluk bilinci do¤rultu-
sunda yerine getirebilen muhasebe ele-
manlar› ile turizm endüstrisi aç›s›ndan
e¤itimli ve nitelikli ifl gücü ihtiyac›n›n
karfl›lanmas› amac›yla modern, dina-
mik  turizm sektörünün ve muhasebe
alan›n›n ihtiyaçlar›na cevap verebile-
cek bir e¤itim vermek Cide Meslek
Yüksekokulu olarak en önemli amaçla-
r›m›zdand›r.  
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Kastamonu Üniversitesi ‹nebolu Meslek
Yüksekokulu olarak ilkleri gerçeklefltir-
menin mutlulu¤u ve gururunu yafl›yoruz.
Üretkenli¤in flart oldu¤u Türkiye’de üret-
ken insan olman›n vazgeçilmezli¤ine ina-
n›yoruz. Çünkü her üretilen ayn› zamanda
ülkemizin yaflam›d›r. Bu yaflam, ülkemi-
zin gücü ve zenginli¤idir. Eskiye karfl› ye-
ninin, karanl›¤a karfl› ayd›nl›¤›n ve gerile-
meye karfl› ilerlemenin zaferidir. Bizler de
burada yeni bir bafllang›ç yaparken, ülke-
miz için bu birikimde ve bilinçte ö¤renci-
ler yetifltirmeyi amaçl›yoruz.

‹nebolu Meslek Yüksekokulu,  2008-
2009 e¤itim ö¤retim y›l›na, muhasebe
program›yla 1. ve 2. ö¤retim olmak üze-

re iki s›n›fta toplam 100 ö¤renci ile bafl-
lad›. Üniversite senatosunun ald›¤› karar-
la,  2009-2010 e¤itim-ö¤retim y›l›nda,
Bilgisayar Teknolojisi Program›n›n da
aç›lmas›yla, 2010-2011 ö¤retim y›l›nda
400 ö¤renci kapasiteli, 2 bölümlü bir
yüksekokul olaca¤›z. Bu kapasite ders-
likler, idari bölüm, yemekhane ve ö¤ren-
ci evi gibi fiziki flartlar› göz önüne al›n-
d›¤›nda okulun maksimum kapasitesidir.
Ek binalara ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu-
nun sa¤lanmas› öncelikli amac›m›z ol-
mal›d›r. Yaln›z bu amaca ulaflmada sade-
ce kamu kaynaklar›n›n transferi beklen-
memeli, ivedilikle yerel kaynaklar olufl-
turularak bu e¤itim hizmetine h›z veril-
melidir.

‹nebolu Meslek Yüksekokulu
Müdürü ‹. An›l Çokgürses

Cide R›fat Ilgaz Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Yrd. Doç. Ali Karaçuha
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Tosya heyetinden Gökçebay’a teflekkür ziyareti
Tosya Belediye Baflkan› Sait Gülabac›,
Tosya Kaymakam› Arslan Yurt ve Tos-
yal› sivil toplum kurulufllar›n›n temsilci-
leri, Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Bahri Gökçebay’› rektörlük
makam›nda ziyaret etti.

Tosya’ya meslek yüksekokul aç›lma-
s› giriflimleri için Prof. Dr. Bahri

Gökçebay’a teflekkür eden heyet, bu
konuda ellerinden gelen deste¤i ver-
meye haz›r olduklar›n› dile getirdi.
Prof. Dr. Bahri Gökçebay da bu y›l
‹nebolu ve Cide Meslek Yüksekokul-
lar›n›n aç›ld›¤›n› hat›rlatarak, bu sü-
recin zorlu oldu¤unu, herkese önemli
görevler düfltü¤ünü söyledi. 

Önümüzdeki günlerde Tosya’ya teknik
bir heyetle fizibilite çal›flmas› için gide-
ceklerini de vurgulayan Gökçebay, “Ve-
rilen sözlerin yerine getirilmesi gerekir.
Özellikle ö¤renciler, beslenme, bar›nma
ve ulafl›m sorunu yaflamamal› ve hizmet
binas› ça¤dafl ölçülerde ve yüksekokul
olmaya yarafl›r nitelikte olmal›.” dedi.

Kastamonu Üniversitesi Bo¤aziçi Üniversitesi ifl birli¤i

Kastamonu Üniversitesi ve Bo¤aziçi Üni-
versitesi, Ö¤retim Üyesi De¤iflim Progra-
m›, iki üniversite aras›nda ifl birli¤inin sa¤-
lanmas› ve ortak projelere bafllanmas› ko-
nusunda görüfl birli¤ine vard›. Bu amaçla
Bo¤aziçi Üniversitesi Rektör Yard›mc›lar›
Prof. Dr. Gülay Barbaraso¤lu, Prof. Dr.
Günay Anlafl ve Bo¤aziçi Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ömer
O¤uz Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Bahri Gökçebay’› 22 Aral›k 2008
tarihinde makam›nda ziyaret etti. Görüflme-
de Kastamonu Üniversitesi Rektör Yard›m-
c›s› ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. Süleyman Taban da haz›r bulundu. ‹fl
birli¤i plan› bafll›klar›n›n ele al›nd›¤› ilk gö-
rüflmenin ard›ndan detaylar›n görüflülüp,
anlaflma imzalanmas› için önümüzdeki
günlerde Kastamonu Üniversitesinden bir
heyetin de Bo¤aziçi Üniversitesini ziyaret
etmesi konusunda anlaflmaya var›ld›.
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“Modern Dünyada Genç ve Gençlik Kültürü”
California Üniversitesi Tarih Bölümü ö¤retim üyelerinden

Prof. Dr. Paula S. Fass, 11 Kas›m 2008 Sal› günü “Modern

Dünyada Genç ve Gençlik Kültürü” konulu bir seminer ver-

di. Kastamonu Üniversitesi 3 Mart Konferans Salonunda

gerçeklefltirilen seminerde 19. yüzy›ldan günümüze de¤in

gençlik kültürünün geliflim süreçleri üzerinde duran Fass;

gençlik kültürünün hiçbir dönem siyasi ve ekonomik kon-

jonktürden ba¤›ms›z geliflemeyece¤ini belirtti.

1929 y›l›nda yaflanan ekonomik buhran›n, beklenmedik bir

flekilde Amerika Birleflik Devletleri’ndeki okullaflma oran›-

n› artt›rd›¤›n› belirten Fass, bu öngörülemeyen geliflmenin o

dönemde yaflanan iflsizlik sorununun bir sonucu olarak ger-

çekleflti¤ine de¤indi. 

Fass, gençlik kültürünün, tüketim kültürü ve popüler kültür

gibi küreselleflmenin sonucu olarak ortaya ç›kan olgularla

etkilefliminde her zaman edilgin olmad›¤›n›, belli dönemler-

de tabandan yükselen gençlik hareketlerinin  küresel ölçek-

te önem kazanabilece¤ini belirtti. 
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Eğitim Fakültesi

E¤itim Fakültesi E¤itim Bilimleri ö¤-
retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Yol-
cu ‹spanya Madrid’de 17–19 Kas›m
2008 tarihleri aras›nda, befl k›ta, 60
ülkeden yaklafl›k 415 bilim adam›n›n
kat›l›m›yla, gerçeklefltirilen “Interna-
tional Conference of Education, Re-
search and Innovation” Konferans›na
kat›lm›flt›r. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Yol-
cu Konferansta, Ankara Üniversitesi
E¤itim Bilimleri Fakültesi ö¤retim
üyelerinden Prof. Dr. Nejla Kurul’la
birlikte haz›rlam›fl olduklar› “Küresel-
leflme ve Yerelleflme Ba¤lam›nda Tür-
kiye’de ‹lkö¤retim Finansman›n De-
¤erlendirilmesi (Evaluating the Fi-
nance of Primary Education in Turkey
Within the Contex of Globalization
and Neo-Liberal Policies)” konulu bil-
diriyi sunmufltur. 

Söz konusu bildiride Türkiye’de 1974
ve 2006 y›llar› aras›nda ilkö¤retim har-
camalar›n›n Milli E¤itim Bakanl›¤› har-
cama bütçesi içindeki oran›n ö¤ret-
men ve ö¤renci say›s›ndaki art›fla kar-
fl›n, % 6,2 oran›nda bir azalma göster-
di¤i; ilkö¤retimin genel bütçe, il özel
idareleri ve köy bütçeleri d›fl›nda 13
farkl› bütçe d›fl› kayna¤a sahip oldu¤u
belirtilmifltir. ‹lkö¤retimdeki bu çoklu
finansman uygulamas›yla birlikte dev-
letin ilkö¤retim hizmetini sunma so-

rumlulu¤unu yerellefleme ve özellefl-
tirme uygulamalar›, kurumlar›n, kuru-
lufllar›n ve hatta bireylerin sorumlulu-
¤una indirgedi¤i belirtilmifltir.

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Yolcu ayr›ca
Üniversite Konseyleri Derne¤i tara-
f›ndan 22–23 Kas›m 2008 tarihleri
aras›nda Ankara'da ‹nflaat Mühendis-
leri Odas›nda gerçeklefltirilen Gerici
ve Piyasac› E¤itime Karfl› Nas›l Bir E¤i-
tim ‹stiyoruz? konulu sempozyuma

kat›ld›. Söz konusu sempozyumda
“Neo-liberal Dönüflümün Yafland›¤›
Ülkelerde Yerelleflme ve Okul Özerk-
li¤i Uygulamalar›” konulu bildirisini
sunmufltur. Yolcu, bildirisinde neo-li-
beral politikalar ba¤lam›nda devletin
yeniden yap›land›r›lmas› çerçevesin-
de ele al›nan argümanlardan birinin
de yerelleflme oldu¤unu, yerelleflme-
nin bir kamusal hizmet olan e¤itimin
de yeniden yap›land›r›lmas›nda etkili
oldu¤unu belirtmifltir. 

E¤itim Fakültesi E¤itim Bilimleri ö¤retim üyelerinden
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Yolcu Üniveriste Konseyleri Derne-
¤i taraf›ndan  22-23 Kas›m 2008  tarihleri aras›nda Anka-
ra'da ‹nflaat Mühendisleri Odas›nda gerçeklefltirilen Ge-
rici ve Piyasac› E¤itime Karfl› Nas›l Bir E¤itim ‹stiyoruz?
Sempozyumuna kat›ld›. Sempozyumda “Neo-liberal Dö-
nüflümün Yafland›¤› Ülkelerde Yerelleflme ve Okul
Özerkli¤i Uygulamalar›” konulu bildirisini sundu. Yolcu,
bildirisinde neo-liberal politikalar ba¤lam›nda devletin
yeninden yap›land›r›lmas› çerçevesine ele al›nan argü-
manlardan birinin de yerelleflme oldu¤unu,  yerelleflme-
nin bir kamusal hizmet olan e¤itimin de yeniden yap›-
land›r›lmas›nda etkili oldu¤unu belirtti.

Uluslararas› e¤itim
araflt›rma ve inovasyon konferans›

Nas›l bir e¤itim istiyoruz?



Kastamonu Üniversitesi E¤itim Fa-
kültesinin 24 Kas›m Ö¤retmenler
Günü nedeniyle düzenledi¤i “Çeflitli
Yönleriyle Ö¤retmen E¤itimi” konu-
lu panel, 24 Kas›m 2008 tarihinde
Kastamonu Üniversitesi 3 Mart Kon-
ferans Salonunda gerçeklefltirildi.
Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan Kas-
tamonu Üniversitesi E¤itim Fakülte-
since düzenlenen fliir yar›flmas›nda
dereceye giren ö¤renciler fliirlerini
seslendirdi. Kemanda Ulafl Özer ve
Gitarda Murat Gök eflli¤inde gerçek-
leflen fliir dinletisinin ard›ndan yine
Kastamonu Üniversitesi E¤itim Fa-
kültesince düzenlenen 24 Kas›m Ö¤-
retmenler Günü konulu fliir yar›flma-
s›nda dereceye giren adaylara ödül-
leri verildi.

Ödül töreni sonras›nda “Çeflitli Yön-
leriyle Ö¤retmen E¤itimi” konulu

panel gerçeklefltirildi. Ankara Üni-
versitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Me-
ral Uysal taraf›ndan yönetilen pane-
le yine Ankara Üniversitesi Ö¤retim
üyelerinden Prof. Dr. Cahit Kavcar,
Prof. Dr. Nizamettin Koç ve Prof. Dr.

Binnur Yeflilyaprak panelist olarak
kat›ld›. Ö¤retmen – ö¤renci iliflkisi,
ö¤renme süreci, e¤itimde planlan-
ma ve ölçme konular›n›n ifllendi¤i
panelin sonunda ö¤rencilerin soru-
lar› cevapland›.
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“Çeflitli yönleriyle ö¤retmen e¤itimi” konulu panel

‹lki 1932 y›l›nda yap›lan ve 1988 y›-
l›ndan itibaren her dört y›lda bir
uluslararas› platformda düzenlenen
Türk Dil Kurultaylar›n›n alt›nc›s›, bu

y›l 20 – 25 Ekim 2008 tarihleri aras›n-
da Ankara Bilkent Otelde gerçeklefl-
tirildi. 6. Uluslararas› Türk Dil Kurul-
tay›na, Kastamonu Üniversitesinden

E¤itim Fakültesi Türkçe Ö¤retmenli-

¤i Bölümü ö¤retim üyeleri Doç. Dr.

Önder Ça¤›ran, Yrd. Doç. Dr. Hülya

Aflk›n Balc›, Ö¤r. Gör. Burcu Öztürk

ve S›n›f Ö¤retmenli¤i Ana Bilim Dal›

ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Eyüp Ak-

man kat›ld›. 

Sunulan dört bildiri ile di¤er üniversi-

teler aras›nda öne ç›kan Kastamonu

Üniversitesi, Uluslararas› Türk Dil Ku-

rultay›nda Doç. Dr. Önder Ça¤›ran’›n

“Köktürk Türkçesindeki Bir Çift Ün-

süz ‹flareti Üzerine”, Yrd. Doç. Dr.

Hülya Aflk›n Balc›’n›n “Türkiye Türk-

çesinde Anlambilim, Sözdizimi ve Bi-

çimbilim Aç›s›ndan Boflluk Oluflturan

“e a” Sesi Üzerine”, Yrd. Doç. Dr.

Eyüp Akman’›n “Kastamonu Dü¤ün-

lerinde Se¤menlik Gelene¤i ve Se¤-

men Kelimesinin Etimolojisi” ve Ö¤r.

Gör. Burcu Öztürk’ün “Karaçay - Mal-

kar Türkçesinde Zarf Fiil Eklerinin Ya-

p›s›, Kullan›l›fl Özellikleri ve ‹fllevleri”

isimli çal›flmalar› ile temsil edildi.

Kastamonu Üniversitesi 
VI. Uluslararas› Türk Dili Kurultay›nda
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FAKÜLTELER
Orman Fakültesi

Kastamonu Üniversitesi
Orman Fakültesi 

KKIIBBRRIISS’

ta

Kastamonu Köy Kalk›nd›rma ve Di¤er Tar›msal Amaçl› Ko-

operatifler Birli¤i, Orman Bölge Müdürlü¤ü ve Milli E¤itim

Müdürlü¤ü koordinasyonunda Orman ‹flçili¤i E¤itimi Pilot

Projesi III gerçeklefltirildi. Eylül ve Ekim 2008 tarihinde ya-

p›lan e¤itimde Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesin-

den Doç. Dr. Sezgin Ayan, Yrd. Doç. Dr. Ahmet S›vac›o¤lu,

Yrd. Doç. Dr. Sabri Ünal, Yrd. Doç. Dr. Ömer Küçük, Yrd.

Doç.Dr. Kerim Güney, Ö¤r. Gör. Osman Topaço¤lu görev

ald›. E¤itim, Kastamonu Merkez ve Tosya, Taflköprü, Çatal-

zeytin ilçelerinde uyguland›.

Orman iflçili¤i e¤itimi
Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Meslek Yüksekokulu 15–17

Ekim 2008 tarihleri aras›nda “Türkiye VIII. Yemeklik Man-

tar Kongresi” düzenledi. Kongreye Kastamonu Üniversi-

tesi ad›na Yrd. Doç. Dr. Sabri Ünal kat›ld›. Ünal kongrede

“Kastamonu Yöresinde Kay›n ve Kavak Kütüklerinde Ple-

urotus ostreatus (Jack. Ex. Fr.) Kum. (Kay›n Mantar›) Üre-

timinin Araflt›r›lmas›” adl› bildiri poster sundu. 

Kay›n mantar› üretimi
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Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çevre ve Do¤al Kay-
naklar Bakanl›¤› deste¤iyle Türkiye Biyologlar Do¤ay› Araflt›r-
ma ve Koruma Derne¤i ile Yak›n Do¤u Üniversitesi taraf›n-
dan 20–23 Ekim 2008 tarihleri aras›nda VIII. Ulusal Ekoloji ve
Çevre Kongresi düzenlendi. 

Girne’de düzenlenen kongrede Kastamonu Üniversitesi Or-
man Fakültesi ö¤retim üyelerinden Doç. Dr. Sezgin Ayan
“Genetik Çeflitlili¤in In-Situ Korumas›nda Gen Koruma Or-
manlar› Enstrüman› ve Türkiye’deki Uygulamalar”, Yrd. Doç.
Dr. Sabri Ünal “Zararl› Böceklere Karfl› Biyolojik Mücadelede
Kullan›labilecek Böcekçil Kufllar ve Orman Ekosistemindeki
Önemi”, Yrd. Doç. Dr. Saim Atefl “Pleurotus Ostreatus Üreti-
minde Kullan›lan Kay›n Kütüklerinin Lif Ve Ka¤›t Üretiminde
De¤erlendirilmesi”, Ö¤r. Gör. Osman Topaço¤lu “Rüzgar›n
Orman Ekosistemi Üzerindeki Etkileri”, Arfl. Gör. Sevgi Öz-
türk ise “Çevre Düzeni Planlar›ndaki Uygulama Problemleri
Kastamonu Kenti Örne¤i” konulu bildirilerini sundu. 

Bu y›l ikincisinin 24.10 2008 tarihinde üniversite sosyal te-

sisinde düzenlendi¤i, Orman Fakültesi ö¤retim üyeleri ile

1. s›n›f ö¤rencileri tan›flma kokteyli gerçeklefltirilmifltir.

Kokteyle Rektör Yard›mc›s› ve Orman Fakültesi Dekan›

Prof. Dr. Mevlüt Beyribey, Üniversite Rektör Yard›mc›s› ve

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Süleyman Taban,

Üniversite Genel Sekreteri Mehmet Gemalmazo¤lu ve e¤i-

tim fakültesinden baz› ö¤retim üyeleri de kat›lm›fllard›r.  

Tan›flma kokteyli
Orman Fakültesi 4. s›n›f ö¤rencilerinden ‹lker Kapuk›ran,

Osman Çam ve Hasan Hüseyin Kalayc›k, Uluslararas› Or-

manc›l›k Ö¤rencileri Birli¤i - International Forest Students

Association (IFSA) taraf›ndan 12-17 May›s 2009 tarihinde

‹stanbul’da düzenlenecek olan Güney Avrupa Bölgesel

Toplant›s› hakk›nda ön bilgiyi, haz›rlam›fl olduklar› bir e¤-

lence organizasyonuyla fakültenin di¤er ö¤rencileri ile

paylaflt›. 

Kifsa klüp



Türkiye’nin stratejik vizyonu 
2023 kongresi yap›ld›
Türk Asya Stratejik Araflt›rmalar
Merkezinin (TASAM) ‹stanbul Grand
Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde 15
- 17 Ekim 2008 tarihlerinde
gerçeklefltirdi¤i Türkiye’nin Stratejik
Vizyonu 2023  Projesinin aç›l›fl
kongresine Kastamonu Üniversitesi D›fl
‹liflkiler Koordinatörü ve Orman
Fakültesi Dekan Yard›mc›s› Doç. Dr.
Sezgin Ayan kat›ld›. 

“Cumhurbaflkanl›¤›’n›n himayesinde
yürütülen projenin aç›l›fl kongresine
yo¤un bir kat›l›m›n yan›nda hükümeti
temsilen Devlet Bakan› Mustafa Said
Yaz›c›o¤lu kat›ld›. Kongrede projede
hedeflenen ana temalara uygun olarak
“2023’te Uluslararas› Sistem, Türkiye ve
D›fl Politika Aç›l›mlar›”, “Yeni Güvenlik
Anlay›fllar› ve Türkiye’nin De¤iflen
Güvenlik Politikas›”, “Türkiye’nin Tarihi
ve Kültürel Derinli¤ini Ça¤›n Ötesine
Tafl›yacak De¤erler”, “Türk Siyasal
Sistemi: Bilanço ve 2023 ‹çin
Perspektifler”, “Türkiye’de E¤itim, Bilim
ve Teknoloji Politikalar›”, “Bilim -
Teknoloji Geliflme Hedefleri ‹çin
Üniversite - Sanayi ‹fl birli¤inde Nas›l Bir
Yap›lanma?”, “2023’te Bilim ve
Teknolojinin Yükselen Etkenleri”,
“Türkiye’de Yüksek Ö¤retimin Temel
Sorunlar›”, “Türk Milli E¤itim Sisteminin
Gelece¤i Üzerine Perspektifler” ve
“Ekonomik Hedefler” konu
bafll›klar›nda konuflma ve tart›flmalara
yer verildi.

Doç. Dr. Ayan, Türk Asya Stratejik
Araflt›rmalar Merkezi taraf›ndan
Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023
Kongresi’nde ele al›nan ana temalar›n
tebli¤leri, tart›flmalar› ve çal›flmalardan
oluflan birikimlerin raporlar haline
getirilece¤ini, bu raporlar›n 81 ilde
düzenlenmesi planlanan çal›fltaylar ile
ülke genelinde Türkiye’nin 2023
vizyonu çerçevesinde yayg›nlaflt›r›lmaya
çal›fl›laca¤›n› belirtti. 
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Orman Fakültesi



Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi ö¤retim üyelerin-
den Yrd. Doç. Dr. Ömer Küçük, TEMA Vakf›’n›n 20-21 Ekim
2008 tarihlerinde ‹stanbul’da düzenlemifl oldu¤u Orman Yan-
g›nlar›yla Savafl›m Çal›fltay›na kat›ld›. 32 uzman›n kat›lm›fl ol-
du¤u çal›fltayda Yrd. Doç. Dr. Ömer KÜÇÜK “Yang›n Yöneti-
mi ve Söndürme Teknikleri” isimli bir tebli¤ sundu. Kastamo-
nu Üniversitesi Orman Fakültesi ö¤retim üyelerinden Yrd.
Doç. Dr. Ömer KÜÇÜK, May›s ay›nda Marquis Who’s Who’dan
gelen mail üzerine tüm dünyada kim kimdir? (Who’s who in
the World)’e müracaat etmifl olup bibliyografisi ilgili komite
taraf›ndan incelenmifl ve Who's Who in the World’un 2009 y›-
l›nda 26. bask›s›nda yay›nlanmas›na karar verilmifltir.
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IUFRO (Uluslararas› Ormanc›l›k Araflt›rmalar› Kurumlar› Birli-
¤i) ve National Forest Centre (Ulusal Ormanc›l›k Merkezi) ta-
raf›ndan 15–19 Eylül 2008 tarihleri aras›nda Slovakya’n›n Bra-
tislava kentinde “ Methodology of Forest Insect and Disease
Survey in Central Europe “(Avrupa’da Orman Böcek ve Man-
tar Hastal›klar›n›n Araflt›r›lmas›) konulu çal›fltay yap›ld›. Çal›fl-
taya Kastamonu Üniversitesi ad›na Orman Fakültesi Orman
Mühendisli¤i Bölüm Baflkan› Yrd. Doç.Dr. Sabri Ünal,  “ Bark
Beetles Which Have An Importance For The Economy In The
Forest of Kastamonu Province ( Kastamonu Yöresi Ormanla-
r›nda Ekonomik Zarar Yapan Kabuk Böcekleri) adl› bildiriyle
kat›ld›. Yaklafl›k 30 ülkeden çok say›da bilim adam› ve araflt›r-
mac›n›n kat›ld›¤› çal›fltayda f›rt›na, rüzgar ve kar devri¤i or-
manlardaki özellikle kabuk böce¤i ve mantar hastal›klar›na
karfl› al›nabilecek önlemler, hastal›klar›n seyrinin izlenmesi ve
takip edilmesi ile uygulanabilecek savafl yöntemleri konusun-
da sözlü ve poster bildiriler sunuldu. 

Slovakya’da ormanc›l›k
çal›fltay›

Yang›n yönetimi ve
söndürme teknikleri

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› ve Orman Fakül-
tesi Dekan› Prof. Dr. Mevlüt Beyribey, Dekan Yard›mc›s›
Doç. Dr. Sezgin Ayan ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet S›vac›o¤-
lu'ndan oluflan ekip 17-21 Eylül 2008 tarihleri aras›nda Av-
rupa'n›n en genifl ve korunan alanlar aç›s›ndan en çok de-
¤er arz eden bir milli park olan Central Balkan National
Park'›nda inceleme yapt›lar. 

Kastamonu Üniversitesi
Bulgaristan’da
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TÜB‹TAK-B‹DEB (Bilim Adam› Yetifltirme Grubu) 5-9 Eylül 2008
tarihleri aras›nda Afyon’da Uluslararas› Fizik Bilim Olimpiyatlar›
Yaz Okulu açt›. Kastamonu Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Aybaba
Hançerlio¤ullar› yaz okuluna e¤itmen olarak kat›ld›. 

Bilim Olimpiyatlar› yaz okulu

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fa-

kültesi Tarih Bölümü ö¤rencileri ve Üni-

versite Gençlik Kulübü üyeleri 7 Kas›m

2008 tarihinde “10 Kas›m’da Atatürk’ü

Anarken” isimli bir program düzenledi.

Program›n aç›l›fl konuflmas›n› Üniversite

Gençlik Kulübü Baflkan› Süleyman Demir

yaparken; Berna K›l›ç “Ata’n›n Ölümü-

nün D›fl Bas›na Yans›malar›” , Asuman

Öztürk “Yerel Bas›nda Ç›kan Haberler ve

Gazi’ye ‹thafen Bir fiiir” ve Emrah Atefl’in
“Atatürk’ün Son Y›llar› ve Ölümü” içerik-
li araflt›rmalar› kat›l›mc›lara sunuldu. 

Ayr›ca programda Atatürk’ün sevdi¤i
“Selanik ve Bülbülüm Alt›n Kafeste” isim-
li türküleri Cem Y›ld›r›m’›n ba¤lamas› efl-
li¤inde Engin Özcan seslendirdi. Üniversi-
te Gençlik Kulübü üyelerinin Türk Silahl›
Kuvvetlerinden temin etmifl olduklar›
GÜNEfi‹N ADI “KEMAL ATATÜRK” isimli

k›sa film kat›l›mc›lara duygu dolu dakika-

lar yaflatt›. Program› Rektör Yard›mc›s›

Prof. Dr. Süleyman Taban, Fen Edebiyat

Fakültesi Dekan Yard›mc›s› Özlem F›nd›k,

Tarih Bölüm Baflkan Yard›mc›s› Cevdet

Yakupo¤lu, Spor Sa¤l›k Daire Baflkan›

Metin fien ve E¤itim Fakültesi ‹nk›lâp Ta-

rihi Okutman› Mücahit Zafer A¤ ile çok

say›da ö¤renci izledi. Atam›z ölümünün

70.y›l›nda ad›na lay›k bir flekilde an›ld›.

Üniversite Gençlik Kulübü Ulu Önder Atatürk’ü and›
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Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültei Fizik Bölümü Ö¤-
retim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Can Do¤an Vurdu organize ko-
mitesinde bulundu¤u 3-4 Kas›m 2008 tarihlerinde yap›lan “Inter-
national Workshop on New Trends in Science and Technology”
adl› uluslararas› sempozyumun bir oturumunda oturum baflkan
yard›mc›l›¤› yaparak ve “Developing Interaction Potential for
H(2H)-->Cu(111) Interaction System” adl› bildiriyi sundu.

Uluslararas› sempozyum

Türk Matematik Derne¤i, Koç Üniversitesi ve TÜB‹TAK
taraf›ndan 1-4 kas›m 2008 tarihleri aras›nda Koç
Üniversitesinde Ola¤an XX1 Ulusal Matematik
Sempozyumu düzenlendi. Türkiye’nin çeflitli
üniversitelerinden sempozyuma 200’den fazlas›
sempozyuma kat›lm›fllar. Kastamonu Üniversitesi
ö¤retim üyesi Prof. Dr. Ferhad H. Nasibov da
kat›l›mc›lar aras›nda olmufltur.

Matematik sempozyumu

astamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülte-
si Tarih Bölümü Ö¤retim Üyelerinden Yrd.
Doç. Dr. Cevdet Yakupo¤lu,  Ahi Evran Üni-

versitesi- K›rflehir Valili¤i ve K›rflehir Belediyesi tara-
f›ndan düzenlenen I. Uluslararas› Ahilik Kültürü ve
K›rflehir Sempozyumu’na, “Selçuklular, Çobano¤ul-
lar›, Candaro¤ullar› ve Osmanl› Döneminde Kasta-
monu Çevresinde Ahiler” bafll›kl› tebli¤i ile kat›ld›.
15-17 Ekim 2008 tarihlerinde K›rflehir-Terme Otel’de
gerçeklefltirilen sempozyuma yurt içi ve yurt d›fl›n-
dan çok say›da bilim adam› ve araflt›rmac› kat›ld›.

astamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakülte-
si Fizik Bölümü ö¤retim elemanlar›ndan Arfl.
Gör Beyza Sar›kavak, Türk Fizik Derne¤i Ta-

raf›ndan 25- 29 A¤ustos 2008 tarihleri aras›nda Bod-
rum da 25. si düzenlenen Uluslararas› 25. Fizik Kon-
gresine Kat›larak “Analyze Of Defects In The Ingaas
Superlatt›ce” isimli bir poster sunumu gerçeklefltir-
di. Kavak, 7 Kas›m 2008 Tarihinde Bilkent Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde gerçeklefltirilen 15.
Yo¤un Madde Fizi¤i Ankara Toplant›s›na da kat›la-
rak "In0,15Ga0,85As/GaAs Süperörgü Yap›s›n›n H›z-
l› Termal Tavlama Sonras› Kusurlar›n›n ‹ncelenmesi "
bafll›kl› bir bildiri sundu. 

astamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Fizik Bölümü ö¤retim elemanlar›ndan
Arfl. Gör. M. Fatih K›l›çaslan, 25-29 A¤ustos

2008 tarihleri aras›nda Türk Fizik Derne¤i taraf›n-
dan Bodrumda düzenlenen 25. Uluslararas› Fizik
Kongresine kat›ld›. K›l›çaslan, fizik bölümü ö¤re-
tim elemanlar› Özgür  Öztürk, ve Aybaba Hançerli-
o¤ullar› ve Bolu Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi Ö¤-
retim elemalar› C.Terzio¤lu ve ‹.Belenli ile birlikte
gerçeklefltirdikleri ”Difüzyon Yoluyla Alt›n Katk›s›-
n›n Ve D›füzyon Is›l ‹fllem S›cakl›¤›n›n B›-2223 Süpe-
r›letken›n›n F›z›ksel Ve Mekan›k Özellikleri Üzerine
Etkisi” isimli bir çal›flmay› bildiri olarak sundu.

Fen-Edebiyat Fakültesinden 
K›sa K›sa 

K

K

K
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araflt›rma Kurumu Türkiye Sanayi Sevk
ve ‹dare Enstitüsü (TÜB‹TAK-TÜSS‹DE)
taraf›ndan 25-27.11.2008 tarihleri
aras›nda Tübitak Gebze yerleflkesinde,
üniversitelerin araflt›rma
faaliyetlerinden sorumlu rektör
yard›mc›lar›n›n kat›l›mlar›yla

gerçeklefltirilen “Bilim ve Teknoloji
‹nsan Kaynaklar› Stratejisi Dokuzuncu
Çal›fltay›” na üniversitemiz de
kat›lm›flt›r. Toplant›da Kastamonu
Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› Prof.Dr.
Süleyman Taban, çal›fltayda “Ulusal ve
Uluslararas› Araflt›rma ‹mkan ve
Destekleri”, Araflt›rma Yapman›n

Önündeki Engeller, Çözüm Önerileri ve
Dünya Örnekleri” ile “Araflt›rma
Alan›nda Türkiye’yi Cazibe Merkezi
Haline Getirebilmek ‹çin Öneriler ve
Mekanizmalar” konular›n›n
tart›fl›ld›¤›n› ve bu kanularda
üniversitemiz ad›na çeflitli önerilerde
bulundu¤unu belirtmifltir.

TÜB‹TAK TUSS‹DE toplant›s›

FAKÜLTELER
Fen-Edebiyat Fakültesi

Ege üniversitesi Rektörlü¤ü taraf›ndan
“Bilim ‹nsan› Yetifltirme Projesi”
kapsam›nda yürütülen Ö¤retim Üyesi
Yetifltirme Program› (ÖYP) Yürütme
Kurulu Toplant›s›, aralar›nda
Kastamonu Üniversitesinin de yer
ald›¤› 17 Üniversitenin Rektör
Yard›mc›lar› düzeyinde kat›l›lar›yla
28.11.2008 tarihinde Ege Üniversitesi

Rektörlük Binas›-‹zmir’de
gerçeklefltirildi. Toplant›da Kastamonu
Üniversitesini temsil eden Rektör
Yard›mc›s› Prof.Dr. Süleyman Taban,
öncelikle ö¤retim eleman›na acil
gereksinim duyulan bölümler baflta
olmak üzere üniversitemiz genelinde
gereksinim duyulan alanlarda ö¤retim
eleman› yetifltilmesi amac›yla

Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Üniversitesi ve Orta Do¤u
Üniversitesinin yan› s›ra Ege
Üniversitesi ile de protokol
imzaland›¤›n› ve önümüzdeki
dönemde al›nacak Arflt›rma
Görevlilerinin bir bölümünün 
Ege Üniversitesine gönderilmesinin
planland›¤›n› belirtti.

Ö¤retim Üyesi Yetifltirme Program› 
(ÖYP) yürütme kurulu toplant›s›
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13-17 Ekimde Ankara’da TAEK(Türkiye Atom Enerji Kuru-
mu)ve K›rg›zitan Nükleer Bilim Akademisi  “ The Fifth Eura-
sian Conference Nuclear Scienceits Application” (5.Ulus-
lararas› Avrasya  Nükleer Bilim ve  Onun Uygulamas›) adl›
kongre düzenledi. Yrd. Doç. Dr. Aybaba Hançerlio¤ullar›
kongreye “The appl›cat›on of bessel d›fferent›al equat›ons
for the cr›t›cal›ty calcuat›ons ›n a homogeneous cyl›ndr›cal
f›ss›on power reactor” adl› bildiri ile kat›ld›.

Nükleer Bilim Kongresi

Kastamonu Üniversitesi  Fen-Edebiyat Fakültesi Ö¤retim
üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ö¤reten, 30 Ekim 2008 Perflem-
be, Kastamonu E Tipi Ceza ve Tutuk Evinde “Cumhuriyet ve
Cumhuriyetçilik” konulu bir konferans verdi.

Cumhuriyet ve
Cumhuriyetçilik konferans›

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Süleyman TABAN 9-
16 Ekim 2008 tarihleri aras›nda Tunus’ta düzenlenen 5th In-
ternational Meeting. Advances in Antioxidants (Trace Ele-
ments, Vitamins and Polyphenols): Molecular Mechanisms,
Nutritional and Clinical Aspects konulu toplant›ya Dr. Mu-
rat Ali Turan ve Ziraat Mühendisi Nilgün Taban ile birlikte
haz›rlad›klar› “Selenium Concentration of Garlic Bulbs and
its Relation between Some Mineral Element” adl› çal›flma
ile kat›lm›flt›r. 

Kastamonu Üniversitesi
Tunus’ta

Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. Süleyman Taban, Sudan’›n önde gelen üniversitelerinden
Khartum Üniversitesince, ö¤retim üyesi Doç.Dr. Adel Mone-
im Mohamed Ahmed El-Tilib’in profesör kadrosuna atanma-
s› amac›yla oluflturulan jüriye üye olarak seçildi. 

Prof. Dr. Süleyman Taban’a 
Khartum Üniversitesinde
jüri üyeli¤i
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Kastamonu Üniversitesi Bayan
Hentbol Tak›m› ile Türk Telekom
Bayan Hentbol Tak›m› tek isim al-
t›nda birleflti. Kastamonu Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Gökçe-
bay, ‹l Telekom Müdürü Mehmet
Serdar Korkusuz ve Kastamonu
Üniversitesi Beden E¤itimi ve Spor
Yüksekokulu Müdürü Tu¤ba fiino-
foro¤lu, rektörlük makam›nda bir
araya geldi. Gökçebay, birleflme
teklifinin Telekom’dan geldi¤ini ve
bu geliflmeyi sevinçle karfl›lad›klar›-
n› söyledi. Art›k, Kastamonu Üni-

versitesi Türk Telekom Tak›m› ola-
rak ligde yer alacaklar›n› vurgula-
yan Gökçebay, “Bu geliflme tan›t›m
aç›s›ndan da çok önemli. Üstelik el-
deki imkanlar birleflince tak›m da-
ha da önemli baflar›lara imza ata-
cakt›r.” dedi.

‹l Telekom Müdürü Mehmet Serdar
Korkusuz da ayn› isim alt›nda birlefl-
menin dev bir at›l›m oldu¤unu belir-
terek, “Türkiye’nin hentbol nabz›n›n
Kastamonu’da atmas› ihtimali yükse-
lecek. Zaten Türk Telekom Bayan
Hentbol Tak›m› sporcular›n›n yüzde

90”› Kastamonu Üniversitesi ö¤renci-
si.  Gerçekten Türkiye’yi sarsacak bir
tak›mla bizi süper ligde göreceksi-
niz” diye konufltu. Kastamonu Üni-
versitesi Beden E¤itimi Spor Yükseko-
kulu Müdürü Tu¤ba fiinoforo¤lu da
art›k daha güçlü bir tak›m olacaklar›-
n› belirterek, Türkiye fiampiyonlu¤u-
nu alacaklar›na inand›klar›n› söyledi.
fiinoforo¤lu, “Baflar› grafi¤imizi her
geçen gün artt›rmay›, hatta sadece
yurt içi de¤il, uluslararas› alanda da
önemli dereceler almay› hedefliyo-
ruz.” dedi.

Kastamonu Üniversitesi ve Türk Telekom 
Bayan Hentbol Tak›m› tek isim alt›nda birleflti

YÜKSEKOKULLAR
BESYO



Kastamonu Üniversitesi Badminton Ta-
k›m› Polonya’da yap›lacak olan Avrupa
Üniversiteleraras› Badminton fiampiyo-
nas›na kat›lacak. Avrupa Üniversite

Sporlar› Federasyonu(EUSA) taraf›n-
dan 06-15 Eylül 2008 tarihleri aras›nda
Varflova-Krakow’da düzenlenen flam-
piyonada Kastamonu Üniversitesi 7
sporcu ile temsil edilecek. Kastamonu
Üniversitesi Beden E¤itimi ve Spor Yük-
sekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ömer
Saylar’›n baflkanl›¤›n› yapaca¤› kafile-
de antrenör olarak Yrd. Doç. Dr. Bilge-
han Baydil ve Ö¤retim Görevlisi Zafer
fiahin de haz›r bulunacak. Kastamonu
Üniversitesi Badminton Tak›m› 06–15
Eylül 2008 tarihlerinde Polonya’n›n
Krakow kentinde yap›lan Avrupa Üni-
versiteleraras› Badminton fiampiyona-
s›na kat›ld›. 

Kastamonu Üniversitesi Beden E¤itimi
ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Ömer Saylar baflkanl›¤›nda Po-

lonya’ya giden kafilede Yrd. Doç. Dr.
Bilgehan Baydil, Ö¤retim Görevlisi Za-
fer fiahin ve 7 sporcu haz›r bulundu.
Polonya’n›n ikinci büyük kenti olan
Krakow’da yap›lan turnuvada Türki-
ye’yi baflar›yla temsil eden ekip, tak›m
müsabakalar›nda ev sahibi AGH Kra-
kow Bilim ve Teknoloji Üniversitesini
yendi. Baflar›l› oyununu ferdi müsaba-
kalarda da devam ettiren sporcular,
flampiyona boyunca gösterdi¤i iyi mü-
cadele ve fair play anlay›fl› ile be¤eni
toplad›. Rusya – Saratov Devlet Üniver-
sitesi taraf›ndan özel olarak ikili kamp
ve turnuvalara davet edilen Kastamo-
nu Üniversitesi Badminton Tak›m› hem
Türkiye’yi hem de Kastamonu Üniversi-
tesini uluslararas› arenada baflar›yla
temsil etti. 
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Kastamonu Üniversitesi Avrupa Üniversiteleraras›
Badminton fiampiyonas›na kat›ld›

Kastamonu Üniversitesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 70’inci ölüm
y›l dönümü nedeniyle “Atatürk Koflusu” düzenledi. Kastamonu Üniversitesi yerleflke-
si içerisinde gerçekleflen bayrak koflusuna, her fakülte ve yüksekokul ad›na iki k›z, iki
erkek olmak üzere dört ö¤renci kat›ld›. Kastamonu Üniversitesi 3 Mart Konferans Sa-
lonu önünde bafllayan yar›fl, sosyal tesislerde bayrak de¤iflimi ile devam etti. Ö¤renci-
lerin büyük ilgi gösterdi¤i kofluyu, parkuru 12 dakikada tamamlayan, Beden E¤itimi
ve Spor Yüksekokulu ö¤rencileri kazand›. Yar›fl› E¤itim Fakültesi ö¤rencileri ikinci, Or-
man Fakültesi ö¤rencileri üçüncü olarak tamamlad›. Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Bahri Gökçebay birinci olan ekibe Atatürk’ün Nutuk isimli eserini hediye et-
ti. Ayr›ca dereceye giren ö¤rencilere Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Mevlüt Beyribey ve
Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Süleyman Taban çeflitli hediyeler verdi.

”Atatürk Koflusu” düzenlendi
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Üniversiteleraras› B Kategorisi Futbol
Müsabakalar› Kastamonu Üniversitesi ev
sahipli¤inde 22–26 Aral›k 2008 tarihleri aras›nda
gerçeklefltirildi. Amasya Üniversitesi, Abant
‹zzet Baysal Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi,
Ondokuz May›s Üniversitesi ve Kastamonu
Üniversitesi aras›nda yap›lan müsabakalar
sonucunda; Sakarya Üniversitesi birinci, Amasya
Üniversitesi ikinci, Kastamonu Üniversitesi de
üçüncü s›rada yer ald›. Turnuvan›n son günü
düzenlenen törende, dereceye giren tak›mlara
ödülleri verildi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri
Gökçebay törende yapt›¤› konuflmas›nda,
yar›flmalarda amac›n kazanmak oldu¤unu,
yar›fllar›n sonunda kazananlar›n sevindi¤ini,
kaybedenlerin üzüldü¤ünü ancak sporun her
fleyden önce dostlu¤u, arkadafll›¤› ve
hümanizmi gelifltiren bir bilim dal› oldu¤unun
alt›n› çizdi. Sporda istenmeyen pek çok olaya
tan›k olundu¤unu hat›rlatan Gökçebay,
müsabakalar›n üniversite gençli¤ine yarafl›r
flekilde olays›z ve centilmence
sonuçlanmas›ndan duydu¤u memnuniyeti
belirterek müsabakaya kat›lan idarecileri ve
sporcular› kutlad›. 

YÜKSEKOKULLAR
BESYO

Üniversiteleraras› 
B kategorisi 

futbol müsabakalar›
sona erdi
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Türkiye Badminton Federasyonunun
düzenledi¤i veteran müsabakalar› 19–21
Aral›k 2008 tarihlerinde Afyon’un Bolvadin
ilçesinde yap›ld›. Yaklafl›k 80 sporcunun
kat›ld›¤› flampiyonada Kastamonu Üniversitesi
Beden E¤itimi ve Spor Yüksekokulu Müdür
Yard›mc›s› Ö¤r. Gör. Zafer fiahin, tek erkek ve
çift erkek veteran müsabakalar›nda (30–35 yafl
aras›) Türkiye flampiyonlu¤u kazanarak büyük
bir baflar›ya imza att›Türkiye Badminton
Federasyonunun düzenledi¤i veteran
müsabakalar› 19–21 Aral›k 2008 tarihlerinde
Afyon’un Bolvadin ilçesinde yap›ld›. 

Yaklafl›k 80 sporcunun kat›ld›¤› flampiyonada
Kastamonu Üniversitesi Beden E¤itimi ve Spor
Yüksekokulu Müdür Yard›mc›s› Ö¤r. Gör.
Zafer fiahin, tek erkek ve çift erkek veteran
müsabakalar›nda (30–35 yafl aras›) Türkiye
flampiyonlu¤u kazanarak büyük bir baflar›ya
imza att›.

Zafer fiahin’den
Türkiye flampiyonlu¤u
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YÜKSEKOKULLAR
MYO

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek
Yüksekokulu, 25 Kas›m 2008 tarihinde N‹HA
Ankara (Hollanda Yüksek Ö¤retim Enstitüsü)
taraf›ndan Ankara Swiss Otel’de düzenlenen
“Mesleki E¤itim Fuar›”na kat›ld›. Hollanda ve
Türkiye’den çok say›da mesleki e¤itim
kurumunun kat›ld›¤› fuarda iki ülke aras›nda
mesleki e¤itim alan›nda yap›labilecek çal›flmalarla
ilgili görüfl al›flveriflinde bulunuldu. 

Ortak projeler arac›l›¤›yla mesleki e¤itim
kurumlar›n›n gerek e¤itim gerekse ifl imkanlar›
aç›s›ndan farkl› bir bak›fl aç›s› kazanabilece¤inin
vurguland›¤› fuarda, ö¤retim eleman› de¤iflimi,
program gelifltirme, mevcut programlarla ilgili
projelerin de¤iflen teknolojiye uyumu üzerinde
duruldu. Ayr›ca, Hollanda’n›n Twente bölgesideki
Roc Van Twente Meslek Yüksekokulu ile
Kastamonu Meslek Yüsekokulu aras›nda ortak
çal›flma yürütme karar› al›nd›. 

Fuara Kastamonu Meslek Yüksekokulu ad›na Yrd.
Doç. Hasbi Yaprak, Yrd. Doç. Dr. Fatma Zehra
Savi, Dr Tolga Ulusoy, Ö¤retim Görevlisi Kemal
Yaman, Okutman P›nar Zeydan ve ‹flletme
Bölümü ö¤rencilerinden Selçuk Seyran ve Emrah
Tanr›kulu kat›ld›. 

Kastamonu
Meslek

Yüksekokulu
Meslek E¤itim

Fuar›na 
kat›ld›



Kastamonu Üniversitesi Kastamonu

Meslek Yüksekokulu Müdürlü¤ü

ö¤retim elemanlar› taraf›ndan

haz›rlan›p Baflbakanl›k Devlet

Planlama Teflkilat› Ulusal Ajans’a

sunulan Avrupa Birli¤i Projesi

kabul edildi. Mart 2008’ de

sunulan 236.928 euro toplam

bütçeden oluflan projenin, 177.694

eurosu hibe, 59.234 euro ise kurum
katk›s›ndan oluflacak. Proje,
Kastamonu Meslek Yüksekokulu
liderli¤inde 6 orta¤›n katk›s›yla
yürütülecek.

Kastamonu Üniversitesinin,
Avusturya (BEST Institut für
berufsbezogene Weiterbildung
und Personaltraining GmbH),

Fransa (IRFA SUD) yurt d›fl›; Ulusal

Ahflap Birli¤i, Entegre Sunta

Fabrikas›, Tonbullar Ltd.fiti ve Zirve

Temizlik Ltd. fiti ise yurt içi proje

ortaklar› olacak. Proje kapsam›nda

bölgenin ihtiyaçlar› do¤rultusunda

belirlenen 3 ana sektörde

çal›flanlara çeflitli seviyelerde

e¤itim verilecek. Kastamonu

bölgesinde temizlik, inflaat ve

ahflap sektörlerinde çal›flanlar›n ifl

yapabilme yetenekleri

gelifltirilecek.

Kastamonu merkez olmak üzere

bat› Karadeniz bölgesinin proje

için seçilme nedeni, belirlenen

sektörlerde tüm gerekli hammadde

kaynaklar›na sahip olmas›na karfl›n,

bölge ekonomisinin ifl gücü

niteli¤indeki yetersizli¤inin

üretimde kalite ve verimlili¤i

azaltmas›, dolay›s›yla rekabet

gücünü zay›flatmas› gerçe¤ine

dayanmaktad›r. Proje, ilgili

sektörde çal›flanlar aras›ndan

seçilecek hedef gruba, ifl güvenli¤i,

teknik ve iletiflim becerileri ve

temel bilgisayar kullan›m›

konular›nda nitelik kazand›rma

amac›n› tafl›maktad›r.

Kastamonu’da özellikle a¤aç iflleri

alan›nda hammaddeye dayal› bir

kümelenmenin oldu¤u

görülmektedir. Kastamonu bölgesi

orman ürünleri (odun

hammaddesi) alan›nda Türkiye’de

toplam üretimin %9,1 ile 1.

s›radad›r. Bölgede inflaat sektörü

ve hizmet sektörü ekonomik

geliflmiflli¤e paralel olarak

artmaktad›r. Ancak ekonomideki

bu geliflmifllik ifl gücü kalitesine

ayn› oranda yans›mamaktad›r.

Proje buradaki eksi¤i ortadan

kald›rmay› hedeflemektedir. Proje

ile ifl gücü kalitesi artt›r›larak bir

yönüyle teknolojik iflsizlik

azalt›lacak di¤er yönüyle de

iflletmelerin verimlilikleri ve

rekabet edebilirlikleri art›r›lacakt›r.

Ayr›ca proje kapsam›nda yurt

d›fl›na teknik gezi yap›lacak, ilgili

alanlarda uzmanlar›n da kat›l›m›

ile konferans, atölye e¤itimi ve

web sitesi tasar›m› faaliyetleri de

yap›lacakt›r.
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Kastamonu Üniversitesi
Meslek Yüksekokulunun 
AB projesi kabul edildi
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KENT Kastamonu,
eflsiz koylar›

ile de 
Akdeniz

sahillerine
rakip olmaya

aday

‹nebolu : Boyranalt› Plaj›, Gemiciler Köyü Plaj› 

Cide Gideros Koyu : Arkeolojik ve tabii sit alan›, do¤al güzelli¤e sahiptir. 

Cide : ‹lçe merkezinde Belediye Plaj›, Kad›nlar Plaj›, Kumluca Yolu Kumsal›, Akbay›r Köyü Kumsal› 

Do¤anyurt : Liman ‹çi Plaj›, Kad›nlar Plaj› Kumsal› 

Bozkurt : Yakaören (‹lifli) Kad›nlar Plaj›, Yakaören (‹lifli) Ç›nar Alt› Plaj› 

Abana : Belediye Halk Plaj›, Tatil Köyü Plaj› - Kumsal›, Hac› Veli Köyü Kumsal› 

Çatalzeytin : Ginolu Arkeolojik ve Tabii Sit Alan› do¤al güzellikler sergilemektedir. Ginolu Kumsal› - Plaj› 

Ayr›ca ‹nebolu, Abana, Do¤anyurt, Cide, Çatalzeytin ‹lçelerinin sahillerinde yat turizmi için 
uygun koylar bulunmaktad›r.
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Sahiller 



Kastamonu Üniversitesi 2008 – 2009 akademik y›l› aç›l›fl› nedeniyle, Kastamonu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bahri Gökçebay ve efli, bir resepsiyon verdi. Kastamonu Üniversitesi sosyal tesislerinde15 Ekim 2008

Çarflamba Saat 19.30’da resepsiyona, baflta Kastamonu Valisi Mustafa Kara ve efli, Garnizon ve Jandarma Bölge
Komutan› Tu¤general Ünal Karaosmano¤lu ve efli olmak üzere, Kastamonu Üniversitesi ö¤retim elemanlar› ve 

pek çok seçkin konuk kat›ld›. Davetlileri kap›da karfl›layan Prof. Dr. Bahri Gökçebay ve efli daha sonra 
konuklarla tek tek ilgilendi.

Akademik Y›l Aç›l›fl Resepsiyonu yap›ld›






