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niversitemiz, kuruluşunun üçüncü yılında bilimsel
birikimi artırma, yaygınlaştırma, yetiştirdiği kuşaklar-

la bu değerleri topluma taşıma ilkeleriyle geleceğini sağ-
lam temeller üzerine kurma çabasını sürdürüyor.

Akademisyenlerimizi yurt içi, yurt dışı bilimsel çalışma-
lara yönlendirme yoluyla saygın üniversiteler arasına
girmeye özel bir özen gösteriyoruz.Tüm üniversite ça-
lışanlarımız bu duyarlılığa katkıda bulunmanın coşkusuy-
la hizmet veriyorlar.

Üniversite ortamını bilim evreni adına yaraşır bir yapı-
laşmaya kavuşturma ivmemiz, gözlerden kaçmıyor. Mo-
dern yerleşkemizi, hiçbir güçlükten yılmadan, yapay gün-
demlere takılmadan, iş birliği olanaklarını da pekiştirerek
toplumun yararına sunmaya hazırlıyoruz.

Hayırseverlerimizin de büyük katkılarıyla teknolojik alt
yapısı eksiksiz, fiziki yapısı kusursuz bir yerleşke, iki bin
beş yüz hektarlık bir alanda, sıra sıra yeni fakülte ve yük-
sekokul binaları, ortak yaşam tesisleri açılış kurdeleleri-
nin kesilmesine gün sayıyor.

Biz Kastamonu Üniversiteliler, Cumhuriyetimizin göz
bebeği gençlerimizi çağdaş, özgür ve bağımsız bireyler
olarak yetiştirme uğraşımıza destek veren herkese iç-
ten saygılarımızı sunuyor, teşekkür ediyoruz.

Cumhuriyetin göz bebeği

ve bağımsız bireyler
olarak yetiştirme arzusundayız

ççaağğddaaşş,, öözzggüürrggeennççlleerriimmiizzii

PPrrooff.. DDrr.. BBaahhrrii  GGöökkççeebbaayy
Rektör

Ü



astamonu Üniversitesi 2009-2010 e¤i-
tim ö¤retim y›l› aç›l›fl töreni, 7 Ekim

2009, saat 10:00’da Cumhuriyet Meyda-
n›’ndaki 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 Ulu Önder Musta-
fa Kemal Atatürk ve aziz flehitler an›s›na
bir dakikal›k sayg› duruflu yap›ld›. ‹stiklâl
Marfl›’n›n okunmas›yla Cumhuriyet Mey-
dan›’ndaki tören son buldu. �
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Kastamonu Üniversitesi Atatürk’ün huzurunda...



astamonu Üniversitesi 2009–2010
Akademik Y›l› aç›l›fl töreni 7 Ekim

2009 Çarflamba günü gerçeklefltirildi.
Kastamonu Üniversitesi 3 Mart Konfe-
rans Salonunda düzenlenen aç›l›fl töre-
ninde bir konuflma yapan Kastamonu
Valisi Mustafa Kara, üniversiteye katk›-
lar›ndan dolay› Boyner Ailesinin herke-
se örnek olmas› gerekti¤ini söyledi. Va-
li Kara, Kastamonu Üniversitesinin
benzerlerine oranla çok daha h›zl› bir
geliflme süreci yaflad›¤›n› vurgulad›.

Kastamonu Üniversitesinin 2 bin 300 dö-
nüm arazi üzerinde kurulu oldu¤unu,
yerleflke içerisindeki fakülte ve yükseko-
kul inflaatlar›n›n devam etti¤ini hat›rlatan
Vali Mustafa Kara, “Çok k›sa süre içeri-
sinde çok önemli ifllere imza at›ld›. Bu
çok önemli bir performanst›r.” dedi.

Kara, üniversitenin geliflmesinde üni-
versite yönetiminin yan› s›ra Kastamo-
nulu hay›rseverlerin yak›n ilgisinin de
önemli oldu¤unu belirterek “Bunun en
güzel örne¤i Boyner Ailesidir. Faz›l
Boyner’in yak›nlar›na sayg› ve flükran-
lar›m›z› sunuyorum. Bugün temelini
ataca¤›m›z sa¤l›k yüksekokulu bir sene
içinde e¤itim ö¤retime bafllayacak fle-
kilde infla edilmektedir. Hay›rseverler
iyi niyetlerini ortaya koyarak bizlere
katk›da bulunuyorlar. Yeni hay›rsever-
lere de ihtiyac›m›z var. Boynerler ör-
nek oldu. Bu örne¤i di¤er Kastamonu-
lular da alarak yeni yeni yard›mlarda
bulunacaklard›r.” diye konufltu.

Kastamonu’ya ikinci üniversite

Vali Kara, Kastamonu’nun, bir kültür

ve e¤itim flehri oldu¤unu vurgulaya-
rak bunun için iki üniversiteye sahip
olmak gerekti¤ini söyledi. 

Önümüzdeki süreçte Kastamonu Kal-
k›nma Vakf›n›n vakfa ba¤l› yeni bir
üniversite kurmak için harekete geç-
mesini beklediklerini ifade eden Ka-
ra, “‹kinci üniversite yak›nda inflallah
aç›klan›r, yeni bir heyecan kazan›r›z.
Bana bu konu ilk söylendi¤inde acele
etmememiz gerekti¤ini söylemifltim.
Çünkü daha Kastamonu Üniversitesi
kurulmam›flt›. Sabretmemiz gerekti-
¤ini söylemifltim. fiu an da bekleme-
mize gerek yok. ‹kinci Üniversiteyi
kurmak için vakf›m›m›z›n harekete
geçmesi gerekti¤ini düflünüyorum.
Yeni bir üniversite lüks de¤il ihtiyaç-
t›r.” dedi. �

5

Boyner Ailesi örnek olmal›Vali Mustafa KARA:
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evlet Eski Bakan› ve ‹stanbul Mil-
letvekili Murat Baflesgio¤lu, aç›l›fl

töreninde yapt›¤› konuflmada, Kastamo-
nu Üniversitesinin birlikte kuruldu¤u
di¤er üniversitelere göre daha fazla yol
kat etmesinin, bir gücü, bir potansiyeli,
bir birlikteli¤i iflaret etti¤ini söyledi. Ba-
flesgio¤lu, Kastamonu’nun sosyo-eko-
nomik kalk›nmas›n›n lokomotifi olarak
üniversiteyi gördüklerini belirterek,
“Kastamonumuzun her türlü kalk›nma-
s›n›n temelinde üniversitemiz bize bü-
yük bir ›fl›k ve ayd›nl›k olacakt›r. Üni-
versiteyi güçlendirmek, üniversiteyi
kalk›nd›rmak ayn› zamanda Kastamo-
nu’yu kalk›nd›rmak anlam›na gelmekte-
dir. Bunun için ne gücümüz varsa esir-
gemeden üniversitemizin hizmetine
sunmam›z gerekmektedir.” dedi.

Kastamonu Üniversitesi için 2007 y›l›n-
dan bu yana yaklafl›k 20 milyon lira
ödenek harcamas› yap›ld›¤›n›, önümüz-
deki y›l ödene¤inin de ilavelerle birlikte
yaklafl›k 17 milyon lira civar›nda olaca-
¤›n› ifade eden Baflesgio¤lu flöyle ko-
nufltu: “Üniversiteler kendi aralar›nda
bir yar›fl içerisinde. Bu güzel bir yar›fl.

Ülkemize e¤itim alan›nda, yetiflmifl ifl
gücü alan›nda, insan kalitesi anlam›nda
büyük bir fayda getirecek. Kastamonu
Üniversitesi bu yar›flta geri kalmas›n is-
tiyoruz. Kastamonu bir üniversite kenti
olmal›. Bu hayale bir ad›m daha yaklafl-
mak istiyoruz. Bu kolay bir fley de¤il.
Bu yüzden Kastamonulular›n gönül des-
teklerine, maddi desteklerine ihtiyac›-
m›z var.”

Murat Baflesgio¤lu Boyner Ailesine,
üniversiteye katk›lar›ndan dolay› teflek-
kür etti¤ini, bu katk›n›n pek çok hay›r-
severe cesaret verece¤ini vurgulad›.
“‹nflallah bunun devam› gelecektir” di-
yen Baflesgio¤lu, önümüzdeki dönem-
de bu yard›mlar›n, devlet deste¤iyle
birleflerek Kastamonu Üniversitesinin
h›zl› performans›n› daha da güçlendire-
ce¤ine inand›¤›n› söyledi. Baflesgio¤lu,
“fiehrin, üniversite kenti olmaya haz›r
olmas› gerekir. Bunun için üniversiteyi
ba¤r›na basmas›, burada okuyan ço-
cuklar› birer emanet gibi kabul edip,
annesi, babas› gibi ö¤rencilere flefkatli
davranmas› laz›m. Bu yüzden de¤erli
Kastamonululara üniversitemizi, gelifl-

tirmek, desteklemek, yaflatmak anla-
m›nda hem de bu çocuklara iyi davran-
mak anlam›nda önemli görevler düflü-
yor.” diye konufltu.

Baflesgio¤lu, konuflmas›nda terör olay-
lar›na da de¤inerek, Türkiye’nin çok
kritik günler yaflad›¤›n›, birlik ve bera-
berli¤e her zamankinden çok ihtiyaç du-
yuldu¤unun alt›n› çizdi. Baflesgio¤lu
konuflmas›n› flu sözlerle tamamlad›:

“Türkiye’de bütün sinir uçlar›n›n masa-
n›n üzerine geldi¤i bir devreyi yafl›yo-
ruz. Kürt Sorunu, Ermeni, Rum sorunu
vs. Cumhuriyetle hesaplaflmas› gereken
ne kadar sorun varsa hepsi masa üzerin-
de. Çok dikkatli olmam›z laz›m, çok kri-
tik bir dönemeçten geçiyoruz. Aram›z-
daki muhabbeti, aram›zdaki birlikteli¤i
siyasi ve günlük endiflelerle bozmama-
m›z laz›m. Bizim Kastamonulular olarak
bu devlet ve Cumhuriyetle hiçbir proble-
mi olmayan insanlar olarak çok s›k›, çok
güçlü, çok diri iyi durmam›z laz›m ki
Türkiye’nin di¤er bölgelerine bunu yan-
s›tal›m. Bugünler, yard›mlaflmam›z, da-
yan›flmam›z gereken günlerdir.” �

D

Kastamonu bir üniversite kenti olmal›Murat BAfiESG‹O⁄LU:

BBaaflfleessggiioo¤¤lluu,,  KKööyyllüü  vvee  SS››vvaa  
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astamonu Üniversitesi akademik y›l
aç›l›fl töreninde konuflan Kastamonu

Milletvekili Hakk› Köylü de üniversiteyi
Türkiye’nin say›l› üniversitelerinden biri
haline getirmek düflüncesinde olduklar›n›
söyledi. Köylü, bunun için herkesin çal›fl-
mas› gerekti¤ini belirterek, “‹fl adamlar›-
m›z, üniversitemizin ilerlemesi için maddi
desteklerini esirgemiyorlar. Bu bizim için
gurur verici bir olay. ‹lçelerimiz de üniver-
sitemizden istifade etmek istiyorlar. Onlar
da birbirleriyle meslek yüksekokulu kur-
mak için yar›fl içerisindeler. ‹lçelerdeki ifl
adamlar› da kendi ilçelerinde meslek yükse-
kokullar› için bir fleyler yapmaya çal›fl›yor.
Dolay›s›yla merkeze yap›labilecek yat›r›m
ve yard›mlar›n bir k›sm› ilçelerimize gidi-
yor.” diye konufltu.

Kastamonululardan ö¤rencilere destek ol-
malar›n› da istedi¤ini vurgulayan Hakk›
Köylü, “Baflka okulda okuyan kendi çocu-
¤unuzu düflünün. Sizin çocu¤unuza ne ya-
p›lmas›n› istiyorsan›z, ne bekliyorsan›z siz
de ayn›s›n› yapmal›s›n›z. Bir k›sm›m›z pa-

ram›z var okul yapt›r›yor. Ö¤renciyle karfl›
karfl›ya gelenler de biraz fedakârl›k yaps›n.
Bunu hemflerilerimizden bekliyoruz.” dedi.

Köylü, konuflmas›nda ö¤rencilere de seslene-
rek, üniversite y›llar›n›n önemli oldu¤unu
kaydetti. Köylü sözlerini flöyle sürdürdü:
“Üniversite demek, özgürlük, bilgi, kültür de-
mektir. Son günlerde ülkemizde bir birlik be-
raberlik ruhu yaratmaya çal›fl›yoruz. Terör
ço¤ald›kça, insanlar›m›zda baflka flüpheler de
uyanmaya bafll›yor. Bir bölgenin insanlar›na
karfl› ister istemez bir flüphe uyanmaya bafll›-
yor. Onlar› d›fllama, onlara karfl› teröriste yar-
d›m ediyor gibi düflünceler hâs›l oluyor. Bunu
do¤ru bulmuyorum. Türkiye’nin her taraf›n-
dan buraya ö¤renci geliyor. Onlarla arkadafl-
l›k edeceksiniz. Lütfen arkadafll›k ederken,
sen flusun ben buyum, sen bu taraftans›n ben
flu taraftan›m gibi fleyler düflünmeye kalk›fl-
may›n. Bu memlekette hepimiz kardefliz.
Birlikte hareket etmemiz laz›m, bu birlikteli-
¤imizi bozmamam›z laz›m. Bu flekilde dav-
ran›rsak san›yorum, terörün hakk›ndan da
gelece¤iz.” �

K

usa S›vac›o¤lu da yapt›¤› konuflmada
Kastamonu Üniversitesinden beklen-

tileri oldu¤unu vurgulayarak, Kastamonu
Üniversitesinin yetifltirdi¤i bilgili, dona-
n›ml› iyi yetiflmifl bilim adamlar›n Türki-
ye’yi uluslararas› alanda temsil etmesi ge-
rekti¤ini söyledi. S›vac›o¤lu, “ABD’den
üç fizikçi Nobel ödülü alm›fl. Belki de on-
larla yar›flmam›z mümkün de¤il diyeceksi-
niz. Neden olmas›n? Biz ç›tay› yukar›da
tutal›m. Elbette, kadro s›k›nt›s›, maddi s›-
k›nt›lar, eksiklikler olabilir. Ama bunlar›
zaman içinde Türkiye olarak aflaca¤›z.” di-
ye konufltu.

Türkiye’nin teknoloji üretecek elemana ih-
tiyac› oldu¤unu kaydeden Musa S›vac›o¤-
lu, henüz, cep telefonu, elektronik eflya
üretebiliyor muyuz diye düflünmenin bü-
yük eksiklik oldu¤unu belirtti. S›vac›o¤lu,
“Hasta oldu¤umuzda içti¤imiz herhangi
bir ilac› bile üretemememiz, ilerlememi-

zin, geliflmemizin sekteye u¤rad›¤›n› gös-
terir. Bunlar› niye yapam›yoruz? Niye bir
araba üretemiyoruz? ‹flte biz üniversitele-
rimizden bunu bekliyoruz. Avrupa ülkele-
rinde kimi üniversiteler sadece ve sadece
gece gündüz ben ne icat edebilirim diye
düflünüyor.” dedi.

Türkiye’de kurulan ilk üniversitenin 1933
y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi oldu¤unu
belirten Musa S›vac›o¤lu, günümüzde her
ilin en az bir üniversitesinin bulundu¤unu
hat›rlatt›. S›vac›o¤lu, “Y›llarca Kastamo-
nu’da üniversite kurulma mücadelesi ve-
rildi. 2006 y›l›nda kuruldu. Ancak, hâlâ
fiziki olanaks›zlar, akademisyen yetersiz-
li¤i olabilir. Ama biz bütün Kastamonulu-
lar olarak, siyasi kanat olarak, sivil top-
lum örgütleri olarak, Kastamonulu zen-
ginler olarak, Boyner Ailesi gibi, Kasta-
monu üniversitesini çok daha ilerilere gö-
türebiliriz.” dedi. �

M

Hakk› KÖYLÜ:

‘‘ ‘‘Ö¤renciye
destek

olmal›y›z

Musa SIVACIO⁄LU:

‘‘ ‘‘Ç›tay› 
yüksek 

tutmal›y›z

cc››oo¤¤lluu’’nnddaann  ddeesstteekk  ççaa¤¤rr››ss››
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lkemiz akl›n rehberli¤indeki ça¤dafl
e¤itimi Cumhuriyet’e borçludur.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk  “En büyük eserim Cum-
huriyet’tir” derken Cumhuriyet’i köklü-
lefltirecek büyük ad›mlar atmaya,  ilke-
lerinin dayanaklar›n› oluflturmaya, yurt
geneline yaymaya, ça¤dafll›¤›n, bilimin
ve ayd›nl›¤›n gere¤i olan devrimlerini
koruyacak kuflaklar yetifltirmeye büyük
çaba göstermifltir. Bu görevi de Anaya-
sa’m›z›n 130. ve Yüksekö¤retim yasas›-
n›n 4.ve 5. maddelerinde belirtildi¤i gi-
bi üstlenecek ve sürdürecek kurumlar›n
bafl›nda üniversiteler gelmektedir. Kas-
tamonu Üniversitesi olarak tüm kadro-
muzla üzerimize yüklenmifl olan göre-
vin bilincinde oldu¤umuzdan kimsenin
kuflkusu olmas›n.

Toplumlar, kendi bafllar›na b›rak›lsalar
bile, belli bir de¤iflim içindedirler ve bu-
nun sonucunda bir geliflme gösterirler.
E¤er bu geliflme insanlar›n ileriye do¤ru
etkisiyle h›zland›r›l›rsa bu geliflmenin
ad› devrim olur. Her att›¤› ad›mla bir
devrimi gerçeklefltiren Yüce Önder 

Atatürk’ün yapt›¤› devrimlerden birisi
de özellikle e¤itim sistemimizi ilgilen-
dirdi¤inden önemli olan 3 Mart 1924 ta-
rihinde TBMM den ç›kart›lan “tevhid-i
tedrisat” yani ö¤retim birli¤i yasas›d›r.

Daha önceki mektepli, medreseli ve ta-
rikatç› olmak üzere ortaya ç›kan bölün-
müfllük, toplumun birli¤ini, toplumsal
bütünleflmeyi ve ça¤dafllaflmay› engelli-
yordu. Atatürk 1923 y›l›nda yapt›¤› ko-
nuflmada bu noktaya iflaret eder:

“Milletimizin ve memleketimizin irfan
yuvalar› bir olmal›d›r. Bütün memleket
evlad›, kad›n ve erkek ayn› flekilde ora-
dan ç›kmal›d›r.”

Bafllang›çta çok iyi niyetlerle ayd›n ve
bilgili din adam› yetifltirmek amac›yla
aç›lan imam-hatip okullar›, zaman içeri-
sinde yüksekö¤retime ö¤renci yetifltiren
kurumlar haline dönüfltürülmüfltür.

Popülist politikalar›n peflinden hiç ayr›l-
mayan kimi siyasetçiler imam hatip li-
selerini savunurken “insanlar çocuklar›-
n›n e¤itimi s›ras›nda dinini de ö¤rensin-

ler diye imam-hatip liselerine gönder-
mek istiyorlar” sav›n› ileri sürüyorlar.
Bu sav tümüyle yanl›fl hatta toplumu tü-
müyle aldatmaya yöneliktir. Çünkü dini
e¤itim, 1400 y›l öncesinin tart›fl›lama-
yan ve elefltirilemeyen kurallar›na daya-
n›r. Bu durum keskin bir biat kültürünü
yarat›r. Tart›flman›n ve elefltirinin olma-
d›¤› yönetimler idare fleklinin ad› ne
olursa olsun demokrasi olamaz. Oysa en
yal›n tan›m›yla “ Demokrasi, laiklik te-
melinde ak›ll› yöntemlerle tart›fl›p do¤-
ruyu araman›n siyasal rejimidir.”

Öte yandan yüksek ö¤retime ö¤renci
yetifltirmenin temel kural›, e¤itimde fel-
sefi düflüncenin hakim olmas›d›r. Felse-
fi düflünce elefltirel düflüncedir. ‹nsan›n
gördü¤ü, duydu¤u, bildi¤i her fleyi sor-
gulamas›d›r. Alg›lanan her fleyi akl›n
süzgecinden geçirmesidir. ‹nsan araflt›r-
d›¤›, sorgulad›¤›, elefltirdi¤i ölçüde ger-
çe¤e ulafl›r ve daha mutlu, daha yarat›c›
hale gelir.

Bu koflullar alt›nda ayn› s›n›f içerisinde-
ki ö¤renciyi nas›l yetifltireceksiniz? 

Ü

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri GÖKÇEBAY:

‹nsan, araflt›rd›¤›, sorgulad›¤›,
elefltirdi¤i ölçüde gerçe¤e ulafl›r



Biata dayal› düflünceye göre mi, felsefi
düflünceye göre mi? ‹kisinin bir arada
olmas› bilimsel aç›dan olanaks›zd›r. An-
cak siyasal ‹slam flimdilik bu ikili¤e ra-
z›d›r. As›l amaç ve hedef genel liseleri
ortadan kald›r›p tersine bir tevhid-i ted-
risat yaratmakt›r.

Tüm bu gerçeklere karfl›n YÖK 89 y›ld›r
savafl verilen ça¤dafl e¤itimin oluflturul-
mas›na, laik cumhuriyetin “ö¤retim birli-
¤i” ilkesine katsay› karar›yla büyük bir
darbe vurdu. Oysa hat›rlarsan›z YÖK
Baflkan› Say›n Özcan göreve geldi¤i
günlerde ”bu bafl belas› imam-hatipler
kapat›lsa da biz de kurtulsak“ anlam›nda
sözleri medyada yer alm›flt›. Ülkenin ge-
lece¤inde çok önemli görevlere gelen in-
sanlar›n ödemeleri gereken diyetler,  ki-
flilere ya da hükümetlere de¤il; ülkeleri-
ne, toplumlar›na karfl›d›r.  Ancak o za-
man bu diyet anlam ve de¤er kazan›r.

Hürriyet gazetesi baflyazar› Say›n Oktay
Ekfli 25.07.2009 tarihli makalesine flöy-
le bafllamaktad›r:

“YÖK ve özellikle Baflkan› Prof. Dr.
Yusuf Ziya Özcan bir kenara yazs›n. Bu
ülkenin kurulufl felsefesine kimler ihanet
etti diye, bir gün birileri bir liste haz›rlar
da tarihe bunu tevdi ederse, bilsinler ki
YÖK’ün son katsay› karar›na imza atanlar
o listenin bafl›nda yer alacakt›r.”

Üniversiteye giriflte kullan›lan katsay›n›n
kald›r›lmas›, arkas›na saklan›lan meslek
liselerine önemli bir yarar sa¤lamaz. Mes-
lek liseleri uygulamaya yönelik bir e¤itim
almaktad›r. Bu nedenle üniversite girifl s›-
navlar›nda önemli bir baflar› sa¤lamalar›
olanaks›zd›r. Ancak mezun olduklar›
okullarda be¤enilse de be¤enilmese de
meslek sahibi olmaktad›rlar. Oysa genel
liselerin böyle bir flans› yoktur. Bu katsa-
y› de¤iflimi do¤rudan imam-hatip liseleri
için yap›lm›flt›r. Milli E¤itim Bakanl›¤›-
n›n bu konuda tavr› aç›k bir flekilde bu
yöndedir.  Sizlere baz› rakamlar vermek
istiyorum.Ö¤renci maliyetleri: Genel lise
de 1259 TL, Teknik lise de 2208 TL,
‹mam-Hatip Lisesin de 3037 TL.

Teknik liseler, atölye ve laboratuar, ay-
r›ca bu bölümlerde tüketilen malzeme
dikkate al›nd›¤›nda genel liselere göre

maliyetlerinin daha yüksek olmas› do-
¤ald›r. Ancak imam-hatip liselerindeki
ö¤renci maliyetlerinin, e¤itim materyali
yönünden farkl› olmamas›na karfl›n ge-
nel liselerin üç kat›na yaklaflmas›n›n ne-
denlerinin sorgulanmas›n› sizlerin vic-
dan›na b›rak›yorum.

Bu y›l yap›lan üniversite girifl s›navlar›n-
da 30.000 ö¤renci s›f›r puan ald›. 704.000
ö¤renci Fen bilgisinden, 251.000 ö¤renci
matematikten tek soru çözemedi. Bu s›-
nav orta ö¤retimi bitirmifl olup üniversi-
teye aday olan ö¤renciler için yap›lmak-
tad›r ve sonuçlar göstermifltir ki, s›nava
kat›lanlar›n ço¤unlu¤u ortaö¤retimi hak-
k›yla bitirebilecek düzeyde bile de¤iller-
dir. Bu yetmiyormufl gibi, bütünlemeye
kalan ö¤renciler üniversiteye kay›t için
beklenmesi konusunda YÖK’ten genelge
gelmektedir. Üretilmifl cehalet üzerine
saltanat kurulan bir ülkede bu sonuçlara
flaflmamak gerekir.

Milli E¤itim Bakanl›¤› ortaö¤retimde
bu baflar›s›zl›¤a karfl› önlem almak yeri-
ne, 31.07.2009 tarihinde “Milli E¤itim
Bakanl›¤› ‹mam Hatip Lisesi Yönetme-
li¤i” ç›kard›lar. Bu yönetmeli¤in 5.
maddesi flöyle:

“Milli E¤itim Bakanl›¤›nca aç›lan orta
ö¤retim sistemi içinde hem mesle¤e
hem yüksek ö¤retime haz›rlay›c› prog-
ramlar uygulayan imam-hatip liseleri,
ilkö¤retimden sonra, dört y›l e¤itim ve-
ren, bölge flartlar›na ve imkanlar›na gö-
re gündüzlü veya yat›l› ve gündüzlü ola-
rak karma e¤itim ve ö¤retim yapan
okullard›r.”

Bu okullar imam-hatip lisesi oldu¤una
göre bu tan›m içerisinde “dini hizmet-
ler” deyiminin bulunmas› gerekmez mi?
Bu okullar modac› m› yoksa turist reh-
beri mi yetifltirecek?

Ancak anayasan›n 174. maddesi devrim
yasalar›n› koruyucu kanatlar› alt›na al-
m›flt›r. Bu durum aç›kça Tevhid-i Tedri-
sat Yasas›na ayk›r›d›r ve Anayasa Mah-
kemesinin 1998 y›l›nda ald›¤› 1998/52
say›l› karar›na dayan›larak bu yönetme-
li¤in iptal edilmesi gerekir. Bunun için
Atatürk ilke ve devrimlerinin savunucu-
su olan savc›lar›m›za ifl düflmektedir.

Katsay› sorunu, kürt aç›l›m›, demokra-
tik aç›l›m, ermeni aç›l›m›, yarg› reformu
derken Cahit S›tk› Taranc›’n›n bir fliirini
sizlerle paylaflmak istiyorum.

Sevgili ö¤renciler,

Ülkemizin genç, buna karfl›n h›zla geli-
flen bir üniversitesinde okuyorsunuz.
Sizlerden beklenen mutlak baflar›ya
ulaflman›zd›r. Sizlerin baflar›s›, aileleri-
nizin, üniversitemizin ve tüm ulusumu-
zun gururu ve mutlulu¤u olacakt›r.

Sizlerin, çevresine ve topluma karfl› gö-
rev ve yükümlülüklerinizin bilincinde
oldu¤unuzu görmek ve bilmek bizlere
k›vanç veriyor. Dürüstlük ve çal›flkanl›-
¤› yurt sevgisini gerçek erdemler olarak
benimsedi¤inize inan›yor; Atatürk ilke
ve devrimlerine olan ba¤l›l›¤›n›zla gu-
rur duyuyorum.

Çünkü sizler,

Laik, sosyal, hukuk devleti olan Cumhu-
riyetin sad›k koruyucular› olacaks›n›z.
Ülkemizin bölünmez bütünlü¤ünü savu-
nanlar aras›nda ön s›rada yer alacaks›n›z.
Ülkenin yararlar› söz konusu oldu¤u za-
man susan de¤il, konuflan toplumu temsil
edeceksiniz, duyarl› konularda hiç çekin-
meden görüfllerinizi bildireceksiniz.

82 y›l önce bugünlerde (15-20 Ekim
1927) Ulu Önder Atatürk büyük nutku-
nu TBMM’de okumufltur. Türkiye’nin
nas›l kuruldu¤unu, güçlüklerin nas›l
afl›ld›¤›n› anlatm›flt›r. Nutkun son bölü-
münde de, sizlere seslenerek vatan›m›-
z› ve Cumhuriyetimizi sizlere emanet
etmifltir. �

9

fiaflk›n Dünya
Değil, işlerimiz yolunda değil;
Kaybettik eski düzen havasını,
Dağda çoban, denizde kaptan dahil,
Şaşıran şaşırana pusulasını…

Daha sürer mi dersin bu şaşkınlık?
Yarını ne olacak bu dünyamızın?
Biz yaşımızı, başımızı aldık.
Allah çocuklarımıza, acısın.
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astamonu Üniversitesi Faz›l Boy-
ner Sa¤l›k Yüksekokulunun teme-

li 7 Ekim 2009 Çarflamba günü tören-
le at›ld›. Binan›n finansman›n› üstle-
nen Boyner Ailesi üyelerinin ve çok
say›da davetlinin kat›ld›¤› törende,
Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Rektör Bahri Gökçebay,
“Üniversitemiz için mutlu bir günü
yafl›yoruz” dedi. 

Gökçebay, Faz›l Boyner Sa¤l›k Yük-
sekokulu inflaat›n›n önümüzdeki e¤i-
tim ö¤retim dönemine yetiflece¤ini
belirterek, bina hakk›nda flu bilgileri
verdi: 

“Faz›l Boyner Sa¤l›k Yüksekokulunun

2010 y›l›n›n A¤ustos ay›na kadar biti-
rilmesi planlanm›flt›r. Binan›n, 9853
metrekare kapal› alan› olacak. Bir adet
kafeterya 245 metrekare, arfliv odas› 94
metrekare, kütüphane 65 metrekare,
bilgisayar odas› 85 metrekare, idari
odalar 15 adet 335 metrekare, seminer
odas› 85 metrekare, laboratuar 12 adet
776 metrekare, derslik 16 adet 570 ki-
flilik 1300 metrekare, bölüm baflkan›,
ö¤retim görevlisi, asistan odas› 32 adet
960 metrekare.”

Sa¤l›k Yüksekokulunun yan› s›ra Or-
man Fakültesi, Beden E¤itimi ve Spor
Yüksekokulu ve Turizm ve Otelcilik
Yüksekokulu binalar›n›n da 2010-2011
e¤itim ö¤retim döneminde derslere

bafllayabilece¤ini hat›rlatan Prof. Dr.
Bahri Gökçebay, “Merkezi kafeterya-
m›z da seneye bitirilmek üzere planla-
n›yor. fiehirde da¤›n›k halde bulunan
fakülte ve yüksekokul binalar›m›z› yer-
leflke içerisine birer birer tafl›yaca¤›z.”
diye konufltu. �

K

Faz›l Boyner Sa¤l›k Yüksekokulunun temeli at›ld›



11

ÜB‹TAK, “Üniversite
Ö¤rencileri Yurt içi/Yurt

d›fl› Araflt›rma Projeleri
Destekleme Program›” kap-
sam›nda, Kastamonu Üni-
versitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Biyoloji Bölümü ö¤-
rencilerinin sunmufl oldu¤u
3 proje önerisini desteklenmeye de¤er gördü. 

Üniversitelerin, Do¤a Bilimleri, Mühendislik ve
Teknoloji, T›bbi Bilimler, Tar›msal Bilimler, Sos-
yal Bilimler ve Befleri Bilimler alanlar›yla ilgili
bölümlerinde ö¤renim görmekte olan lisans ö¤-
rencilerini, projeler yoluyla araflt›rma yapmaya
teflvik etmek amac›yla düzenlenen programda
Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü ö¤rencilerinin sunmufl oldu¤u
proje önerileri, yap›lan elemeler sonunda baflar›l›
bulundu. Biyoloji Bölümü projelerinden sadece
17’sinin kabul gördü¤ü programda, Kastamonu
Üniversitesi ve Ege Üniversitesi 3’er proje ile
ilk s›ray› paylaflt›.

T

astamonu Üniversitesi Bilimsel
Araflt›rma Projeleri Koordinatörlü-

¤ü, 2010 y›l›nda uygulanacak projeler
için tekliflerin 15 Aral›k 2009 tarihine
kadar gönderilebilece¤ini aç›klad›. 

Koordinatörlü¤ün 09 Ekim 2009 tari-
hinde Yrd. Doç. Dr. H. Güran Ünal’›n
baflkanl›¤›nda yapt›¤› toplant›da alt ya-
p›s› haz›r olan sistemin bafllat›lmas› ka-

rarlaflt›r›ld›. Koordinatörlükten yap›lan
aç›klamada, proje göndermek isteyen-
lerin, projelerini en geç 15 Aral›k 2009
tarihine kadar Fen Bilimleri Enstitüsü
Sekreterli¤ine ulaflt›r›lmas› gerekti¤i
belirtildi. 

Bilimsel Araflt›rma Projeleri ile ilgili
formlara Kastamonu Üniversitesi web
sayfas›ndan ulaflabilmektedir.

K

Kastamonu Üniversitesi 
Bilimsel Araflt›rma Projeleri bafll›yor

Kastamonu Üniversitesi 
ö¤rencilerinin kabul edilen proje

isimleri flöyle:

1. Kastamonu yöresine ait baz›
karayosunu türlerinin
antimikrobiyal etkilerinin
incelenmesi.

2. Kastamonu yöresine ait baz›
liken türlerinin antimikrobiyal
etkilerinin incelenmesi. 

3. Kastamonu’daki park, bahçe ve
kültür alanlar›nda yetifltirilen
Juglans, Acacia ve Acer
taksonlar›na ait türlerin polen
morfolojisi.

Ö¤rencilerimizin projelerine 
TÜB‹TAK’tan destek



Türkiye’de bugün bütün
s›k›nt›lar, Atatürk’ün 
gösterdi¤i yönden ve yoldan
ayr›ld›¤›m›z için yaflan›yor
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KAPAK

Anayasa Mahkemesi Emekli Baflkan› Yekta Güngör ÖZDEN:

ÇÇookk  öönneemmllii  vvee  uuzzuunn  bbiirr  ddeevvlleett  hhiizzmmeettiinnddeenn  ssoonnrraa
eemmeekklliilliikk  ggüünnlleerriinniizzii  yyaaflfl››yyoorrssuunnuuzz..  BBiillddii¤¤iimmiizz  kkaa--
ddaarr››yyllaa  ssiizziinn  ddüüzzeeyyiinniizzddeekkii  iinnssaannllaarr››nn  eemmeekklliilliikk
ggüünnlleerrii  ddaahhaa  ddoolluudduurr..  BBuuggüünnlleerrddeekkii  uu¤¤rraaflfl››llaarr››nn››zz››
öö¤¤rreenneebbiilliirr  mmiiyyiizz??

Avukatl›k staj›na bafllad›¤›m 1956 y›l›nda Cebeci
Ortaokulu ki Balkanlar›n en büyük ortaokuluydu,
binbeflyüz k›z, binbeflyüz erkek ö¤rencisi vard›,
haftada 24 saat ders vererek ö¤retmenli¤e baflla-
d›m. Bu ö¤retmenli¤im on y›l sürdü. Daha sonra 3
y›l Sa¤l›k ‹daresi Yüksekokulunda ö¤retim görevli-
li¤i yapt›m. Cebeci Ortaokulundan ö¤rencilerimden
flimdi profesörler, Yarg›tay’da daire baflkanl›¤› ya-
panlar var. Babam da ö¤retmendi, eflim de emekli
ö¤retmen. Özel bir üniversitede ders vermeyi sür-
dürüyorum. Anayasa Yarg›s› ve Türk Devrim Tari-
hi dersleri veriyorum. Cumhuriyet senatosunun 5
grubunun oylar›yla seçildim, 1979’da ihtilalden 20
ay önce. Yarg›ç, öncelikle tafl›mas› gereken kiflisel
niteliklerini yitirmemeli, iki ba¤›ms›zl›¤›ndan hiç
ödün vermemeli, üç yans›zl›¤›n› sürekli korumal›.
Bunun d›fl›nda ahlâkl› olmak, çal›flmak zaten her
yurtseverin yapmas› gerekenlerdir. Anayasa Mah-
kemesine e¤itimle, hukukla ilgili konular gelir. E¤i-
timle ilgili gelen önemli bir konu üniversitelerde
türban kullanma yasa¤› ben Baflkanvekili iken kara-
ra ba¤land›. Mahkeme karar›n›n yaz›lmas›nda en
büyük pay benimdir. 

Türkiye’de haml›k ve 
vefas›zl›k var. Atatürk’e
karfl› de¤erbilmezlik var. 

Kötülere bak›yorum, onlar
birbirlerinin pis parma¤›n›

yal›yor, iyiler de
parmaklar›n› birbirlerinin

gözüne sokuyor.
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YYaakk››nn  ttaarriihhiimmiizzddee  ççookk  yyeettkkiinn  kkiiflfliissiinniizz..  AAlldd››¤¤››nn››zz
kkaarraarrllaarr,,  eeyylleemmlleerr  vvee  ssööyylleemmlleerrllee  ggüünnddeemmii  oolluuflflttuurr--
dduunnuuzz..  GGüünnddeemmii  oolluuflflttuurruurrkkeenn  ddee  ss››rraaddaann  iiflfllleerree  ddee--
¤¤iill,,  üüllkkee  ttaarriihhii  vvee  ggeelleeccee¤¤ii  iillee  iillggiillii  iiflfllleerree  iimmzzaa  aatttt››--
nn››zz..  UUyyaarr››llaarr››nn››zz  oolldduu,,  öönneerriilleerriinniizz  oolldduu..  SSoonn  ggüünn--
lleerrddee  yyeennii  üünniivveerrssiitteelleerr  aaçç››lldd››..  BBuuggüünn  ggeelliinneenn  nnookk--
ttaayy››  nnaass››ll  ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??

Yeni aç›lan devlet üniversitelerinin yan›nda çok sa-
y›da vak›f üniversitesi de aç›ld›. Aç›kças› vak›f üni-
versitelerinin Anayasal nitelik tafl›d›¤›n› düflünmü-
yorum. Çünkü Anayasa yal›n bir dille “üniversite-
ler, kanunla ve devlet eliyle kurulur” diyor. Sadece
“kanunla kurulur” dese sorun yoktu. Ama ikisinin
bir araya gelmesinin bir anlam› var. Devletten bafl-
kas› üniversite kuramaz anlam›na gelir bu. Tekno-
loji enstitüsü kurabilir, yüksekokul açabilir, her
üniversite bir yüksekokuldur ama her yüksekokul
bir üniversite de¤ildir. Öte yandan ben de bir vak›f
üniversitesinde dersler veriyorum. Ama ben ders
vermezsem bir baflkas› verecek. Hiç de¤ilse inand›-
¤›m do¤rular› anlatarak yarar›m olacak. Bu dersler-
den para da alm›yorum. 

Ama yine de vak›f üniversiteleriyle ilgili çal›flmala-
ra katk›da bulunduk. Bu üniversitelerin gerekçeli
kararla kamu tüzel kiflili¤i tafl›mas›, mallar›n›n dev-
let mal› de¤erinde olmas› gibi kurallar, bizim çaba-
m›zla konuldu. 

““TTüürrkkiiyyee””  ddeenniillddii¤¤iinnddee  iillkk  aannddaa  bbeellllee¤¤iinniizzddee  bbeellii--
rreenn  nneelleerr  vvaarr??

Türkiye’nin kurtulufl ve kurulufl bilincinde olmayan
insanlar var. Bir kere yafllar› elveriflli de¤il. Siyaset
dedi¤imiz kurumun içinde halk›n oylar›yla gelen, bi-
zi yönetmeye kalkanlar›, yönettiklerinden daha üs-
tün düzeyde oldu¤unu kimse ileri süremez. Demok-
rasi, ne yaz›k ki Türkiye de bilinç ifli de¤il, parmak
ifli. Demokrasinin tan›m›nda eflitlik, genellik, kat›-
l›mc›l›k, ço¤ulculuk vard›r. Kurallar ve kurumlar dü-
zeni olma özelli¤i vard›r, temeli vard›r, özü vard›r
ama kimse bunu dikkate alm›yor. ‹mam›n biri Türki-
ye’de baflbakan da cumhurbaflkan› da olabilir. Bir
muhasebeci, taflradan gelen bir adam, demokrasinin
niteli¤ini, amac›n› tam bilmeyenler bunu yerinde bu-
labilir, ben öyle bulmuyorum. �
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Demokrasiden yanay›m. Ama demokrasinin Türki-
ye’de yaflama geçifl biçiminden yana de¤ilim. Din-
sel duygular ve ba¤›ml›l›klar demokrasiyi yozlaflt›-
r›yor. Bilgi, bilinç, kültür, e¤itim önemsenmiyor.

YYaa  hhuukkuukk  ddeevvlleettii  ddeenniillddii¤¤iinnddee……??

Ben “hukuk devleti” denildi¤i zaman “hakim dev-
leti”ni anlam›yorum. Hâkimlerin ve savc›lar›n top-
luma ›fl›k tuttu¤u, adaleti doyurucu bir g›da gibi
sundu¤u, ama herkesin arkas›nda durdu¤u bir dü-
zen devleti gibi anl›yorum. Herkes her kavram›
kendi ifline geldi¤i gibi tan›ml›yor. Laikli¤i de öyle
tan›ml›yorlar, Cumhuriyeti de öyle tan›ml›yorlar.
Demokrasiyi tramvaya benzetenlerin, “iflimize gel-
di¤inde ineriz” diyenlerin Türkiye’sinde siz bunla-
r› savunmakta güçlük çekiyorsunuz. Kalabal›klar›n
içinde az›nl›¤›n sesi az ç›kar. Bir kiflinin sesini ise
kimse duymaz. “Hukuk üstünlü¤ü ilkesini” benim-
semifl, adaletli düzendir hukuk devleti. Hukukun si-
yasallaflmay›p siyasetin hukuksallaflt›¤› devlettir.

AAttaattüürrkk’’üünn  hhaayyaatt››nn››zzddaa  ççookk  öönneemmllii  bbiirr  yyeerrii  oolldduu¤¤uu--
nnuu  bbiilliiyyoorruuzz..  BBuu  kkoonnuuyyllaa  iillggiillii  nneelleerr  ssööyylleerrssiinniizz??

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun 623 y›ll›k saltanat sü-
resinde, flaflal› dönemi çok oldu. Ama son yüzy›l›n-
da, çöküfl döneminde kendi adamlar›n›n tutumu yü-
zünden yar› sömürge durumundan tam sömürge du-
rumuna gelmifltir. Bunun en büyük kan›t› Sevr An-
laflmas›d›r. 10 A¤ustos 1920. Peki Mustafa 
Kemal’in Mondros Mütarekesi için 1918 de yazd›-
¤› raporla Osmanl› Hükümetini uyaramamas› sonu-
cu Y›ld›r›m Ordular› Komutanl›¤›’ndan ayr›l›p, 13
Kas›m 1918’de ‹stanbul’a geldi. ‹stanbul’a gelir-
ken, Adana Valisinin yeme¤inde kendisine bu ülke-
de bir iktidar oldu¤unu söyleyenlere “bu yeterli de-
¤il Cumhuriyet olmal›” demifltir. Bunlar tarihi bel-
gelere dayal› gerçeklerdir. 

Atatürk’ün 1905’te, baflta Ali Fuat Cebesoy; arka-
dafllar›na söyledi¤i, 1908’de Bulgar Türkolog ‹van
Malinov’a anlatt›¤›, 1919 da Mazhar Müfit Bey’e
yazd›rd›¤› 6-7 maddelik öngörülerinde “Türkiye’de
cumhuriyet kurulmal›d›r, Latin harfleri kullan›lma-
l›d›r, Türkiye’de kad›nlar tesettürden kurtar›lmal›-
d›r” sözleri en önemlileridir. 

‹lk kez 1905’te dile getiriyor bunlar›, 1923’te Cum-
huriyet ilan ediliyor. Atatürk, 18 y›l önce bunlar›
düflünüyor. Devrim yasalar› 3 Mart 1924. Demek ki
bilinçli yap›lm›fl bir fley var. Biraz önce de söyle-
meye çal›flt›¤›m Baflkomutan Meydan Savafl›’ndan

sonra Marmara ve Ege Bölgesi’nde geziye ç›kt›¤›n-
da arkas›ndan Orta Anadolu milletvekilleri mecli-
sin matbaas›nda bast›rd›klar› broflürde “Mustafa
Kemal halife olsun, padiflah olsun” istediler. ‹ste-
seydi olurdu. Ama kabul etmedi. 

Birileri, Türkiye’yi karanl›ktan kurtaran yaz› devri-
mini, Atatürk’ün 430 nolu Ö¤renim Birli¤i Yasa-
s›’n›n dördüncü maddesine imam hatip liselerini ve
ilahiyat fakültesini koydu¤unun bilincinde de¤iller.
Atatürk kadar din konusunda güzel söz söyleyen
din bilgini bile yok. Laikli¤i getirdi diye suçlayan-
lar var. Laikli¤in adam olmak oldu¤unun, dinsel
özgürlük oldu¤unun, inanç ve ak›l özgürlü¤ü oldu-
¤unun ay›rd›nda de¤iller. 

E¤er Atatürk olmasayd›; camilerin ço¤u kiliseydi,
Ali’lerin ço¤u Aleks’ti. Bunlar› bilmeyenler Ata-
türk’ü suçluyorlar. Atatürk’ün 1927’de Gençli¤e
Seslenifli’nden önceki son tümce fludur: “Bilim ve
teknolojinin gereklerine göre bir devlet kurduk.” Ba-
k›n, “asker devleti” demiyor, “bilim ve teknoloji” di-
yor. Okulun, ö¤rencinin, e¤itimin de¤erini biliyor,
gençlerin, kad›n›n, Türk annesinin de¤erini biliyor.

Bizim büyük hatam›z, Atatürk’ün Türkiye’ye getir-
di¤i ça¤dafllaflma sürecinin bilincinde olmay›fl›m›z.
Zaten Atatürk, milli mücadeleyi neyle yapt›? Mü-
dafa-i Hukuk ruhu, Kuva-y› Milliye atefli ile…
Amac› yaln›z savafl› kazanmak de¤il, tam ba¤›m-
s›zl›k, özgürlük, ulusal egemenlik ve Türkiye ay-
d›nlanmas› yolu… Bütün bunlar› yapmay› planla-
yan adam üstelik asker. Diplomat de¤il, hukukçu
de¤il, bilim adam› de¤il. 

GGeennççlleerrllee  bbiirr  aarraaddaass››nn››zz..  GGeennççlleerr  ggüünnddeemmllee  iillggiilliilleerr
mmii??  SSiiyyaasseettllee,,  üüllkkee  eekkoonnoommiissii  iillee  iillggiilleenniiyyoorrllaarr  mm››??

Ben 1946-47 y›l›nda gazete muhabirli¤i kart›n› al-
d›m. Lise ö¤rencisiydim. Sivas Lisesinden önce
Samsun Lisesinde duvar gazetesi ç›kar›rd›k. Sivas
Lisesinde de gazete ç›kard›k. Siyaset gençler için
yasak alan de¤il, gençler için siyaset ikinci bir okul
say›lmal›. Gençler için gençlik örgütleri, bilim, sa-
nat örgütleri ikinci üçüncü bir okul say›lmal›. Belli
bir disiplinle yetifltirdi¤i için.

Ben ö¤üt vermeyi sevmem, örnek olmay› severim.
Örnek olsun diye anlat›yorum.

1951 y›l›nda siyasete ye girdim. 1953 y›l›nda zama-
n›n›n Demokrat Partisinin bakanlar›yla çok fliddetli
tart›flmalardan sonra üniversite gençlik ocaklar›n›n
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kurulmas›n› kabul ettirmeye çal›flt›k. ‹lk kez Atatürk’ün
kurdu¤u partinin gençlik kollar›n› kurduk. Ben 15 kuru-
cu üyeden birisiyim. Ben, Altan Öymen, Bülent Ecevit,
doktorlar, avukatlar 15 kifli idik. 2 y›l çal›flt›k. Ben bu sü-
rede hem hukuk fakültesini okudum. Hem de Ziraat Fa-
kültesinde memur olarak çal›flt›m. 

Türkiye’de her yüksekokulun bir ö¤renci derne¤i var-
d›. Onlar Yüksekokullar Talebe Birli¤i’ni oluflturuyor-
du. Her fakültenin bir ö¤renci derne¤i vard›. Onlar da
Üniversite Talebe Birli¤i’ni kuruyorlard›. Ankara ve
‹stanbul’daki bu birlikle bir araya gelip Türkiye Milli
Talebe Federasyonu’nu kuruyordu. Ben hukuk fakül-

tesi ö¤renci derne¤inden talebe birli¤i yönetim kurulu
üyesi oldum. 

Oradan da Türkiye Milli Talebe Federasyonunda Yay›n
Komisyonu Baflkanl›¤›na getirildim. Bir flans, 10 Kas›m
1953’te de Atatürk An›tkabir’de topra¤a verilirken,
Cumhurbaflkan› dâhil, mezar bafl›nda haz›r bulunan 10
kifliden hayatta kalan tek kifli benim. 

Bizim zaman›m›zda ö¤renci dernekleri Cemiyetler Ka-
nunu’na ba¤l› tüzel kiflili¤i olan kurulufllard›. fiimdiki gi-
bi üniversite rektörlü¤ünün vesayeti alt›nda de¤ildi.
Gençli¤in bir kiflili¤i vard›. 

11 Kas›m 1953’te ben Celal Bayar’› köflkten ald›m, Za-
fer Meydan›’na getirip, konuflma yapmas›n› sa¤lad›m.
Talebenin gücüne bak›n. fiimdi Cumhurbaflkan›na yakla-
flabilir misiniz?

29 Ekim 1953’te Y›ld›r›m Beyaz›t Alan›’ndaki Atatürk An›-
t›’n›n aç›l›fl törenini ben yönettim. Bunlar› örnek diye anla-
t›yorum. Ziraat Fakültesi müzesinde foto¤raf› da vard›r. 

Ö¤renci dernekleri o zaman irtica, ›rkç›l›k ve komünistlik-
le mücadele ediyordu. Anma törenleri yap›yorduk, yay›n-
lar yap›yorduk. 

Daha sonra Türkiye Milli Gençlik Teflkilat› kuruldu.
Ben 1961’de üç y›ll›k avukat iken Teflkilat’›n ‹kinci
Baflkanl›¤›n› yapt›m. Cemal Gürsel ile konufltuk. 61
Anayasas›’n›n tan›t›lmas› için kampanya bafllatt›k. Biz
neler yapt›k neler...

Ama flimdiki gençler öyle de¤il. Derslere giriyoruz, an-
lat›yoruz, “sayg›lar› yok” demiyorum, disiplinliler, ama
ak›llar› sigara içmekte, araba kullanmakta, yurt d›fl›na
gitmekte, hemen ev edinmekte. Az paraya da ifl be¤en-
miyorlar. 

fiimdiki gençler kanaatkâr de¤il, ilkeleri yok. “Türki-
ye’nin ilk cumhurbaflkan› kimdir?” diye sordu¤umda bu-
na yan›t veremeyenler oluyor. Lozan’› bilmeyenler var.
Lozan’› bilmeyen adam üniversiteden mezun olur mu?

Gençleri, Türkiye’nin gelece¤ini Atatürk’ün emanet
etti¤i bir güç y›¤›n› olarak flimdilik göremiyorum ama
derslerde onlara umut afl›lamaya, karamsar olmamaya,
Türkiye’nin sorunlar›yla ilgilenmeye, Atatürk ilkeleri-
ni benimsemeye ça¤›r›yorum. Ve bunlar›n ne oldu¤u-
nu anlatmaya çal›fl›yorum. Çünkü bu ilkeleri sömür-
meye çal›flanlar var. Atatürk “devletçi halk” dememifl,
“halkç› devlet” demifl, bunu bile anlatmakta güçlük
çekiyoruz. �
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Hukuk fakültesinde her s›n›fta 6 dersimiz vard›. Al-
t› dersin ikisi kura çekme yoluyla yaz›l› olurdu. K›-
r›k almayacaks›n›z, ortalaman›z 6 tutacak. Bunu
baflar›rsan›z, sözlüye giriyorsunuz. Dört derse bir
saatte. Üçünden 10 al›p birinden 4 alsan›z, dördü
birden yan›yor. Hadi çal›flmay›n bakal›m. 

Çocuklara sanat, kültür, spor, siyaset dâhil ülke so-
runlar›n› öne alan karfl›laflt›rmal› ö¤renim ve e¤itim
kuram› vereceksiniz, bir de yabanc› dil ö¤reteceksi-
niz ama e¤itimi yabanc› dilde yapmayacaks›n›z.
Ö¤rencileri toplum adam›, yurt adam› yapmak için
çal›flmazsan›z, kiflisel güçlerden ileri geçemezsiniz.

Anayasa Mahkemesi Baflkanl›¤›m zaman›nda bir
ara bolca üniversiteler aç›ld›. Ben bir konuflma yap-
t›m. “Çad›r aç›l›r gibi üniversite aç›yorsunuz, böy-
le fley olur mu?” dedim. Bana bir fley demediler.
Peflinden 22 üniversite daha aç›ld›. Ben, “kümes
aç›l›r gibi üniversite aç›lmaz” dedim. O zaman Mil-
li E¤itim Bakan› Mehmet Sa¤lam’d›. 72 üniversite-
nin 70’inden bana protesto geldi. ‹ki üniversitenin
rektörü talebem oldu¤u için onlardan gelmedi. Ben
bunlara yan›t verdim. Yerlerine oturdular. Benim
söylediklerimi bir rektörün anlamamas›n›n ac›s›na
de¤indim, dedim ki “ben sizin yan›n›zday›m ama
alt yap›s› olmadan, ö¤retim üyesi sa¤lanmadan üni-
versite aç›lmamal›.” 

TTüürrkkiiyyee’’ddee  yyaaflflaannaann  ssüürreeccee  bbaakk››lldd››¤¤››nnddaa  uummuuttlluu  ooll--
mmaann››nn  yyoollllaarr››  nneerreeddeenn  ggeeççeerr??  GGeelleeccee¤¤ee  iilliiflflkkiinn  nneelleerr
ssööyylleerrssiinniizz??

Gençlerin yetiflmesini biz okuma-yazma diye ele al›r-
sak yan›l›r›z. Asl›nda Türkiye’de her fleyin bafl› e¤i-
tim. Napolyon’un “para, para, para” dedi¤i gibi ben
de “e¤itim, e¤itim, e¤itim!” diyorum. ‹nsan› nitelikli
yapan, insan› kiflilikli yapan, insan› yararl› yapan, in-
san› baflar›l› ya da baflar›s›z da yapan e¤itimdir. Okul
öncesi e¤itimden bafllayarak, Milli E¤itim Bakanl›-
¤›’n›n büyük bir sorumlulu¤u vard›r. 

Benim kan›m bu. Ben siyasi bir adam de¤ilim. Siyasi
bir amac›m, ilgim, iliflkim, ilintim de yok. Sadece va-
tandafl olarak oyumu kullan›yorum. Kötü bildi¤imi k›-
n›yorum, iyi bildi¤imi alk›fll›yorum, bu amaçla konu-
fluyorum. Okullardaki programlar›n yetersizli¤i aç›k.

Ben liseden 1949’da mezun olacakken 2 y›ll›k bir
gecikmeyle 1951’de diploma ald›m. Benim liseyi
bitirdi¤im y›l Türkiye’de 36 lise vard›. 2002-2003
y›l›nda yapt›¤›m bir incelemede, Milli E¤itim Ba-
kanl›¤›’ndan ald›¤›m bilgiler do¤rultusunda yaln›z
Ankara’n›n merkez ve ilçelerinde bin 13 lise oldu-
¤unu gördüm. Benim zaman›mda liseler üniversite
gibiydi, flimdi üniversitelerin ço¤u lise gibi. Özel-
likle lise son s›n›flar›n üniversiteye haz›rlanma hofl-
görüsü, son senelerini raporlu geçirmeleri her fleyin
ölçüsünü bozdu. Burada yap›lmas› gereken fley,
e¤itim ö¤retimi yeniden planlamakt›r, e¤itimi siya-
sallaflmaktan uzak tutmakt›r. 

Bir de ac› olan yan›, üniversiteye gelen gençler üni-
versitenin ne oldu¤unu bilmiyorlar. Üniversite ikin-
ci lise, süper lise de¤ildir. Üniversite lise üstüdür
ama ayn› zamanda bilim, araflt›rma oca¤›d›r. Bilim
adam›, uzman yetifltirme yeridir. Bu nedenle, üniver-
sitenin ne oldu¤unu üniversite ö¤rencisine anlatma-
dan, benimsetmeden üniversite ö¤rencisi yetifltire-
mezsiniz. Mezun olur, soka¤a ç›kar, iflsiz ordusunu
art›r›rs›n›z. Üniversite ö¤rencisi, araflt›rmay›, karfl›-
laflt›rmay› bilmeli. Tiyatroyu bilmeli, operay› bilme-
li, öykü okumal›, sinemaya gitmeli, arkadafll›k kur-
mal›, siyasi çal›flmaya girmeli ki hepsi kendisinin
düflün dünyas›n› besleyecek, duygular›n› düzenleye-
cek ve daha coflkulu duruma getirecek ki bunlar› ya-
pabilsin. Ama ezberleyip mezun oluyorlar. 

Üstelik flimdiki olanaklarla bizim zaman›m›zdaki ola-
naklar› k›yaslad›¤›m›z zaman biz çöplükte okumufluz.
Bizim okudu¤umuz s›ralar, girdi¤imiz s›n›flar, par-
maklar›m›z nas›r tutar kalem tutmaktan. Kitap yok,
defter yok. Bir s›n›fta elli, bir s›rada üç-dört kifli…



türk’ün gösterdi¤i yönden ve yoldan ayr›ld›¤›m›z
için yaflan›yor. Var m› dünyan›n baflka bir yerinde
böyle bir adam? Dört y›l içinde bütün mücadelele-
rini kazanm›fl, sadece d›fl güçlere, yedi düvele karfl›
de¤il, iflbirlikçi yönetime karfl› da zafer kazanm›fl,
saltanat› y›k›p, cumhuriyeti kurmufl. On befl y›lda
baflka hiçbir ulusun yapamad›¤›n› yapm›fl. 

E¤er ödünler, siyasal zikzaklar, yapay ayr›mlarla, ya-
pay sorunlarla Türk ulusunu bölmeye çal›flmasalard›,
bizim herkesten daha güçlü olmam›z kaç›n›lmazd›. 

Dincilerden sonra kürt milliyetçili¤i ç›kt›. Terör es-
tiriyorlar. Anayasal ve yasal düzeyde, hangi vatan-
dafl›n bir di¤er vatandafla göre hakk› daha fazla ya
da hangisinin daha az? Y›llard›r birlikte yafl›yoruz,
Cumhurbaflkan› olabiliyorlar, Meclis Baflkan› oldu-
lar, baflbakan oldular, asker oldular, general oldu-
lar, milletvekili oldular, hani eflitsizlik vard›. Her
meslekte, her yerde varlar. Ticarette, e¤lence, infla-
at sektöründe öndeler, bankac›l›kta güçlüler, medya
güçleri var. ‹stediklerini al›yorlar. 

Afliret dü¤ünlerinde gelinler ve damatlar tak›lar-
dan zor yürüyorlar. Yalan söylüyorlar. Büyük
Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Tür-
kiye halk›na Türk Ulusu denir” sözündeki anla-
m›, amac› yads›y›p, devleti bölmek, ulusu parça-
lamak, toprak alarak devlet kurmak amaçlar›n›
flimdilik saklay›p, aflama aflama gerçeklefltirmek
üzere de¤iflik ç›k›fllarla yol almaya çal›fl›yorlar.
Ümmetçilerle Kürtçülerin halk›m›z› k›flk›rtarak
kardefl kavgas›na sürüklemesini, Sevr’i gerçek-
lefltirmek, Lozan’›n öcünü almak isteyen bat›l›la-
r›n yard›m ve deste¤iyle yarat›l›p yayg›nlaflt›r›l-
mak istenen yapay sorunlar› gö¤üslemeliyiz.
Gençler uyan›k olmal›, k›skan›lan, saplant›l› ve
sap›klar›n karalamaya çal›flt›klar› ATATÜRK’ü
örnek almal›, O’nu yaflatarak laik cumhuriyeti
sonsuza de¤in ba¤›ms›z yaflatma görevini asla
savsaklamamal›, unutmamal›d›r.“Yurtta bar›fl,
dünyada bar›fl” ilkesi ile “Ya ba¤›ms›zl›k, ya
ölüm” sözü yolumuzu ayd›nlatmal›, ulusal bilin-
cimizi s›cak ve taze tutmal›d›r. �
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Erzurum’daki hukuk fakültesinin dekan vekili zira-
at profesörüydü. Bu çeliflkilere de¤indim. Üniversi-
teler hala siyasal amaçla aç›l›yor. Ö¤rendim ki hu-
kuk fakültesi say›s› 60’a ç›km›fl. Zab›t kâtibi mi ye-
tifltiriyorsunuz

SSoonn  zzaammaannllaarrddaa  iinnssaannll››kk  ddee¤¤eerrlleerrii  ddoollaayy››ss››yyllaa  ddee--
¤¤eerrllii  iinnssaannllaarr››nn  ssaayy››ss››  aazzaalldd››  mm››  ssiizzccee??

Türkiye’de haml›k ve vefas›zl›k var. Atatürk’e kar-
fl› de¤erbilmezlik var. Kötülere bak›yorum, onlar
birbirlerinin pis parma¤›n› yal›yor, iyiler de par-
maklar›n› birbirlerinin gözüne sokuyor. Dedim ya,
Ergenekon iddianamelerinin 6-7 yerinde ad›m geçi-
yor. San›ksam, flüpheli diye ça¤›r›n, de¤ilsem böy-
le iddianame düzenleyip, tertemiz insanlar›n baflka-
lar› karfl›s›nda kötülenmesinde arac› olmay›n. 

‹nsanlar birbirlerine neler yap›yor. Atatürkçü Dü-
flünce Derne¤i içinde benim geçinemedi¤im, iftira-
lar›ndan s›k›ld›¤›m, tutumlar›ndan, yalanlar›ndan
utand›¤›m adamlar oldu. Rahmetli Türkan Saylan
Han›m çok flikâyet etti kimi profesörleri. 

BBuu  ssoorruunnllaarrddaann  çç››kk››flfl  yyoolluunnuu  nnaass››ll  bbuullaabbiilliirriizz??

Devlet Üniversitesi olmas›na ra¤men, gericilere
ocakl›k, kaynakl›k yapan üniversiteler var. Aç›kça
söylüyorum. Bunlar› düflünelim. Bana göre devlet
rejim karfl›tlar›n›n ortakl›¤›n›n eline geçmifltir. 

Ç›k›fl yolu, çok çal›flmak, oyunu namus bilerek kul-
lanmak, halk› ayd›nlatmak, ç›kardan uzak tutarak
ülke sorunlar›n›n çözümünün herkesin insanl›k ve
yurttafll›k borcu oldu¤una inand›rmakt›r. Aç kala-
caks›n›z, umutsuz kalmayacaks›n›z. Demokrasi bi-
zim umudumuzdur. 

Afet Han›m’›n Medeni Bilgiler kitab›nda el yaz›s›
ile olan notlar›na bakt›¤›n›zda Atatürk’ün 53 yerde
“demokrasi” sözcü¤ünü kulland›¤›n› görürsünüz. O
y›llarda kaç kifli demokrasiyi, demokratl›¤› cumhu-
riyeti biliyordu. Bugün bile demokrasimizi anlam›-
yorlar. ‹lan edildi¤i zaman “cumhuriyet” sözcü¤ü
bile bilinmiyordu.

AAttaattüürrkk’’üü  aannllaammaakk  ddeemmeekk  nnee  ddeemmeekk??

Atatürk benim için insanl›¤›n, ba¤›ms›zl›¤›n, öz-
gürlü¤ün, egemenli¤in, Türkiye ayd›nlanmas›n›n
kayna¤›d›r. Türkiye’mizin ulusal de¤erlerinin ve
kaynaklar›n›n simgesidir. Türkiye ile özdeflleflerek
kurumlaflm›fl bir ilkeler an›t›d›r. Onur, namus, say-
g›nl›k, ahlak, adalet, ilke, devingenlik, yurtseverlik
demektir. Ben Atatürk’ü böyle anl›yorum. 

Türkiye’de bugün yaflanan bütün s›k›nt›lar, Ata-



astamonu Üniversitesi’nde Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün

71’inci y›l›nda anma etkinlikleri çerçevesin-
de “Her Yönüyle Atatürk” konulu panel ger-
çeklefltirildi. Kastamonu Üniversitesi 3 Mart
Konferans Salonunda 10 Kas›m 2009 tari-
hinde düzenlenen panele, Kastamonu Valisi
Mustafa Kara, Kastamonu Belediye Baflkan›
Turhan Topçuo¤lu, Garnizon Komutan›
Tu¤general Ali Ayd›n, J. Bölge Kom. Kur-
may Baflkan› J.Kur.Kd.Alb. Tayfun Albay-
rak ve çok say›da davetli kat›ld›.

Baflkanl›¤›n› Kastamonu Üniversitesi Rek-
tör Yard›mc›s› Prof. Dr. Süleyman Ta-
ban’›n yapt›¤› panelde, Fen Edebiyat Fa-
kültesi Felsefe Bölümü Baflkan› Prof. Dr.
Yavuz Unat, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü Baflkan› Yrd. Doç. Dr Serhat Y›l-
maz, E¤itim Fakültesi Ö¤retim Üyesi Yrd.

Doç. Dr. Mustafa Eski ve Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ercan Çe-
lebi konuflmac› olarak yer ald›.

Prof. Dr. Yavuz Unat, “Atatürk ve Bilim”
bafll›kl› konuflmas›nda Atatürk’ün bilime
önem veren ve bu yönde öncü ad›mlar at-
m›fl bir lider oldu¤unu vurgulad›. Cumhu-
riyetin temellerinin bilim üzerine at›ld›¤›-
na dikkat çeken Unat, “Atatürk, savafl
alan›nda kaz›n›lan baflar›n›n bilimle taç-
land›r›lmas› gerekti¤ini vurgulam›flt›. Üs-
telik “En hakiki mürflit (yol gösterici) bi-
limdir.” demifltir. Üstelik sadece fen bi-
limlerini önemsememifltir. Sosyal bilim-
lerin de önemli oldu¤unun alt›n› çizmifl-
tir.” dedi.

Atatürk’ün alfabeyi de¤ifltirmesinin bi-
limsel geliflmenin önünü açaca¤›na inan-

d›¤›n› kaydeden Unat, “Atatürk önce al-
fabeyi de¤ifltirdi. Çünkü Arap alfabesini
bilimin önünde bir engel olarak görüyor-
du. Ayr›ca geometride de dil sorunu yafla-
n›yordu. Geometride anlafl›lmas› güç bir
dil kullan›l›yordu. Bu yüzden bizzat ken-
disi “Geometri Klavuzu” isimli bir geo-
metri kitab›n› kaleme alm›flt›r. Hatta bo-
yut, yüzey, düzey, beflgen, dörtgen gibi
pek çok kelimeyi burada ilk kez kullan-
m›flt›r.” diye konufltu. 

Yrd. Doç. Dr. Serhat Y›lmaz da “Atatürk
ve E¤itim” konusunu ele ald›¤› konuflma-
s›nda Atatürk’ün ak›lc›, iyi bir devlet ada-
m›, iyi bir asker, iyi komutan, iyi bir lider
olmas›n›n yan› s›ra iyi bir e¤itimci ve ba-
flö¤retmen oldu¤unu vurgulad›. Y›lmaz,
Atatürk’ün ünlü flair Behçet Kemal Ça¤lar
ile yaflad›¤› bir olay› flöyle anlatt›: 

K

“Her Yönüyle Atatürk” Paneli
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“Atatürk, Ça¤lar’a “Sen iyi bir flairsin. Be-
nim özelliklerimi anlatan bir fliir yaz” de-
mifl. Behçet Kemal Ça¤lar yar›m saat baflka
bir odaya geçmifl ve sonra dönmüfl. Ata-
türk’ün pek çok özelliklerini s›ralad›¤› flii-
rini okumufl. Atatürk’ten güzel sözler bek-
lerken, “Olmam›fl” cevab›yla karfl›laflm›fl.
“Neden be¤enmediniz” diye sordu¤unda,
Atatürk, “Benim önemli niteli¤im ö¤ret-
menli¤imdir, bundan hiç bahsetmemiflsin.”
demifl.”

Y›lmaz, Atatürk ve e¤itim konusunu, yetifl-
ti¤i dönem, durumla ilgili tespiti, bu tespi-
tiyle ilgili önerileri ve uygulamalar› bafll›k-
lar› alt›nda incelenebilece¤ini belirtti. Ata-
türk’ün din esas›na dayal› bir dönemde
okula bafllad›¤›n› belirten Y›lmaz, ancak
yine ayn› dönemde yenilik hareketleriyle
bat›ya aç›lma çabalar›n›n da bafllad›¤›n›
kaydetti. Y›lmaz, “Atatürk, toplumda bilgi-
sizlik oldu¤una inan›yordu. Çünkü toplu-
mun yüzde 80’i okuma yazma bilmiyordu.
Atatürk geleneksel e¤itim yöntemlerine
karfl›yd›, e¤itim sisteminin milli olmamas›-
n›, istikrarl› e¤im politikalar›n›n üretilme-
mesini elefltiriyordu.” dedi.

“Çeflitli Yönleriyle Atatürk” bafll›kl› bir ko-
nuflma yapan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eski
de Atatürk’ün siyasi, hukuk, e¤itim, kültür
sanat, bas›n-yay›n, ekonomi ve sanayi gibi
alanlarda gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar hak-
k›nda bilgi verdi. Eski flöyle konufltu:

“Siyasi alanda; Saltanat ve Hilafet kald›r›ld›,
Cumhuriyet ilan edildi.

Hukuksal alanda; 1921 ve 1924 Anayasala-
r› kabul edildi. Kad›nlara seçme seçilme
hakk› verildi.

E¤itim alan›nda; 1921 y›l›nda kurtulufl mü-
cadelesi devam ederken Maarif Kongresi

topland›, 1923’te Musiki Cemiyeti kuruldu.
Bu cemiyet 1936 y›l›nda konservatuar ol-
du. 1925’te Hukuk Mektebi, 1926’da Gazi
Orta Muallim Mektebi, 1930’da Ankara
Yüksek Ziraat Mektebi, 1935’te Dil Tarih
Co¤rafya Fakültesi kuruldu. 

Bas›n-yay›n alan›nda: Anadolu Ajans› ku-
ruldu. Hakimiyet-i Milliye isimli gazete
ç›kar›ld› ve Ankara Radyosu faaliyete ge-
çirildi. 

Ekonomi ve sanayi alan›nda; ‹zmir ‹ktisat
Kongresi topland›. ‹fl Bankas› kuruldu. fie-
ker Fabrikalar› kuruldu. Merkez Bankas›,
Sümerbank ve Halkbankas› kuruldu. fiifle
ve cam sanayi, çimento, uçak sanayi kurul-
du. Makine Kimya Endüstrisi kuruldu.
1923-1938 aras› 3 bin km’lik demiryolu
yap›ld›.”

Yrd. Doç. Dr. Ercan Çelebi de konuflma-
s›nda Atatürk’ün Nutuk adl› eseri üzerin-
de durdu. Nutuk hakk›nda yapt›¤› analiz-

lerle ilgili bilgi veren Çelebi, Nutuk’un
Kurtulufl Savafl›’n›n nas›l bafllad›¤›ndan,
Cumhuriyetin nas›l ilan edildi¤i, yenilik-
lerin nas›l yap›ld›¤›n›n anlat›ld›¤› bir eser
oldu¤unu hat›rlatt›. Çelebi, “Nutuk asl›n-
da Atatürk’ün eserinin eseridir. Atatürk
Nutuk’u 15-21 Ekim tarihleri aras›nda 36
saat 31 dakikada 6 günde okumufltur. 
Nutuk’un ideolojik boyutu vard›r. Çünkü
Atatürk Nutuk’u Cumhuriyet Halk F›rka-
s›n›n 2.’nci büyük kongresinde okumufl-
tur.” diye konufltu.

Nutuk’un kaleme al›nmas›n›n amaçlar› ara-
s›nda tarihçilerin, muhalifleriyle hesaplafl-
ma, yapt›klar›n› anlatma, milletine hesap
verme üzerinde fikir birli¤ine vard›¤›n› be-
lirten Çelebi, Atatürk’ün amaçlar›ndan biri-
nin de yeni Türk Devletinin nas›l kuruldu-
¤unu gelecek nesillere aktar›lmas›n›n sa¤-
lanmas›n› da hedefledi¤ini kaydetti. Çelebi,
“Ayr›ca, Nutuk’la yap›lan ink›laplar›n do¤-
ru anlafl›lmas›n› sa¤lamak, milletini ve ye-
ni nesilleri gelecek tehlikelere karfl› uyar-
mak ve gelecek politikalara yön vermek de
amaçlanm›flt›r.” dedi.

Çelebi, Atatürk’ün Nutuk’u haz›rlarken
belgelere ve hat›ralara dayal› olarak çal›flt›-
¤›n› ve s›k s›k arkadafllar›ndan yaz›lan say-
falar hakk›nda fikir ald›¤›n› söyledi. Nu-
tuk’un dilinin Atatürk’ün yetiflti¤i dönemin
özelliklerini tafl›d›¤›n› ifade eden Çelebi,
canl›, sürükleyici bir anlat›m›n›n oldu¤unu
da sözlerine ekledi. 

Panelin baflkanl›¤›n› yapan Rektör Yard›m-
c›s› Süleyman Taban da konuflmalar› sonun-
da Atatürk’ün iyi bir asker, iyi bir devlet ada-
m› ve iyi bir e¤itimci oldu¤unu vurgulad›.
Taban, paneli, “Atam, rahat uyu, Türk genç-
li¤i devrimlerinin ve ilkelerinin bekçileri ola-
cakt›r.” diyerek sona erdirdi. �
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astamonu Üniversitesi ve Karikatür
Vakf› ifl birli¤i ile 11 Kas›m 2009 tari-

hinde 3 Mart Konferans Salonunda “Ulusla-
raras› Karikatür Sergisi” aç›l›fl› gerçekleflti.
Farkl› ülkelerden çok say›da ünlü karikatür
sanatç›s›n›n eserlerinden oluflan serginin
aç›l›fl›n›, Karikatürist Nezih Danyal ve Kas-
tamonu Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Bahri
Gökçebay birlikte yapt›. Prof. Dr. Bahri
Gökçebay “Üniversite olarak bu tip etkin-
likleri hep bekliyor ve istiyoruz” dedi. 11 -
16 Kas›m tarihleri aras›nda aç›k kalacak
olan sergiyi Prof. Dr. Bahri Gökçebay ve
Nezih Danyal ö¤rencilerle birlikte gezdi.
Sergi aç›l›fl›ndan sonra, Nezih Danyal ko-
nuyla ilgili an›lar›n› paylaflt›¤› bir söylefli
gerçeklefltirdi. Nezih Danyal konuflmas›na “
Kastamonu’ya ilk kez geliyorum. fiehrinizi
ve yerleflkenizi çok be¤endim. Bu denli do-
¤ayla iç içe bir yerleflke ilk defa görüyorum.
Ayr›ca üniversitenizin çizgisini baflar›l› bir
flekilde yans›tan ambleminizi de çok be¤en-
dim” diyerek bafllad›.

Danyal, karikatürün mizahi çizgi ile mi-
zah yapan bir sanat oldu¤unu hat›rlata-
rak yaz› ile desteklenince zay›flad›¤›n›

vurgulad›. Konuflmas›nda siyasi karika-
tür olgusunun zay›flad›¤›n› ve komikli-
¤e dayal› karikatürün kültürel yaflamda
daha ön plana ç›kt›¤›n› belirten Danyal,
U¤ur Mumcu’nun “Bilgilenmeden fikir
sahibi olunamaz” sözüne at›fta bulundu.
Nezih Danyal, gençlerin bir hedefleri ol-

mas› gerekti¤ini ve bu hedef do¤rultu-
sunda yo¤un bir bilgilenme süreci yafla-
malar› gerekti¤ini ö¤ütledi. Ö¤rencilerin
sorular›n› yan›tlayan Danyal söyleflinin
ard›ndan ö¤rencilerle birlikte sergiyi
gezmeye ve ö¤rencilerle sohbet etmeye
devam etti.
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Uluslararas› Karikatür Sergisi 
ve Nezih Danyal söyleflisi
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Medeniyetin Baflkenti 
‹stanbul Kara Kalem Sergisi

astamonu Üniversitesi 19-25 Kas›m
2009 tarihleri aras›nda “Medeniyetin

Baflkenti ‹stanbul Kara Kalem Sergisi”ne
ev sahipli¤i yap›yor. Kastamonu Üniver-
sitesi 3 Mart Konferans Salonunda aç›lan
sergi, ressam Melikflah Soytürk’ün, Türk
kültürünü ve kültürün mimariye yans›-
mas› olan flaheserlerin çizimlerinden ve
bu flaheserler hakk›nda genifl araflt›rma-
lardan olufluyor. 

70 parça eserden meydana gelen sergide-
ki resimler, Türk evleri, sokaklar›, çefl-
meleri, hanlar›, hamamlar›, külliyeleri,
kendinden önceki medeniyetlerin izlerini
tafl›yan yap›lar›, yap›lar üzerine ifllenmifl
el sanatlar›n› ‹stanbul’un eflsiz manzara-
lar›yla birlefltiriyor.

Sergi aç›l›fl›nda ö¤rencilerle söylefli ya-
pan ressam Melikflah Soytürk, resimlerin
Araflt›rmac› Burak Yamaç’›n bir y›ll›k
çal›flmalar›n›n sonunda toplam üç y›la
yak›n bir süreçte çizildi¤ini söyledi. Soy-
türk, resimlerinde minyatür, tezhip, iflle-
me, hat tekniklerini kara kalemin kendi-
sine ait üslübu ile birlefltirdi¤ini anlatt›.
Soytürk, ayn› sergiyi pek çok ilde açt›k-
lar›n› belirterek, “Di¤er sergilerimizde

oldu¤u gibi bu sergimizde de amac›m›z,
kültürel de¤erlerimizin mimariye yans›t-
t›¤› o güzel yap›lar› ve ‹stanbul manzara-
lar›n› tüm dünyaya göstermek. Bunu ya-
parken de geliflimini tamamlamakta olan
gençlerimize atalar›n›n büyük bir mede-
niyet kurduklar›n› göstermek. Ayr›ca
2010 y›l›nda ‹stanbul kültür baflkenti se-
çilmesi sebebiyle büyük bir avantaj ve ta-
n›t›m f›rsat› elde etti; e¤er iyi kullan›l›rsa
turizmde çok ciddi büyüme olacakt›r. Bu
olaya da bir katk›m›z olursa ne mutlu…”
diye konufltu. 

Soytürk, projenin ortaya ç›k›fl›n› flöyle
aç›klad›: “‹stanbul binlerce y›l farkl›
medeniyetlere ev sahipli¤i yapt› ve ‹s-
tanbul’a sahip olan tüm milletler dünya-
y› yönetti. Ayr›ca do¤al güzelli¤i ile
dört mevsimi bir arada yaflatmas›n› da
eklersem onu dünya medeniyetinin bafl-
kenti yapt› diyebilirim. Ama en önemli-
si flu anki ‹stanbul’un dünya medeniye-
tinin zirve yapt›¤› Osmanl› döneminde
yap›lan kusursuz yap›lar›n bu flehre kat-
t›¤› güzellik ve medeniyetlerin hoflgörü-
lü birlikteliklerinden dolay› Medeniye-
tin Baflkenti ‹stanbul Sergisi düflüncesi
ortaya ç›kt›.”
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astamonu’da görev yapmakta
olan ö¤retmenler taraf›ndan

oluflturulan Türk Sanat Müzi¤i
korosu, 24 Kas›m Ö¤retmenler
Günü nedeniyle gerçeklefltirilen
etkinlikler çerçevesinde 3 Mart
Konferans salonunda
gerçeklefltirilen programda
dinleyicilere Türk Sanat Müzi¤inin
seçkin eserlerini sundu.  

Koro ve solo olarak icra edilen
eserler dinleyiciler taraf›ndan
büyük be¤eni toplad›. Dinletinin
ard›ndan ‹l Milli E¤itim Müdürü
Nihat Tarakç› ve Kastamonu
Üniversitesi Rektör Yard›mc›s›
Mevlüt Beyribey sanatç›
ö¤retmenleri tebrik ederek,
kendilerine çiçek verdi. 

K

Ö¤retmenlerden
müzik ziyafeti
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astamonu Üniversitesi Orman
Fakültesi 29-31 Ekim 2009 tarih-

leri aras›nda Orman Fakülteleri De-
kanlar Toplant›s›’na ev sahipli¤i
yapt›. Bu y›l 13’üncüsü düzenlenen
ve Orman Fakülteleri E¤itim-Ö¤re-
tim ve Araflt›rma konular›n›n eflgü-
dümlü bir flekilde yürütülmesi ama-
c›yla gerçeklefltirilen toplant›ya 9
üniversitenin Orman Fakültesi de-
kanlar› kat›ld›. 

Toplant›, Kastamonu Üniversitesi
Orman Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Mevlüt Beyribey baflkanl›¤›nda Doç.
Dr. Sezgin Ayan ve Doç. Dr. Ömer
Küçük raportörlü¤ünde yürütüldü.
Türkiye’deki mevcut 9 Orman Fa-
kültesi Dekanl›klar› ad›na toplant›ya;
‹stanbul Üniversitesi Orman Fakülte-
si Dekan› Prof. Dr. Tahsin Akalp,
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman

Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Mustafa
Fehmi Türker, Süleyman Demirel
Üniversitesi Orman Fakültesi ad›na
Dekan Prof. Dr. Musa Genç ve De-
kan Yard›mc›s› Yrd. Doç. Dr. O¤uz
Çoban, Çank›r› Karatekin Üniversi-
tesi Orman Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. Ziya fiimflek, Bart›n Üniversitesi
Orman Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Metin Sar›bafl, Kahramanmarafl Süt-
çü ‹mam Üniversitesi Dekan› Prof.
Dr. Orhan Erdafl, Karadeniz Teknik
Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Zafer Cemal Özkan ile
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi
Ad›na Dekan Prof. Dr. Süleyman
Akbulut ve Doç. Dr. Haldun Müder-
riso¤lu kat›ld›. Ayr›ca Mühendislik
E¤itim programlar› De¤erlendirme
ve Akreditasyon Derne¤i (MÜDEK)
Baflkan Yard›mc›s› ve Bilkent Üni-
versitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. A.

Bülent Özgüler konuk olarak kat›ld›-
¤› toplant›da Akreditasyon konusun-
da sunum yapt›. 

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakül-
tesi Dekan› Prof. Dr. Mevlüt Beyri-
bey’in aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan
toplant› gündem maddelerine geçildi.
Toplant›n›n gündem maddeleri aras›n-
da, Farabi ve Erasmus Program› ‹flle-
yifli, Akreditasyon ve Müfredat Prog-
ramlar›, Doçentlik Kriterleri, Ortak
Proje ve Bilimsel Etkinlikleri gerçek-
lefltirme olanaklar› de¤erlendirilerek
kararlar al›nd›. Ayr›ca, Orman Fakül-
telerinin Alan Yeterliliklerinin olufltu-
rulmaya çal›fl›ld›¤› toplant›da, bütün
Orman Fakülteleri temsilcilerinin ça¤a
uygun ö¤retim ve araflt›rma çabalar›n-
da ortak hareket etme karar›, ormanc›-
l›k sektörünün geliflimi aç›s›ndan bü-
yük önem arz etti¤i vurguland›. 

K

Orman Fakültesi Dekanlar› 
Kastamonu’da bulufltu



astamonu Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi
Baflkanl›¤›nca 5-10 Ekim tarihlerinde Ankara'da

düzenlenen “Türk ve Dünya Kültüründe ‹stanbul” ko-
nulu 7. Uluslararas› Türk Kültürü Kongresine kat›ld›.
Kongrede üniversitemizi Fen-Edebiyat Fakültesi ö¤re-
tim üyelerinden Prof. Dr.Yavuz Unat, Yrd. Doç.Dr.
Serhat Y›lmaz ile E¤itim Fakültesi Ö¤retim Görevlisi
Burcu Öztürk bildirileriyle temsil etti.

K
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Türk ve Dünya
Kültüründe ‹stanbul

vrupa Birli¤i E¤itim ve Gençlik Programlar› Mer-
kezi Baflkanl›¤›n›n Hayat Boyu Ö¤renme Leonar-

do da Vinci Program› kapsam›nda yürütülen proje tec-
rübelerini paylaflmak ve proje ç›kt›lar›n› yayg›nlaflt›r-
mak amac›yla 1-2 Ekim 2009 tarihlerinde Ankara da
düzenlemifl oldu¤u “Mesleki E¤itimde Avrupa Boyu-
tu, Proje Merkezli Kazan›mlar” konulu konferansa
Üniversitemiz D›fl ‹liflkiler Koordinatörü ve Orman
Fakültesi Dekan Yard›mc›s› Doç. Dr. Sezgin Ayan pa-
nelist olarak kat›ld›.

Ayan, “Kurumsal ve Bölgesel Kazan›mlar” bafll›kl› pa-
nelde, 2008 teklif ça¤r›s› döneminde yürütmüfl oldu¤u
“Avrupa’da PAN Parks Uygulamalar› ve Küre Da¤lar›
Milli Park›na Entegrasyonu” konulu Leonardo da Vinci
VETPO projesi deneyimlerini paylaflt›.

A

Mesleki E¤itimde Avrupa Boyutu, 
Proje Merkezli Kazan›mlar Konferans›

astamonu Üniversitesi 16-18 Ekim 2009 tarihinde
Bulgaristan'›n baflkenti Sofya'da Ulusal Kültür Merke-

zi'nde düzenlenen S›n›rlar Ötesi E¤itim Fuar›’na (Educa-
t›onal Exposition Education Beyond Borders) kat›ld›. Fark-
l› ülkelerden 50 üniversitenin kat›ld›¤› fuarda Kastamonu
Üniversitesini. E¤itim Fakültesi Dekan›, Bölüm ve Ana Bi-
lim Dal› Baflkanlar›, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Ens-
titüsü Müdürlerinden oluflan 13 kiflilik grup temsil etti.

K

S›n›rlar Ötesi 
E¤itim Fuar›
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nlü bilim adam› Galileo’nin telesko-
pu kullanarak gökyüzünü gözlemle-

mesinin 400. y›l dönümü olan 2009 y›l›,
tüm dünyada çeflitli etkinliklerle kutlan›-
yor. UNESCO 2009 Uluslararas› Astro-
nomi Y›l› etkinlikleri kapsam›nda Kasta-
monu Üniversitesi de “Galileo ve Modern
Bilim Anlay›fl›” konulu bir toplant› ile
Gözlem fienli¤i düzenledi. 

Toplant› ve Gözlem fienli¤i, 16 Ekim
2009 tarihinde UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu ile Kastamonu Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
Baflkanl›¤› katk›lar›yla gerçeklefltirildi. 

Kastamonu Üniversitesi 3 Mart Konferans
Salonunda gerçeklefltirilen toplant›ya Kas-
tamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Bahri Gökçebay, ‹l Genel Meclisi Baflkan›
Erdal Baflesgio¤lu, ‹l Emniyet Müdürü

Yusuf Albayrak, Milli E¤itim Müdürü Ni-
hat Tarakç› ve çok say›da ö¤renci kat›ld›. 

Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan
Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Felsefe Bölümü Baflkan› ve
UNESCO Astronomi ‹htisas Komitesi
Üyesi Prof. Dr. Yavuz Unat, böyle bir et-
kinli¤in Kastamonu’da yap›l›yor olmas›-
n›n önemine iflaret etti. UNESCO’nun
Kastamonu’da ilk defa bir etkinlik ger-
çeklefltirdi¤ini kaydeden Unat, etkinli¤e
ev sahipli¤i yapmaktan ötürü memnuni-
yetini dile getirdi.

“Dünya Astronomi Y›l›” 
Kastamonu’da da kutlan›yor
UNESCO ad›na bir konuflma yapan Sa-
banc› Üniversitesi Ö¤retim Üyesi ve
Türk Astronomi Derne¤i Baflkan› Prof.

Dr. Ali Alpar, 2009 y›l›n›n Birleflmifl
Milletler Uluslararas› Astronomi Birli¤i
IAU (International Astronomical Uni-
on) ve UNESCO taraf›ndan “Dünya As-
tronomi Y›l›” olarak belirlendi¤ini söy-
ledi. Bütün dünyada çeflitli etkinliklerle
kutlanan Astronomi Y›l›’n›n tarih ve
kültür flehri Kastamonu’da da kutlanma-
s›n›n önemli oldu¤una dikkat çeken Al-
par, “Türkiye genelinde Türk Astrono-
mi Derne¤i taraf›ndan koordine edilen
Dünya Astronomi Y›l› (DAY 2009) et-
kinlikleri yo¤un bir ilgi ile karfl›lan-
d›¤›n¤ belirtti. Alpar, “Derne¤imizin bu
y›l için özel olarak haz›rlanan www.as-
tronomi2009.org adl› web sitesinde ül-
kemizin birçok yerinde bafllam›fl olan ve
y›l›n geri kalan k›sm› için planlanan et-
kinliklerle ilgili bilgilere, yurt içi ve
yurt d›fl› web ba¤›nt›lar›na ve kaynakla-
ra ulafl›labilir.” diye konufltu.

Ü

Dünya Astronomi Y›l›
Etkinlikleri
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1609 y›l›nda Galileo’nun ilk kez ve henüz
icat edilmifl olan teleskopu merak ve bi-
limsel araflt›rma için gökyüzüne tuttu¤unu
kaydeden Alpar, “Bu y›l bu önemli olay›n
400. y›ldönümünü Dünya Astronomi Y›l›
olarak kutluyoruz. 1609’da teleskopla
gökyüzüne bakan ilk insan olarak Galileo
Galilei’nin gördü¤ü beklenmedik olgular,
Galileo’nun destekledi¤i Kopernik Siste-
mine kuvvetli dolayl› kan›tlar sa¤layarak
insanlar›n evren görüsünü ve eski önyar-
g›lar›n› temelden de¤ifltirdi. Teleskopun
daha o tarihlerde Avrupa’da h›zla yay›lan
ve kolayca ulafl›labilen bir alet olmas› in-
sanlar›n Galileo’nun gördüklerini kendi
gözleri ile görmelerini sa¤lad›. Bu olay
Bilimsel Devrim dedi¤imiz geliflmelerin
en önemli, anlaml› ve etkin dönemeçlerin-
den biridir” dedi.

Yap›lan aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan
oturumlara geçildi. ‹lk oturumun baflkan-
l›¤›n› Fen Edebiyat Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. Süleyman Taban yapt›. Toplant›ya ,
‹stanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Feza
Günergun, Sabanc› Üniversitesinden
Prof. Dr. Ali Alpar ve Doç. Dr. Emrah
Kalemci, ‹stanbul Kültür Üniversitesin-
den Prof. Dr. Zeki Aslan, Mersin Ça¤
Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Emin
Özel, ‹stanbul Teknik Üniversitesinden
Prof. Dr. Atilla Bir, Kastamonu Üniversi-
tesinden Prof. Dr. Yavuz Unat, Ankara
Üniversitesinden Prof. Dr. Ethem Der-
man, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir,
Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Doç. Dr.
Birol Gürol, Doç. Dr. Selim Selam ve Dr.
‹nan Kalayc›o¤ullar›, K›rflehir Üniversite-
sinden Araflt›rma Görevlisi Seval Yinil-
mez kat›larak birer bildiri sundu. 

Gözlem flenli¤i
Toplant›lar›n ard›ndan ayn› gece “Gözlem
fienli¤i” düzenledi. Kastamonu Üniversi-
tesi Rektörlü¤ü önünde 21.00 – 24.00 sa-
atleri aras›nda gerçekleflen “Gözlem fien-
li¤i”nde Ankara Üniversitesi Ahlatl›bel
Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Birol Gürol
eflli¤inde teleskoplarla gökyüzü gözlemi
yap›ld›. Gençler gösteriye büyük ilgi gös-
terdi. Teleskopla 36 uydusu olan Jüpiter
gösterilip, gezegenin dört uydusu da gece
karanl›¤›nda gözlemlenebildi. 

Ayr›ca gökyüzü gözlemi s›ras›nda Anka-
ra Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilim-
leri Bölümü ö¤retim üyelerinden Prof. Dr.
Ethem Derman “Rakamlar›n Dili Var
M›?” adl› bir sunum yaparak, renkli bir
gece yaflatt›. Esprili bir dille anlat›m ya-
pan Ethem Derman, izleyicilerden büyük
ilgi gördü. �
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astamonu Üniversitesi ve Kasta-
monu ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü

24 Kas›m Ö¤retmenler Günü nedeniy-
le bir panel gerçeklefltirdi. Kastamonu
Üniversitesi 3 Mart Konferans Salo-
nunda düzenlenen panelin baflkanl›¤›-
n› Kastamonu Üniversitesi Rektör
Yard›mc›s› Prof. Dr. Mevlüt Beyribey
yapt›. 

Panele konuflmac› olarak Kastamonu
Üniversitesi E¤itim Fakültesi Okul Ön-
cesi Ö¤retmenli¤i Ana Bilim Dal› Bafl-
kan› Yrd. Doç. Dr. Münevver Kaykana-
c›, E¤itim Fakültesi E¤itim Yönetimi
Teftifl Planlamas› ve Ekonomisi Ana Bi-
lim Dal› Baflkan› Yrd. Doç. Selda Polat,
Göl Anadolu Ö¤retmen Lisesi Müdürü
Turan Karagözo¤lu ve ö¤renci velileri
ad›na Tuna Eraslan kat›ld›. 

“Cumhuriyet Döneminde Ö¤retmen Ye-

tifltirme” konulu bir konuflma yapan
Yrd. Doç. Dr. Münevver Kaykanac›,
Ö¤retmenler Gününü coflkulu kutlad›k-
lar›n› belirtti. Cumhuriyetin kuruluflu-
nun 86’nc› y›l›n›n kutland›¤›na dikkat
çeken Kaykanac›, “Bu 86 y›l içerisinde
ö¤retmen yetifltirme konusunda olumlu
olumsuz aflamalar geçirdik. Her uygula-
ma kendi flartlar› içinde de¤erlendiril-
melidir. H›zla de¤iflen flartlar e¤itimde
de¤ifliklik yapmay› zorunlu k›lmakta-
d›r.” dedi. Kaykanac›, Cumhuriyetten
önce ‹stanbul’da yetiflen ö¤retmenlerin
Anadolu’da ö¤retmenlik yapmak iste-
mediklerini ve köylerden bir k›z bir er-
kek ö¤renci al›p yetifltirilip geri gönde-
rilmesinin düflünüldü¤ünü belirterek,
savafl nedeniyle bu düflüncenin hayata
geçirilemedi¤ini söyledi. Kurtulufl sava-
fl› sonras›nda köy enstitüleri ile bu ko-
nuda çal›flmalar yap›ld›¤›n› ifade eden
Kaykanac›, “Savafl sonras› 1923 y›l›nda

KKastamonu
Üniversitesi

Ö¤retmenler
Günü Paneli
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10 bin ö¤retmen vard›. Bugün ise sade-
ce zorunlu e¤itimde okuyan ö¤renci sa-
y›s› 10 milyon. Ö¤retmen say›s› ise 453
bine ulaflm›flt›r. Bu say›lar› dikkate ald›-
¤›m›zda ö¤retmen yetifltirmenin hem
say› hem de kalite bak›m›ndan yeterlili-
¤i sorun olarak görülmüfltür. Nüfusa gö-
re ö¤retmen aç›¤› giderilememifltir. Ni-
celik sorunu çözmeye çal›fl›l›rken, nite-
li¤i bozulmufltur.” diye konufltu.

Yrd. Doç. Dr. Selda Polat ise “Günü-
müzde Ö¤retmenlik Mesle¤inin De¤i-
flen Yüzü” konulu konuflmas› ile ekono-
mik programlar ve e¤itim sistemi ara-
s›ndaki iliflkilere dikkat çekerek; 1980
sonras› yaflanan neo-liberal dönüflümün
e¤itim sisteminde yaratt›¤› köklü dönü-
flüme ve ortaya ç›kard›¤› sorunlara dik-
kat çekti. Polat, “Ö¤retmenler cumhuri-
yetin ilk y›llar›nda idealist kifliler olarak
görülmüfltür. Kalk›nma döneminde,

özellikle 1960’lara gelindi¤inde ekono-
mide e¤itimin vurgusu artt›kça ö¤ret-
menlik mesle¤i ekonominin ihtiyaç
duydu¤u kiflileri yetifltiren kifliler konu-
muna gelmifltir. Günümüze gelindi¤in-
de ise kalk›nma planlar›yla beraber sos-
yal refah devleti anlay›fl›, kamusal hiz-
metleri verme zorunlulu¤u getirmifltir.
Türkiye’de 1980’lere gelindi¤inde neo-
liberal politikalara geçilmifltir.
1990’larda ise devlet kamusal hizmet-
lerden elini çekmeye, e¤itim ve sa¤l›k
gibi hizmetleri özel sektöre devretmeye
bafllad›.” dedi.  

Polat, ö¤retmenler aras›nda bir rekabe-
tin yaflanmaya bafllad›¤›n› da belirterek,
ö¤retmenlerin dershane ö¤retmeni, özel
okul ö¤retmeni, devlet okulu ö¤retmeni
gibi farkl› s›n›flara sokulmas›n›n da ra-
hats›z edici oldu¤unu kaydetti. 

Göl Anadolu Ö¤retmen Lisesi Müdürü

Turan Karagözo¤lu “Ö¤retmen Lisele-
rinin Kurulufl Amaçlar› ve Ö¤retmen
Yetifltirmedeki Rolü” konulu konuflma-
s› ile Köy Enstitülerinden bafllayarak
Türkiye de ö¤retmen yetifltirmede yafla-
nan güçlükleri ve ö¤retmen liselerinin
bu sürece katk›s›n› anlatt›. 

Ö¤renci Velisi Tuna Eraslan yapt›¤› ko-
nuflmada, ö¤rencilerin ö¤retmenlerini
bir rol model olarak benimsediklerini
bu nedenle ö¤renci velisi olarak en iyi
okula ve en iyi ö¤retmene yönelik yo-
¤un bir talep olufltu¤una dikkat çekti.
Okullar›n ve ö¤retmenlerin internet ara-
c›l›¤› ile ders saatleri d›fl›nda da ö¤ren-
cileri ile bilgi al›flveriflinde bulunmas›
gerekti¤ini belirten Tuna Eraslan, okul
yönetimi ve ö¤renci velilerinin etkin ifl
birli¤i ile yaflanan olumsuzluklar›n bü-
yük oranda h›zl› ve kolay bir flekilde çö-
zülebilece¤ini belirtti. �
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Eğitim Fakültesi

astamonu Üniversitesi, 13-16 Ekim tarihlerinde ‹zmir Dokuz Eylül Üniversitesi
taraf›ndan düzenlenen “Uluslararas› Multidisipliner Kad›n Kongresi”ne kat›ld›. Kongrede

Kastamonu Üniversitesini E¤itim Fakültesi Türkçe Bölümü ö¤retim elemanlar›ndan Ö¤r.
Gör. Dr. Gülten Küçükbasmac› “Masal Anlat›c›s› Olarak Kad›n”, Ö¤r. Gör. Yudum K›rm›z›
“Yûnus Emre Divan›’nda Kad›n Alg›s›” bafll›kl› bildirileriyle temsil etti.

K

Uluslararas› Multidisipliner 
Kad›n Kongresi
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astamonu Üniversitesi E¤itim Fakültesi ‹lkö¤retim Bölümü Matematik E¤itimi Ana Bilim
Dal› Baflkan› Prof. Dr. Ahmet Kaçar ile Ana Bilim Dal› ö¤retim elemanlar› Ögr. Gör. Dr.

Güler Tuluk ve Ögr. Gör. Abdulkadir Tuna, 1-3 Ekim 2009 tarihleri aras›nda Trakya Üniversi-
tesinde gerçeklefltirilen “Uluslararas› 5. Balkan E¤itim ve Bilim Kongresine” kat›ld›.

Bu y›l 5.si düzenlenen kongrede Kastamonu Üniversitesi ad›na “Bilgisayar Cebiri Sistemleri-
nin S›n›f Ö¤retmeni Adaylar›n›n Matemati¤e Yönelik Tutumuna Etkisi” ve “Gerçek Dünya
Projesi Kullanarak Bir Lisans Durumu Çal›flmas›: Ö¤retmen Adaylar› Web Sayfas› Düzenler-
ken Neler Söylediler” isimli iki bildiri sunuldu.

K

Uluslararas› 5. Balkan E¤itim ve 
Bilim Kongresi

astamonu Üniversitesi E¤itim Fakültesi Dekan Yard›mc›s› Yrd. Doç. Dr. Hülya Aflk›n
Balc› ile E¤itim Fakültesi ‹lkö¤retim Bölümü S›n›f Ö¤retmenli¤i Ö¤retim Görevlisi

Ulviye Özönder Ayd›n 2-7 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda M›s›r’›n Baflkenti Kahire’de düzen-
lenen “Uluslararas› Türkiye - M›s›r ‹liflkileri Sempozyumu ve Güzel Sanatlar Sergisi”ne
bildiri ve eserlerle kat›ld›.

Sempozyuma Yrd. Doç. Dr. Hülya Aflk›n Balc› “Bir Halk Kültür Örne¤i Olarak Nogay
Çad›rlar›ndaki Damgalar›n ‹flaret Bilimsel Göstergeleri” isimli sözlü bildiri ile kat›l›rken,
Ö¤retim Görevlisi Ulviye Özönder Ayd›n ise açt›¤› resim sergisi ile Güzel Sanatlar Sergisinde
yer ald›.

K

Uluslararas› Türkiye-M›s›r ‹liflkileri
Sempozyumu ve Güzel Sanatlar Sergisi
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FAKÜLTELER
Fen-Edebiyat Fakültesi

11. EUPEN (European Physics
Education Network)- “Bologna sü-

recinden sonra Fizik” toplant›s›, 10-13
Eylül 2009 tarihleri aras›nda Litvan-
ya’n›n baflkenti Vilnius’ta düzenlendi.
Toplant›ya, Kastamonu Üniversitesi
Rektör Yard›mc›s› ve Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Dekan› Prof. Dr. Süleyman Ta-
ban, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bö-
lümü ö¤retim üyeleri Yrd. Doç. Dr.
Ahmet Tolga Taflç› ve Yrd. Doç. Dr.
Abdulkadir fienol kat›ld›.

Vilnius’a, Prof. Dr. Laura Tugulea
(Bükrefl Üniversitesi, Romanya) ve
Prof. Dr. Gintaras Dikcius’›n (Vilnius
Üniversitesi, Litvanya) davetlisi olarak
giden Kastamonu Üniversitesi heyeti,
Vilnius Üniversitesi Fizik Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Vytautas Balevicius,
Erasmus koordinatörü Prof. Dr. Ginta-
ras Dikcius ve Bükrefl Üniversitesi
Erasmus koordinatörü Prof. Dr. Laura
Tugulea ile görüflmeler yapt›.

Görüflmeler sonunda, Vilnius Üniversi-
tesi Fizik Fakültesi ile ö¤renci ve ö¤re-
tim üyesi de¤iflimini kapsayan Erasmus
anlaflmas› yap›ld›. Bükrefl Üniversitesi
ile yap›lacak anlaflmada da imza afla-

mas›na gelindi. Ayr›ca, Fen-Edebiyat
Fakültesi Fizik Bölümü’nün EUPEN’e
üye olmas› için gerekli görüflmeler ya-
p›ld› ve üyelik ifllemleriyle ilgili çal›fl-
malar bafllat›ld›.

Fen-Edebiyat Fakültesi Litvanya’da

astamonu Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi kurucu dekan› Prof. Dr.

Abdullah Günen Kastamonu’ya geldi.
Fen-Edebiyat Fakültesinin davetlisi ola-
rak 2 Kas›m 2009 tarihinde Kastamonu
Üniversitesi’ne gelen Günen, önce Kas-
tamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Bahri Gökçebay, Fen Edebiyat Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Süleyman Taban ve Fen
Edebiyat Fakültesi ö¤retim elemanlar›yla
bir araya geldi

Prof. Dr. Abdullah Günen, 03 Kas›m
2009 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi
Seminer Salonunda, Fakültenin kurulufl
sürecini anlatan genel bir konuflma yapt›.
Konuflman›n ard›ndan Fen Edebiyat Fa-
kültesi Dekan› Prof. Dr. Süleyman Taban
taraf›ndan Prof. Dr. Abdullah Günen’e
teflekkür plaketi takdim etti.

K

Fen-Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekan› 
Günen’den ziyaret

U



31

astamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Fizik Bölümü ö¤retim

üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZ-
TÜRK, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tolga
TAfiÇI, Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir fiE-
NOL Çek Cumhuriyeti Prag’da 25 A¤us-
tos 2009 – 02 Eylül 2009 tarihleri aras›n-
da düzenlenen “SUSY Theory and Phe-
nomenology” adl› yo¤unlaflt›r›lm›fl kursa
kat›ld›lar. 

Kursta ülkemizden yaln›zca Kastamonu
Üniversitesi ö¤retim üyeleri haz›r bulun-
du. Avrupa’dan az say›da araflt›rmac›n›n
kabul edildi¤i bu programda fizik bilimi
dünyas›n›n seçkin ö¤retim üyeleri semi-
nerler verdi. 

K

Fen-Edebiyat
Fakültesi Fizik
Bölümü Prag’da

Mu¤la Üniversitesi ve Türkiye Atom
Enerjisi Kurumunun ortaklafla

düzenledi¤i “X. Ulusal Nükleer Bilimler
ve Teknolojileri Kongresi” 6-9 Ekim
2008 tarihleri aras›nda Mu¤la’da gerçek-
lefltirildi. Nükleer enerjiye dayal› teknolo-
jilerin geliflmesini sa¤lamak ve bu alanda
yap›lan çal›flmalardan elde edilen bilgileri
paylaflmak amac›yla gerçeklefltirilen kon-
greye Kastamonu Üniversitesi Fen Ede-
biyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Aybaba Hançerlio¤ullar› “UF4 ‹çeren
Eriyik Tuzlu Apex Füzyon Reaktöründe
Nötronik Hesaplamalar” isimli sözlü
bildiri ile kat›ld›.

K

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri kongresi
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FAKÜLTELER
Orman Fakültesi

lmanya Niedersachsische eyaletinden Orman Mühendi-
si Uzman Mr. Rainer Köpsell 22-30 Eylül 2009 tarihle-

ri aras›nda Erasmus de¤iflimi kapsam›nda orman fakültesini
ziyaret edip bir dizi faaliyette bulundu. Köpsell, 3. Mart kon-
ferans salonunda “Do¤aya uygun ormanc›l›k” ve E¤itim Fa-
kültesi Konferans Salonunda “Almanya Afla¤›-Saksonya
Eyaletinde Çevre E¤itimi” konular›nda konferanslar vermifl-
tir. Bu konferanslara orman teflkilat›ndan yetkililer ve ö¤ret-
men adaylar› kat›lm›flt›r. Ayr›ca, Mr. Rainer Köpsell ve Or-
man Fakültesi ö¤retim üyeleri Küre Da¤lar› Milli Park› böl-
gesine gezi düzenlemifllerdir. 

A
ERASMUS ziyareti

astamonu Üniversitesi, 13–16 Ekim 2009 tarihleri aras›nda
‹talya-Cuneo’da yap›lan I. Uluslararas› Avrupa Kestane

kongresine (CASTANEA 2009–Food, Timber, Bio-
mass&Energy in Europe) kat›ld›. Kastamonu Üniversitesinden
Orman Fakültesi Orman Mühendisli¤i Bölüm Baflkan› Yrd. Doç.
Dr. Sabri Ünal ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlü¤ünden Or-
man Zararl›lar› ile Mücadele fiube Müdürü Muharrem Uçuko¤-
lu kat›ld›. Torino Üniversitesi, ISHS (Internat›onal society for
horticultural Science) ve FAO CIHEAM’›nda aralar›nda bulun-
du¤u 29 kurum taraf›ndan organize edilen kongrede Kestanenin
tarihi, peyzaj ve ekolojisi, biyolojisi ve genetik kaynaklar›, kes-
tane kültürü, Biomass ve enerji, zararl› ve hastal›klar›, ekonomi-
si ve pazarlamas›, konusunda Avrupa’n›n 24 farkl› ülkesinden 83
sözlü ve 111 poster bildiri sunuldu. Avrupa ve Lübnan’da Kes-
tane konusunda çal›flan bilim adamlar›n›n bir araya geldi¤i kon-
grede son gün kestane hasad›ndaki yeni teknik ve araçlar›n tan›-
t›ld›¤›, kestane kanseri ile ‹talya’daki mücadele ve savafl›n göste-
rildi¤i arazi turu ile Cuneo ve Borgo San Dalmazzo’daki pazar-
lama ve üretim yerlerinin gezdirildi¤i teknik gezi düzenlendi. 

K

Uluslararas› Avrupa 
Kestane Kongresi

elçuk Üniversitesi (Konya) Mesleki E¤itim Fakültesi tara-
f›ndan 22-24 Ekim 2009 tarihleri aras›nda düzenlenen 15.

Ulusal Ergonomi Kongresi’ne Orman Fakültesi Orman Mü-
hendisli¤i Bölümü ö¤retim elemanlar›ndan Arfl. Gör. Dr.
Korhan Enez “Ormanc›l›kta Üretim ‹flçili¤inde Vücut Yap›-
lar› Kaza Risk Faktörü Müdür?” isimli bildirisiyle kat›ld›. 

S

15. Ulusal Ergonomi
Kongresi
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astamonu Üniversitesi Orman  Fakültesi 18-23 Ekim
2009 tarihleri aras›nda Arjantin-Buenos Aires'de düzen-

lenen 13. Dünya Ormanc›l›k Kongresine kat›ld›. Ormanc›l›k
konusunda düzenlenen en genifl kat›l›ml› kongre olarak bili-
nen Dünya Ormanc›l›k Kongresi’ni, bu y›l dünyan›n pek çok
ülkesinden yaklafl›k 7200 kifli izledi. Ana konusu “‹klim De-
¤iflimi  Karfl›s›nda Ormanlar›n Rolü ve Sürdürülebilir Kal-
k›nma” olan kongrede, Kastamonu Üniversitesi ad›na ö¤re-
tim üyeleri  Doç. Dr. Sezgin  Ayan ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet
S›vac›o¤lu da birer bildiri sundu.

K

astamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yard›mc›s›
Doç. Dr. Sezgin Ayan ve Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet

SIVACIO⁄LU, “Erasmus Training” program› kapsam›nda Ro-
manya’n›n Karpatlar Da¤ silsilesi üzerindeki “PAN Parks” sertifi-
kal› “Retezat Milli Park›na” teknik bir gezi gerçeklefltirdi. Program
süresince Milli Park Uzmanlar›; Alin Alimpesc ve Flourin Halast-
huau ile Milli Park yönetimi, ziyaretçi izleme, eko-turizm aktivite-
leri ve e¤itim konular› görüflüldü.

Milli Park hakk›nda bilgi veren Doç. Dr. Sezgin Ayan, Retezat
Milli Park›n›n 1935 y›l›nda “Korunan Alan” olarak ayr›lm›fl, Ro-
manya’n›n en eski milli park› oldu¤unu, milli park bünyesinde
2000 metrenin üzerinde 20 civar›nda tepe, 80’den fazla glasiyal göl
bulundu¤unu ve Romanya’n›n en derin ve genifl glasiyal gölünün
bu bölgede oldu¤unu belirtti. Ayr›ca, Romanya’n›n sahip oldu¤u
flora elemanlar›n›n üçte birine Retezat Milli Park›n›n ev sahipli¤i
yapt›¤›n›, Avrupa’n›n en korunmufl Pinus cembra ormanlar›na sa-
hip oldu¤unu belirtti. Ayan, teknik program kapsam›nda dikkatleri-
ni çeken en önemli hususun; Milli Park idaresinin Yürütücü Konsey
ile Bilim Konseyi taraf›ndan birlikte gerçeklefltirilmesi oldu¤unu be-
lirtti. Bu kurullar sayesinde yerel halk ile idare aras›nda problemlerin
çok daha kolay çözümlendi¤ini vurgulad›.

Orman Fakültesi Romanya’da

K

Kastamonu Üniversitesi 
13. Dünya Ormanc›l›k
Kongresi’ne Kat›ld›

astamonu Üniversitesi Orman Fakültesi 14-26 Ekim 2009
tarihleri aras›nda Litvanya’n›n Vilnius kentinde ESRI ta-

raf›ndan düzenlenen GIS (Co¤rafi Bilgi Sistemi) Kullan›c›lar›
Konferans›’na kat›ld›. Birçok alanda karar destek sistemi ola-
rak kullan›lan Co¤rafi Bilgi Sistemi alan›ndaki geliflmelerin ve
yeniliklerin tart›fl›ld›¤› konferans› dünyan›n pek çok ülkesin-
den yaklafl›k 250 kifli izledi. Konferansta,  Kastamonu Üniver-
sitesi ad›na Arfl. Gör. Dr. Burak Ar›cak, Arfl. Gör. Dr. Korhan
Enez ve Arfl. Gör. Dr. Miraç Ayd›n da birer bildiri sundu.

K

Kastamonu Üniversitesi 
GIS Kullan›c›lar›
Konferans›na kat›ld›
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FAKÜLTELER
Orman Fakültesi

Ekim 2009’da Kastamonu Üniversitesi Orman Fakül-
tesin Dekan Yard›mc›s› Yrd. Doç. Dr. Kerim Güney

‹zmir’de Ege ‹hracatç›lar Birli¤i konferans salonunda
2’ncisi düzenlenen Odun D›fl› Orman Ürünleri Paneline ka-
t›ld›. Odun d›fl› orman ürünlerinin Türkiye’deki potansiye-
linin öneminin vurguland›¤› panelde bu ürünlerin toplat›l-
mas›, tafl›nmas›, iflletilmesi ve ihracat›na kadar geçen süre-
de karfl›lafl›lan sorunlar›n giderilmesine yönelik çözüm öne-
rileri görüflüldü.

21

II. Odun D›fl› Orman 
Ürünleri Paneli

u y›l dokuzuncusu Ürgüp’te 7-9 Ekim tarihleri aras›nda
yap›lan Ulusal Ekoloji Kongresinde Kastamonu Üniver-

sitesini Orman Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Kerim Güney,
Fen Edebiyat Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Talip Çeter ve
Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Kemal Yaman temsil etti. 

Orman Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Kerim Güney ve arkadafl-
lar›n›n “Bat› Mentefle Da¤lar›’nda (Mu¤la) Quercion Ilicis Al-
yans› ‹çin Yeni Bir Birlik”, “Egzoz Gazlar›n›n Bitkilere Etkile-
ri Ve Koruma Önerileri”, “‹ç Anadolu’dan (Yozgat-Tokat)
Phlomido Armeniacae-Astragalion microcephali Akman, Ke-
teno¤lu, Quézel, Demirörs 1984 Alyans› ‹çin Yeni Bir Sintak-
son”, “Deveci Da¤lar› (Yozgat-Tokat) Vejetasyon Tiplerinin
Floristik Kompozisyonu Üzerine Bir Araflt›rma”, “ANK Her-
baryum’u Convolvulaceae Familyas›n›n Revizyonu ve Verita-
ban›n›n Haz›rlanmas›”, “Ifl›k Da¤› (Çank›r›) Subalpin Vejetas-
yonunun Endemik Bitkileri”, “‹ç Anadolu’dan (Haymana) Sal-
vio tchihatcheffii-Hedysarion varii Akman, Keteno¤lu, Quezel,
Demirörs, 1984 Alyans› ‹çin Yeni Bir Sintakson” bafll›kl› 7 bil-
diri ile kat›ld›¤› konferansa 300’ün üzerine akademisyen kat›l-
d› ve 200’den fazla sözlü ve poster bildiri sunuldu.

B
IX. Ulusal Ekoloji Kongresi

astamonu Üniversitesi Orman Fakültesi ö¤retim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Osman Topaço¤lu, 13-16 Ekim tarihleri aras›nda

Almanya’n›n Freiburg flehrinde gerçeklefltirilen 2. Uluslararas›
"Wind Effects on Trees" kongresine ‘Wind Disturbance in  Ka-
radere Forest’ adl› poster bildirisi ile kat›lm›flt›r. 

K

Uluslararas› kongre

kdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarl›¤›
Bölümü taraf›ndan 2-8 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda

PPrrootteecctteedd  AArreeaass  AAnndd  RReeccrreeaattiioonn  CCaarrrryyiinngg  CCaappaacciittyy  isimli Se-
miner ve Konferans Program› düzenlendi. Konferansa Kasta-
monu Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarl›¤› Bölü-
münden Arfl. Gör. Sevgi Öztürk kat›lm›fl yüksek lisans tez ko-
nusu olan Kastamonu-Bart›n Küre Da¤lar› Milli Park›’n›n
Kaynak De¤erleri ve Yönetimi hakk›nda ve doktora tez çal›fl-
malar› hakk›nda bilgi al›flveriflinde bulundu. Programa ABD
Vermont Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Program› Baflka-
n› Prof. Dr. Robert Emmet Manning konuk oldu.  Prof. Man-
ning rekreasyon yönetimi ve rekreasyonel tafl›ma kapasitesi
konusunda dünyadaki say›l› uzmanlardan olup, 1986 yl›ndan
bu yana ABD’nin birçok do¤al alan› ve özellikle milli parkla-
r›nda 75 araflt›rma yapm›fl, 6 kitap, 12 kitap bölümü, 94 ma-
kale, 69 bildiri ve pek çok el kitab› yay›nland›.

Küre Da¤lar› Milli
Park›’n›n kaynak de¤erleri

A
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astamonu Üniversitesi Sa¤l› Yüksekokulu ö¤-
rencileri ve personeli 24 Ekim 2009 Cumartesi

günü “Atatürk ve ‹stiklal Yolu Gezisi”ni gerçeklefl-
tirdi. Ö¤renciler önce ‹nebolu Türk Oca¤›’n› gezdi.
‹nebolu Türk Oca¤›nda görevli Nurhayat Ergün
Oca¤›n tarihçesi ve burada geçen olaylar hakk›nda
bir sunum yapt›. Yüce Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün mum heykeli görüldü. Atatürk’ün ‹nebolu
Nutku’nu takdim etti¤i yerler gezildi. Prof. Dr. Ruhi
Selçuk Tabak ‹nebolu Türk Oca¤› An› Defteri’ne
duygu ve düflüncelerini yazd›. Her köflesi tarih dolu
‹nebolu Türk Oca¤›’ndan ayr›lan kafile önce Aba-
na’y› daha sonra Çatalzeytin’i gezdi. Gezi mutlu an›-
larla Kastamonu’ya dönüflle son buldu.

K

“Atatürk ve 
‹stiklal Yolu” gezisi

YÜKSEKOKULLAR
SYO
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YÜKSEKOKULLAR
SYO

kim 2009 Perflembe günü Yüksekokul salonunda Yüksekokul
akademik personeli, idari personel ve ö¤rencilerimizin kat›l›-

m› ile 2009-2010 Ö¤retim Y›l› aç›l›fl toplant›s› gerçeklefltirilmifltir.
Toplant›ya daha önce Yüksekokul Müdürü olarak görev yapm›fl
olan Doç. Dr. Sezai YALÇIN konuk olarak kat›lm›flt›r. Yükseko-
kula yeni kay›t yapt›ran ö¤rencilerimize Yüksekokulun tan›t›m›,

Üniversitemizin tan›t›m›, ö¤rencileri ilgilendiren kanun ve yönet-
melikler hakk›nda detayl› bilgiler verilmifltir. Ö¤rencilerimiz ile
akademik ve idari personelin kaynaflmas›n› sa¤layan toplant› çok
verimli geçmifl olup,ö¤renci istek ve beklentileri  ile sorunlara yö-
nelik çözümler aktar›ld›ktan sonra Yüksekokul bahçesinde ikram-
la  program sona ermifltir.

E

2009-2010 ö¤retim y›l› akademik aç›l›fl toplant›s›
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astamonu Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu Müdürü Prof.
Dr. Ruhi Selçuk Tabak Avrupa Sa¤l›k Psikolojisi Derne-

¤inin (EHPS) 23-26 Eylül 2009 tarihlerinde ‹talya’n›n Pisa
kentinde düzenledi¤i 23. Konferans›na ‘Adaptation of the
Emotion Regulation Questionnaire (EQR) for Turkish Univer-
sity Students’ ve ‘Determination of Stress Coping Attitude Le-
vels of Turkish University Students’ bafll›kl› 2 adet poster bil-
diri ile kat›ld›. Sa¤l›k davran›fllar› ve sa¤l›kl› yaflama biçimle-
rinde ‘Bilgiden Uygulamaya’ ana temas›n›n ifllendi¤i konfe-
ransta sa¤l›k davran›fl› kuramc›lar› ve akademisyenler konufl-
ma ve çal›flmalar›yla yer ald›. 

Bilgiden Uygulamaya
Konferans›

Kastamonu Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak Sa¤l›k ve e¤itim alanla-

r›nda yeni yay›nlar›, e¤itim materyallerini, teknolojik ge-
liflmeleri incelemek, yazar sunumlar›n› izlemek ve bilgi-
görgü art›rmak amac›yla 14-18 Ekim 2009 tarihleri aras›n-
da Frankfurt/Almanya’da düzenlenen Frankfurt Uluslara-
ras› Kitap Fuar›na kat›ld›. Alan›nda kapsam, büyüklük,
kat›l›mc› organizasyon ve ziyaretçi say›s› aç›s›ndan dün-
yada birinci s›rada yer alan fuar, bu y›l da e¤itim-ö¤retim
materyali ve yay›nc›l›k aç›s›ndan çok say›da yeniliklerin
paylafl›lmas›n› sa¤land›. 

Frankfurt Uluslararas›
kitap fuar›

K
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YÜKSEKOKULLAR
Kastamonu MYO

astamonu Üniversitesi, 22-23 Ekim
2009 tarihlerinde “O. Çocuklar›”, “120”

ve “Deli Deli Olma” filmlerinin yönetmeni
Murat Saraço¤lu’nu konuk etti. Kastamonu
Üniversitesi Kastamonu Meslek Yükseko-
kulu Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bö-
lümünün davetlisi olarak Kastamonu’ya ge-
len Saraço¤lu, ö¤rencilerin büyük ilgisiyle
karfl›laflt›. Kastamonu Üniversitesi 3 Mart
Konferans Salonunda, önce Saraço¤lu’nun
bu y›l 46’nc›s› düzenlenen Alt›n Portakal
Film Festivalinde en iyi müzik dal›nda ödül
alan Deli Deli Olma adl› filmi gösterildi. Sa-
raço¤lu, film gösteriminin ard›ndan ö¤renci-
lerle söylefli yapt›. Ö¤rencilerin, filmleri, ça-
l›flma yöntemleri, Türk sinemas› gibi konu-
larda sorular›na yan›t veren Saraço¤lu, daha
sonra Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bö-
lümü’nün bir dersine girerek, tecrübelerini
paylaflt›.

K

Ünlü Yönetmen Saraço¤lu Kastamonu Üniversitesi’nde



39astamonu Meslek Yüksekokulu Ö¤retim Görevlisi Dr.
Kemal Yaman, 8-10 A¤ustos 2009 tarihleri aras›nda

Çin’in Harbin kentinde gerçeklefltirilen “Sustainable Mana-
gement of Water & Wastewater Sludges 2009” isimli ulusla-
raras› konferansa kat›ld›.

Dr.Kemal Yaman, bu y›l 12.’si düzenlenen konferansta Kas-
tamonu Üniversitesini “The Comparative Analysis of the
Structural and Socio-cultural Properties of Agricultural Hol-
dings In Terms of Sludge Application” ve “The Study on the
Opinions and the Environmental Consciousness Levels of
Farmers that Use Sludge in Agricultural Processes” isimli iki
bildiri ile temsil etti.

K

Sürdürülebilir Su ve 
Ar›tma Çamuru Yönetimi
Kongresi 2009

vrupa Komisyonunca desteklenen, Education and Cul-
ture Lifelong Learning Programme Leonardo Da Vin-

ci alt bafll›¤› alt›ndaki TR-LEO 05-03215 no’lu TOLEW
(Training of Low Educated Workers) projesinin 4. ortak-
lar toplant›s› 28-29.09.2009 tarihleri aras›nda Viyana’da
gerçeklefltirildi.

Toplant›ya proje ortaklar›ndan IRFA SUD (Fransa) kuru-
munu temsilen Denis Rouquie, BEST (Avusturya) kuru-
munu temsilen Helmut Kronika ve Karin Kronika ve Kas-
tamonu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Tolew projesi
yönetim ekibinden ‹ngilizce okutman› Ahu Gülümser Irak
kat›ld›. Toplant›da yap›m aflamas›nda olan TOLEW proje-
si resmi web sitesi, proje süresince gerçeklefltirilmifl olan
ve planlanan yayg›nlaflt›rma faaliyetleri, idari ve mali ko-
nular ele al›nd›.

A

Tolew için 4. toplant›

ümüflhane Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakülte-
si taraf›ndan düzenlenen "1. Uluslararas› ‹flletme ve Eko-

nomide Elefltirel Konular Konferans›" 5-6 Kas›m 2009 tarih-
lerinde Gümüflhane’de gerçeklefltirildi.

19 ülkeden 51 konuflmac›n›n kat›ld›¤› konferansta 32 bildiri
sunuldu. Konferansta Kastamonu Üniversitesi Kastamonu
Meslek Yüksekokulu ‹flletme Yönetimi Bölümü Ö¤r. Gör.
Özgür Öngöre, "Avrupa ‹stihdam Stratejisi ve Türkiye'nin ‹s-
tihdam Politikalar›" isimli bildiri ile yer ald›.

G

1. Uluslararas› ve
Ekonomide Elefltirel
Konular Konferans›
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FAKÜLTELER
ÖĞRENCİ KONSEYİ

astamonu Üniversitesi Ö¤renci Kon-
seyi seçimleri 20 Kas›m 2009 günü

yap›ld›. Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Sü-
leyman Taban, Beden E¤itimi ve Spor
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Tuba fii-
noforo¤lu ve ilgili daire baflkanlar›n›n da
yer ald›¤› seçimlerde Prof. Dr. Süleyman
Taban ö¤renci konseyinin görev ve so-
rumluluklar› ile ilgili bilgi verdi. 

Oluflturulan divan kurulu gözetiminde
gerçekleflen seçimlerde, Kastamonu Üni-
versitesi Kastamonu Meslek Yüksekoku-
lundan Cihan Karao¤lu ö¤renci konsey
baflkan› oldu. Seçimlerin ard›ndan Cihan

Karao¤lu: “Ben kavram›n› burada unutup,
biz diyerek görevi devral›yorum” dedi. 

Seçim sonunda E¤itim Fakültesi ö¤rencisi
Eyüp Polat Ö¤renci Konseyi Genel Sekre-
terli¤ine, Beden E¤itimi ve Spor Yükseko-
kulu ö¤rencisi Naz›r Baflara Saymanl›¤a,
Orman Fakültesi ö¤rencisi Ahmet Anay
SKS sorumlulu¤una, Fen-Edebiyat Fakül-
tesi ö¤rencisi Sat›h Mesut Abdurrezzak
E¤itim Sorumlulu¤una seçildi. Denetleme
Kurulu baflkanl›¤›na U¤ur ‹lyaso¤lu getiri-
lirken, Sevgi Acar ve Mehmet Cengiz Uy-
sal üye olarak seçildi. Seçimlerden bir gün
sonra Kastamonu Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Bahri Gökçebay, yeni konsey
baflkan› ve üyelerini makam›nda kabul
etti. Konseyin, bofl durmamas› ve çal›fl-
mas› gerekti¤ini vurgulayan Gökçebay,
“Bütün ö¤rencilerle efl güdüm halinde ol-
mal›s›n›z, ö¤rencinin sorunlar› bana ilet-
melisiniz. Ö¤renci konseyi fakülte ve
yüksekokullar üstü bir oluflumdur. Siz
Kastamonu Üniversitesini temsil ediyor-
sunuz” dedi.

Gökçebay, ö¤rencilerin üniversite bün-
yesinde gerçeklefltirilen etkinliklere kat›-
l›m›n›n artt›r›lmas› için konseye önemli
görevler düfltü¤ünü de belirtti. �

K
Yeni ö¤renci konseyinden Rektör Gökçebay’a ziyaret
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FAKÜLTELER
BESYO

astamonu Üniversitesi Futbol Tak›m›
oynad›¤› Birinci Amatör Küme’de harikalar

yarat›yor. Futbol tak›m›m›z bugüne kadar
yap›lan maçlarda en fazla gol atan tak›m
ünvan›n› elinde tutuyor. Oynad›¤› futbolla seyir
zevki yaflatan futbol tak›m› flampiyonlu¤un en
güçlü aday› olarak gösteriliyor.

K

Kastamonu Üniversitesi 
futbol tak›m› tam gaz



2008 y›l›nda e¤itim ö¤retime bafllayan
Kastamonu Üniversitesi Cide R›fat Ilgaz
Meslek Yüksekokulu'nun 2009-2010
Akademik Y›l aç›l›fl töreni 26 Ekim
2009 tarihinde yap›ld›. Aç›l›fl törenine
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Bahri Gökçebay'›n yan› s›ra ‹lçe
Kaymakam› Yüksel Kara, ‹lçe Belediye
Baflkan› Necdet Demir ve çok say›da
yetkili kat›ld›.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Bahri Gökçebay, aç›l›flta yapt›¤› ko-
nuflmada Cide R›fat Ilgaz Meslek Yük-
sekokulunun bu y›l ikinci y›l›na bafllad›-
¤›n› hat›rlatarak,  ö¤renci say›s›n›n bek-
lenen oranda artmamas›n›n üzüntüsünü
yaflad›klar›n› dile getirdi. Türkiye gene-
linde yaflanan bofl kontenjan s›k›nt›s›n›
Kastamonu Üniversitesinin de yaflad›¤›-
n› belirten Gökçebay, “Hedefledi¤imiz

ö¤renci say›s›na ulaflamamak bizi üzdü”
dedi. 

Gökçebay, Cide R›fat Ilgaz Meslek Yük-
sekokulunun h›zl› bir geliflim süreci ya-
flad›¤›n› bunun sa¤lanmas›nda Cidelile-
rin büyük eme¤i ve gayreti oldu¤unu
söyledi. “Bizler de gördü¤ümüz bu çaba
karfl›s›nda deste¤imizi hiçbir zaman ek-
sik etmeyece¤iz ve okulumuzu daha ile-
ri götürece¤iz” diyen Gökçebay, önü-
müzdeki y›l makine ve kaynak program-
lar›n› da açmay› hedeflediklerini belirtti.

Konuflmas›nda bu y›l Cumhuriyetimizin
86’nc› y›l›n› kutlayaca¤›m›z›n alt›n› da
çizen Prof. Dr. Bahri Gökçebay, “Cum-
huriyet, dayatmalara, bask›lara boyun
e¤meyen ulusumuzun ayd›nlanma hare-
ketidir. Ulu önder Mustafa Kemal Ata-
türk'ün öncülü¤ünde ulusal onurumuzu
kurtard›¤›m›z bir devrimdir Cumhuriyet.
Nitekim Atatürk de "en büyük eserim
cumhuriyettir" demifltir. Cumhuriyet ku-
rulana kadar neler yafland›¤›n› hepimiz
biliyoruz. Manda yönetimi isteyenler, d›-
fla ba¤›ml› olmay› isteyenler olmufltur.
Ama Atatürk, ya istiklal ya ölüm demifl-
tir. Ayr›ca ba¤›ms›zl›k benim karakterim
de der. Ülkemizin esenli¤i ve laik cum-
huriyetimizi sonsuza kadar yaflatmak
için hepimize önemli görevler düflmekte-
dir” diye konufltu. 

Gökçebay, konuflmas›n›n bir bölümünde
ö¤rencilere de seslenerek, flunlar› söyledi:

“Sizin baflar›n›z, bizim baflar›m›zd›r, se-
vincimizdir, gururumuzdur. Aileleriniz
sizi çok zor flartlarda okula gönderiyor.
Bunun k›ymetini bilin. Bütün dünyan›n

yaflad›¤› kriz ve yaflanan iflsizlik sizi ür-
kütmesin. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti
büyük bir devlettir. Türk milleti büyük
bir millettir.  Bu zor günleri de atlatacak-
t›r. ‹nand›¤›n›z fikri çekinmeden söyle-
yin. Susan de¤il; konuflan, hakk›n› ara-
yan toplum olmak için sizin böyle dav-
ranman›z gerekli. Son günlerde tart›fl›lan
bir aç›l›m konusu var. Bu konuda konufl-
mak istemiyorum. Sadece Atatürk'ün flu
sözünü sizlerle paylaflmak istiyorum:

"Bugünkü Türk milleti siyasi ve içtimai
camias› içinde kendilerine Kürtlük fikri,
Çerkezlik fikri ve hatta Lazl›k fikri veya
Boflnakl›k fikri propaganda edilmek is-
tenmifl vatandafl ve millettafllar›m›z var-
d›r. Fakat mazinin istibdat devirleri mah-
sulü olan bu yanl›fl adland›rmalar, birkaç
düflman aleti, mürteci beyinsizden baflka,
hiçbir millet ferdi üzerinde üzüntüden
baflka bir tesir yapmam›flt›r. Çünkü bu
millet fertleri de umum Türk camias› gi-
bi ayn› müflterek maziye, tarihe, ahlaka,
hukuka sahip bulunuyorlar."

Eksikliklerimizi giderece¤iz

Cide R›fat Ilgaz Meslek Yüksek Okulu
Müdürü Numan Çelikten de yapt›¤› ko-
nuflmada, Yüksekokullar›n›n bilimsel ve
e¤itsel performans›n› art›rarak yoluna
devam etti¤ini söyledi. Çelikten, "Toplu-
mumuzun dinamiklerine karfl›l›k verebi-
lecek, sürekli geliflme ve yap›lanma iste-
¤i karfl›s›nda eksiklere f›rsat b›rakmayan
bir kalite düzeyine eriflmek, öncelikli he-
defimizdir. Bu hedef önümüzdeki k›sa
ve orta vadelerdeki baflar› ölçüsü olmal›-
d›r" dedi.
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Cide R›fat Ilgaz Meslek
Yüksekokulunun
Akademik Y›l Aç›l›fl töreni
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Konuflmas›n›n sonunda ö¤rencilere ses-
lenen Çelikten flöyle konufltu:

"Sizi hayata haz›rlayacak son süreç bafl-
lamaktad›r. Bu süreçte kiflisel ve mesle-
ki gelifliminiz okuldan alacaklar›n›zla
birlikte kendi çabalar›n›zla gerçeklefle-
cektir. Art›k planlar›n›z› daha çok siz
yapacak ve mevcut olanaklar› göz önü-
ne alarak kararlar›n›z› siz oluflturacaks›-
n›z. Yüksekokulumuzun yeni kurulmas›
nedeniyle bir tak›m eksikleri bulunmak-
tad›r. Bu eksikleri gidermek için her
türlü gayreti gösterece¤iz. Sizden ricam
eksiklerden flikayet etmek yerine, ko-
flullar› en iyi flekilde de¤erlendirmenin
çabas› içinde olman›zd›r. Okulumuzun
mevcut olanaklar›n› de¤erlendirmek ve
yeni olanaklar›n oluflturulmas›n› sa¤la-
mak için giriflken olun, yarat›c›l›¤›n›z›
kullan›n. Sorunlara ve çevrenize ilgi
gösterin. Öneriler oluflturunuz ve talep-
lerinizi uygun bir flekilde yetkililere ile-
tiniz" dedi.

Demir: ‘Yan›n›zday›m’

Cide Belediye Baflkan› Necdet Demir
ise konuflmas›nda flunlar› söyledi; "
Geçen y›l aç›lan okulumuz ilçemizin
göz bebe¤i ve gururudur. Bu y›l aç›lan
yeni bölümleri ve daha da geliflerek
aç›lacak yeni bölümleriyle ilçemize
büyük katk› sa¤layacakt›r. Okulumu-
zun kurulmas›na ve geliflmesine büyük
destek veren rektörümüz say›n Bahri
Gökçebay'a çok teflekkür eder sayg›la-
r›m›z› arz ederim. De¤erli ö¤renci ar-
kadafllar›m, k›ymetli ö¤retmenlerim,
2009-2010 e¤itim y›l›n›n hay›rl› ve

u¤urlu olmas›n› dilerim. Geçen y›l ol-
du¤u gibi bu y›l da Belediye Baflkan›
olarak yan›n›zday›m ve görev yapt›¤›m
sürece yan›n›zda olaca¤›m. Sizler be-
nim ailemden birisiniz. Her türlü s›k›n-
t›n›zda yan›n›zday›m. Cide sizlerle ge-
liflecek ve büyüyecek." 

Kaymakam Kara: 
“Okulumuz d›fla aç›lma projemizdir”

Cide Kaymakam› Yüksel Kara da aç›-
l›flta yapt›¤› konuflmada Cide R›fat Ilgaz
Meslek Yüksek Okulunu, ilçeleri için
d›fla aç›lma projesi olarak gördüklerini
ifade etti. Kaymakam Kara, "Günümüz-
de üniversiteler ve üniversite ö¤retimi-
nin hayat›n her alan›nda toplumla, eko-
nomiyle, kültür ve sanatla sadece ulusal
düzeyde de¤il; küresel düzeyde de s›k›
iliflki içinde olmas› gerekir” diye konufl-
tu. Kara, yüksekokulun gerek mahalli
gerekse ulusal çaptaki sorunlar›n çözü-

münde inisiyatif olarak devletin kurum
ve kurulufllar›yla, meslek odalar›, sivil
toplum örgütleri ve özel sektörle koor-
dineli çal›flarak, bilgi ve teknoloji ürete-
rek, bilim verilerini yayarak, sanayi ve
teknolojiye kalite kazand›rarak 
Cide’nin ve Türkiye’nin sosyal, kültürel
ve ekonomik alanda geliflmesine ve kal-
k›nmas›na büyük katk› sa¤layaca¤›na
inand›¤›n› söyledi. 

Kara konuflmas›n› flöyle tamamlad›:

“Okulumuz her fleyden önce bizim d›fla
aç›lma projemiz ve Cide'mizin vitrini ol-
mas› aç›s›ndan son derece önemlidir.
Yüksekokulumuz yeni do¤mufltur, daha
da büyüyecektir. Hep birlikte bunu sa¤-
lamam›z gerekiyor. Cideliler olarak
Okulumuza ve ö¤rencilerimize her türlü
deste¤imizi devam ettirmemiz gereki-
yor. Modern ve ça¤dafl bir ‹lçe olan 
Cide'mizin, bu de¤erine sahip ç›kaca¤›na
inan›yorum." �



Kastamonu Üniversitesi ‹nebolu Meslek
Yüksekokulunun 2009-2010 Akademik
Y›l aç›l›fl töreni 27 Ekim 2009 tarihinde
yap›ld›. Aç›l›fl törenine Kastamonu Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Gökçe-
bay,  Vali Yard›mc›s› Ömer Faruk Atefl,
Belediye Baflkan› Engin Uzuner ve çok
say›da konuk kat›ld›.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Bahri Gökçebay, aç›l›fl töreninde
yapt›¤› konuflmada, Cumhuriyetin 86’nc›

y›l›n›n kutland›¤›n› belirterek, önemini
üzerinde durdu. Kastamonu ve özellikle
‹nebolu’nun Kurtulufl Savafl›’nda çok
büyük fedakarl›k ve cesaret örne¤i gös-
terdi¤ini belirten Gökçebay, “Savafl›n
kazan›lmas›nda genelde Kastamonu’nun
özelde ‹nebolu’nun büyük katk›s› vard›r”
dedi. Gökçebay, farkl› alternatif sunanla-
ra Atatürk’ün “Ba¤›ms›zl›k benim karak-
terimdir.” diyerek, cumhuriyet çizgisin-
den ödün vermedi¤ini hat›rlatarak, “Sa-
vafl›n kazan›lmas› ve Cumhuriyetin ilan›,

pek çok ülkeye de örnek oldu. Onlar da
ba¤›ms›zl›k mücadelelerini bizden cesa-
ret alarak yapt›lar” diye konufltu.

Kastamonu Üniversitesi ‹nebolu Meslek
Yüksekokulunun e¤itim-ö¤retim dönemi
olarak birinci yafl gününü kutlad›¤›n› be-
lirten Prof. Dr. Bahri Gökçebay, yeni
aç›lan Bilgisayar Program›na YÖK’ün
ö¤renci al›nmas›na izin vermemesini
elefltirdi. Gökçebay, “Bu karar anlafl›l›r
de¤il. Üniversite özerkli¤i önemli. Hangi
bölüme kaç ö¤renci al›naca¤›na YÖK
karar vermemeli” dedi.

Gökçebay, konuflmas›n›n sonunda Ata-
türk’ün flu sözlerini dile getirdi:

“Büyüklük odur ki hiç kimseye iltifat et-
meyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacak-
s›n, memleket için gerçek ülkü neyse onu
görecek o hedefe yürüyeceksin. Herkes
senin aleyhinde bulunacakt›r. Herkes se-
ni yolundan çevirmeye çal›flacakt›r. ‹flte
sen bunda karfl› koymalar› yok eden ola-
caks›n. Önüne say›lamayacak güçlükler
y›¤acaklard›r. Kendini büyük de¤il kü-
çük, zay›f, vas›tas›z, hiç telakki ederek,
kimseden yard›m gelmeyece¤ine inana-
rak bu güçlükleri aflacaks›n. Ondan son-
ra sana büyüksün derlerse, bunu diyenle-
re de güleceksin.

‹nebolu Meslek Yüksekokulunun
Akademik Y›l Aç›l›fl töreni
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Atefl: Bu ülke hepimizin

Vali Yard›mc›s› ‹nebolu Kaymakam Ve-
kili Ömer Faruk Atefl de aç›l›flta yapt›¤›
konuflmada yüksekokul olarak, bilimin ve
zaman›n koflullar›na uygun yöntemlerle
donan›ml› ö¤renci yetifltirme gayreti içe-
risinde olduklar›n› söyledi. Yüksekokulun
geliflimine destek veren ‹nebolular’a min-
nettar olduklar›n› vurgulayan Atefl ö¤ren-
cilere de seslenerek, “ Buras› sizin art›k
eviniz, yurdunuz. Sizlerle birlikte olmak-
tan mutluyuz. Ancak bir fleye dikkat et-
menizi istiyorum. Her dönem oldu¤u gibi
bu dönem de baz› oyunlar oynanmaktad›r.
Unutmay›n bu ülke sizin, bu ülke bizim,
bu ülke hepimizin” dedi.  

Çokgürses: “Ek bina projesi tamam”

Atatürk’ün gözbebe¤i olan ‹nebolu’da
görev yapman›n gurur ve mutlulu¤uyla
bir y›l› geride b›rakt›¤›n› belirterek, Kas-
tamonu üniversitesinin genel geliflim po-
litikas› do¤rultusunda, Türkiye’de üret-
ken insan olman›n vazgeçilmezli¤i ilke-
siyle yollar›na devam ettiklerini söyledi.
Çokgürses, bu ilerlemeye engel olabile-
cek eskimifl, köhne, ba¤naz bütün fikir
ve düflüncelerle savaflt›klar›n› da vurgu-
layarak, “Her daim ça¤dafl, ak›lc›, gelifli-

me aç›k, hümanist, sorgulayan ve sorum-
luluk sahibi, özgüvenleri yüksek, Ata-
türk’ün açt›¤› yolda ilerleyen ö¤renciler
yetifltirmeyi hedefliyor ve bütün gücü-
müzle bu u¤urda çal›fl›yoruz” dedi.

Çokgürses, eksikliklerinin büyük bölü-
münü giderdiklerini vurgulayarak, “Önü-
müzdeki dönemlerde yeni bölümlerin aç›-
labilmesi ve buna ba¤l› olarak ö¤renci sa-
y›s›n›n art›r›labilmesi için ihtiyaç duyulan
ek binan›n projeleri tamamlanm›fl ve bu
projelerin hayata geçirilmesi için de yerel
kaynak sa¤lamak ac›yla ‹nebolu Meslek
Eleman› ve Tekniker E¤itimini Gelifltir-
me ve Destekleme Derne¤i kurulmufltur.
Öncelikli amac›m›z, ek bina yap›m› ve
bunun için gerekli kayna¤› bulmakt›r. Bu-
nun için Say›n Dr. Salih Osmano¤lu, vak-
f› ad›na 150 bin lira ba¤›flla il ad›m atm›fl
ve belediye baflkan›m›z Engin Uzuner ise
ek binan›n temelini atma sözünü vermifl-
tir” diye konufltu.

Konuflmas›n›n sonunda ö¤rencilere de
seslenen Çokgürses, derslere devam›n
yan› s›ra, araflt›ran, soran, sorgulayan bir
bak›fl aç›s› edinmeleri gerekti¤ini kay-
detti. Çokgürses, “Rehberiniz, akl›n›z ve
sa¤duyunuz olsun. Hiçbir flahsa, gruba
ya da zümreye milli ve manevi de¤erleri-

nizi sömürtmeyin. Fikrinizin bilgisine
sahip olun. Bunlar› hayata geçirmede yo-
lunuz ulu Önder Atatürk’ün yolu ve
onun ilkeleri olsun.” dedi �
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astamonu geleneksel k›yafetleri
zaman içinde yöresellikten biraz
uzaklaflmakla birlikte, hâlâ gün-
lük yaflam içerisinde geçerlili¤ini
sürdürmektedir. Özellikle Küre

Da¤lar› üzerindeki P›narbafl›, Azdavay
ve fienpazar ilçelerinde, geleneksel k›ya-
fetlerin törenler, bayramlar gibi özel za-
manlarda kullan›mlar›n›n yan›nda gün-
delik k›yafetleri de oldu¤u görülebilir.

P›narbafl›, Azdavay, fienpazar yöresinde
evli kad›nlar bafllar›na fes giyer ve üze-
rine oyal› yazma örterler. Cide’de ise
bafllarda üzeri mekik oya süslemeli sar›
yazma kullan›l›r. Küre Da¤lar› üzerin-
deki ilçelerde ifllemeli yelekler, mavi,
k›rm›z›, sar›, yeflil renklerindeki flalvar-
lar› genellikle tek etek entari ve belle-
rinde el dokumas› Eflani ya da Tosya
kufla¤› ile giysilerini tamamlarlar. fial-
varlar topuk-dö¤en tipindedir. Çorap-
lar ise yün ve tiftikten örülür ve üzerle-
ri oldukça motiflidir. 

Ayakkab› ise yemeni ya da k›sa çizme-
den oluflur. K›yafetlerde ayr›ca önlük
bezi vazgeçilmez bir unsur olarak bulu-
nur. Sahil kesimlerinde bu ön bezleri ol-
dukça motifli olarak kullan›l›r. Araç yö-
resinde flalvar egemendir. Taç ad› veri-
len fesin üzerinde beyaz, boncuklu ba-
flörtüsü örtülerek çene alt›ndan ba¤la-
n›r. Daday, Taflköprü ve merkezde çar
ad› verilen oldukça uzun el bask›s› siyah-
beyaz yazmalar örtü olarak kullan›l›r.
19. yy sonras›nda Tosya ve Merkezde
zengin bayanlar bindall› örnekleri kul-
lanmaya bafllarlar. Tosya ilçemizde çu-
ha, canfes, üç etek, Ba¤dat Çarflaf›, mey-
dani, sevai, kadife giyim çeflitlerinin zen-
ginlikleri de görülebilir.

EErrkkeekk  GGiiyyssiilleerrii::  Eski tarz yerini tamamen
yeni biçimlere b›rakm›flt›r. Eskiden bafla
renkli fes giyilir,üzerine ucu afla¤›ya
do¤ru sark›t›lan yazma sar›l›rd›. S›rtta iç
gömle¤i, bunun üzerinde düz veya içli
cepken olur, belde renkli kuflak onun
üzerinde de meflin silahl›k bulunurdu,
bacaklara flalvar denilen (a¤lar› diz ka-
paklar›na kadar sarkan; pantolon, ayak-
lar› uçlar› k›vr›k tulumbac› yemenisi giyi-
lirdi. Gö¤üs üzerine çapraz olarak kös-
tek denilen alt›n saat zinciri sar›l›rd›.

K

Gelenek
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