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Üniversitemizde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başka-
nı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımıyla 2022-2023 Akademik 
Yılı Açılışı Töreni gerçekleşti. Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç 
Konferans Salonu’nda düzenlenen törene TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, Milletvekilleri Kastamonu Valisi Avni Ça-
kır, Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu, Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal,  diğer üniversite Rektör-
leri Dekanımız Prof. Dr. Muharrem Çetin, diğer fakülte dekanla-
rı, il protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 2’de

Prof. Dr. Çetin: “Ben genç-
lerden ümitliyim.”

İletişim Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin, Gazete 
Kampüs’ün sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Çetin. “Eğitim öğre-
timde okumayı, tahlil etmeyi, muhakeme etmeyi, hayal kurma-
yı, zekayı geliştirmeye yönelik bir şeyler veremiyorsanız ezbere 
dayalı kısır döngüye gidersiniz. Gayretimiz ve çabamız hep ge-
lişme yönünde. Öğre cilerimiz çok orijinal fikirler üretiyorlar. 
Ben gençlerden ümitliyim.” şeklinde konuştu. 3’te

Oryantasyon Eğitimi Verildi

2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni Düzenlendi

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin, Fakültemizde 
öğrenime yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon eğitimi ver-
di. Prof. Dr. Çetin, Gazetecilik, Halkla ilişkiler ve Reklamcılık, 
Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerinde yürütülen müfredat, 
akademik işleyiş, devam zorunluluğu, öğrenci danışmanlığı ve 
uygulama birimleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi. . 7’de
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Üniversitemizde 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni Düzenlendi
Üniversitemiz 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töre-
ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’un katılımıyla Merkez Kütüpha-
nesi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Üniversitemizde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katı-
lımıyla 2022-2023 Akademik Yılı 
Açılışı Töreni gerçekleşti. Merkez 
Kütüphanesi Sezai Karakoç Konfe-
rans Salonu’nda düzenlenen törene 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Musta-
fa Şentop, Kastamonu Valisi Avni 
Çakır, AK Parti Kastamonu Mil-
letvekilleri Hakkı Köylü ve Metin 
Çelik, CHP Kastamonu Milletve-
kili Hasan Baltacı, Belediye Baş-
kanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu, 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Hamdi Topal, Bolu Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Çankı-
rı Karatekin Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Harun Çiftçi, Dekanımız 
Prof. Dr. Muharrem Çetin, diğer 
fakülte dekanları, il protokol üye-
leri, akademisyenler ve öğrenci-
ler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan törenin açılış 
konuşmasını Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Hamdi Topal yaptı. Prof. 
Dr. Topal, bu heyeti üniversitemiz-
de görmekten duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek katılımlarından 
dolayı TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop’a şükranlarını sun-
du. Üniversitemizin 2006 yılında 
kurulduğunu ve genç bir üniversite 
olduğunu hatırlatan Rektörümüz 
Prof. Dr. Topal, Kastamonu Üni-
versitesi’nin gelinen nokta itibariy-
le kurumsallaşmasını tamamlamış 
hatırı sayılır bir üniversite haline 
geldiğini belirtti. Prof. Dr. Topal, 
“Genç üniversitemizin daha da ge-
lişmesi ve sadece Türkiye’de değil 
tüm dünyada bilinen bir yükse-
köğretim kurumu haline gelmesi 

için çabalarımızı ve çalışmalarımı-
zı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifade-
lerini kullandı. Törende konuşan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 2022-2023 Akademik Yı-
lı’nın hayırlı olması temennisinde 
bulundu. Milli Mücadele’de Kas-
tamonu’nun önemini vurgulayan 
Prof. Dr. Şentop, İstiklal Yolu’nun 
buradan başladığını hatırlattı.
Türkiye’nin her şehrinde üniver-
sitenin mevcut olduğunu ve üni-
versitelerin açıldığı zamanlarda 
“Üniversite açmak doğru mudur” 
tartışmalarının olduğuna değinen 
Prof. Dr. Şentop, “Nihayetinde 
2006’da açılan Kastamonu Üniver-
sitemiz bugün geldiğimiz noktada 
29 bine yakın öğrenci ile faaliyet 
gösteriyor. Kendi akademisyeni-
ni yetiştirmiş durumda. Bir yerde 
üniversiteyle ilgili bu adımları at-
mak gerekiyordu. Her şehirde bir 
üniversite olması ve üniversiteler 
arası kalite yarışının devam etmesi 
gerekmektedir.” şeklinde sözlerini 
sürdürdü. Prof. Dr. Şentop, dün-
yanın bir değişim içinde olduğunu 

ama esasen bir düzenin oturmadı-
ğını ifade ederek bu bağlamda bil-
ginin önemine dikkati çekti. Tür-
kiye’nin jeostratejik konumuna da 
değinen Meclis Başkanı Şentop, 
şu şekilde konuştu: “Jeostrateji-
miz bize imkanlar sunuyor. Bi-
zim bunu imkana, fırsata dönüş-
türmemiz, Türkiye’yi bölgesinde, 
dünyada etkin bir ülke haline ge-
tirmemiz gerekiyor. Bu mücadele 
sadece siyasetin mücadelesi değil. 
Hocalarımızın, öğrencilerimizin, 
iş dünyamızın, hepimizin ortak 
bir mücadelesidir. Yeni bir dünya 
kurulacak ve 20. yüzyılın paradig-
maları ile sürmesi mümkün değil.” 
Törende konuşan Vali Avni Çakır, 
Üniversitemizin Kastamonu’nun 

ekonomik ve toplumsal kalkınma-
sında büyük bir yeri olduğuna işaret 
ederek turizm, tarım, ormancılık, 
sağlık ve sanayi sektörlerinde üre-
tim kapasitesinin arttırılmasında 
Kastamonu Üniversitesi’nin önemli 
görevler üstlendiğinin altını çizdi.
Kastamonu Belediye Başkanı Op. 
Dr. R. Galip Vidinlioğlu ise yaptığı 
konuşmada şu ifadelere yer verdi: 
“Aynı sıralardan bizler de geçtik 
ama bugün en önemli şey bilgidir ve 
Cenab-ı Allah da Kur’an-ı Kerim’de 
hep akletmekten bahseder. Akıl bir-
birine ulamak, bağlamak anlamın-
dadır. Aynı zamanda da ayak bağı 
anlamındadır. Dolayısıyla öğrendi-
ğiniz bilgileri birbirine uladığınız 
zaman yol alır gidersiniz ama ayak 
bağı olduğu zaman da hepinize kös-
tek olur yol yürümenize engel olur.”
Tören, Rektörümüz Prof. Dr. Ah-
met Hamdi Topal’ın, TBMM Baş-
kanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’a 
hediye takdimi ve fotoğraf çekimi 
ile sona erdi. Törenin ardından 
Meclis Başkanı Şentop, Rektörü-
müzü makamında ziyaret etti ve 
şeref defterini imzaladı. Ziyaret 
karşılıklı hediye takdimi ve fotoğ-
raf çekiminin ardından sona erdi.

NECLA TUTUŞ- ENES ÖZCAN 

Kuzeykent Kampüsü İstiklal Yolu 
Çarşısı önünde gerçekleşen kok-
teyle Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Hamdi Topal, Rektör Yardımcıları-
mız Prof. Dr. Mehmet Atalan, Prof. 
Dr. Ömer Küçük, Fakültemiz De-
kanı Prof. Dr. Muharrem Çetin, di-

ğer fakülte dekanları, akademik ve 
idari personel ile öğrenciler katıldı. 
Programın açılış konuşmasını ya-
pan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Mehmet Atalan, Üniversitemizde 
yeni dönem hazırlıklarının tamam-
landığını vurgulayarak 2022-2023 
Akademik Yılı’nın hayırlara vesi-
le olmasını diledi. Kokteyl, Rek-
törümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi 
Topal’ın ikram stantlarında bulu-
nan öğrencilerle sohbetinin ardın-
dan fotoğraf çekimiyle son buldu.

GİZEM AZBOY- ENES ÖZCAN

Üniversitemizde Yeni Akademik Yıl Coşkusu

Üniversitemizde 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Kokteyli düzenlendi.
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Prof. Dr. Çetin: Ben gençlerden ümitliyim
İletişim Fakültemiz Dekanı Prof. 
Dr. Muharrem Çetin, Gazete Kam-
püs’ün sorularını yanıtladı. Prof. Dr. 
Çetin öğrencilik hayatı, Fakültemi-
zin mevcut durumu, uygulama bi-
rimleri gibi birçok konuya değindi. 

Öğrencilikten profesör olma süre-
cinize kadar uzanan eğitim hayatı-
nız nasıldı?

İlkokulu köyde okudum. İlkokul 
1. sınıfta Semra isminde bir öğ-
retmenim vardı. Bana okumayı O 
sevdirdi.. Okuma yazmayı diğer ar-
kadaşlarımdan erken öğrenmiştim. 
Arkadaşlarım fişlerle okumayı öğ-
renirken bana okumam için hikâ-
ye kitapları veriyordu.  5. sınıfta 1. 
ve 2. sınıfların ödevlerini kontrol 
etmem için görevlendirirdi. Ben 
aslında öğretmenliğe 10 yaşımda 
başlamıştım. Daha sonra ortaokulu 
bir ailenin yanında okudum. Okul-
da yalnızca 3 öğretmenimiz var-
dı. Bazı derslerimiz boş geçiyordu. 
Öğrenim açısından çok olumsuz 
bir durumdu. Liseyi Kurtuluş Lise-
si’nde okudum. Başarılı bir okuldu. 
Öğrenciler zorlanırdı. Üniversiteyi 
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilim-
leri Fakültesi’nde okudum. Üniversi-
te eğitimim sonrasında kamuda işe 
başladım ama öğrenime devam et-
mek istiyordum. Mastera başladım. 
Dışarıda çalışarak hem akademik 
çalışma yapmak zordur. O zaman-
lar tabi altyapı sorunları da vardı. 
Kitaplara erişme konusunda güçlük 
çekiyorduk. Kütüphaneler akşam 
18’de kapanırdı.Daha sonra kamu-
da idari göreve başladım. Doktora 
yapmak beni olgunlaştırdı.  Daha 
sonra 2002’nin sonunda aldığım 
teklif ile üniversiteye geçtim. Fakül-
te Kurulu Üyesi, Dekan Yardımcılı-
ğı gibi idari görevlerde bulundum. 
Profesör olduktan sonra Kastamo-
nu Üniversitesi’nden idari görev 
teklifi geldi.2018’den bu yana da 
Dekanlık görevini sürdürüyorum.

Kastamonu’da bulunduğunuz süre 
içerisinde Fakültede gerçekleştir-
diğiniz faaliyetleri anlatır mısınız?

Daha önce geçici bir binada eği-
tim-öğretim faaliyeti yürütülüyordu. 
Mevcut binamıza 2018’’in Eylül’ün-
de taşındık. Stüdyolarımız 2020’de 
kuruldu. 2021 yılı itibariyle Kampüs 
TV, Kampüs Radyo Youtube üzerin-
den yayına başladı. 2018 yılında bi-
limsel dergimiz Kastamonu İletişim 
Araştırmaları Dergisi yayımlanmaya 
başladı. Süreci birebir takip ederek 
dergimiz 2022 yılında TRDİZİN’de 
taranır hale geldi. Taşra üniversite-
leri açısından baktığımızda erken 

TRDİZİN’de taranır dergilerden biri 
olduğumuzu düşünüyorum. Hoca-
larımızın katkılarıyla problemsiz bir 
şekilde yayınımızı sürdürüyoruz.

Fakültemiz hem teorik hem de uy-
gulama alanlarında güçlü dona-
nıma sahip. Siz uygulama alanları 
için büyük çaba harcadınız özellik-
le TV stüdyosunun geliştirilmesi 
adına. Şu an uygulama alanlarında 
yapılan çalışmalardan söz eder mi-
siniz?

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölü-
mü’nde kurgu montaj, kamera gibi 
teknik konuları bilen 3 araştırma 
görevlimiz, Gazetecilik Bölümü’n-
de gazete, dergi, haber, fotoğraf ve 
mizanpajdan anlayan 2 araştırma 
görevlimiz var. Onlar öncülüğünde 
kısmi zamanlı ve gönüllü öğrenci-
lerimiz uygulama birimlerini ak-
tif ve etkili kullanıyorlar. Örneğin 
Gazete Kampüs internet sitemizde 
çıkan haberleri şehirde çıkan yerel 
gazeteler öğrencilerimizin imzası-
nı kullanmak şartıyla yayımlıyorlar. 
Nasrullah Gazetesi’nde de haftada 
bir gün öğrencilerimizin haberleri-
ni ve mizanpajını hazırladığı Gazete 
Kampüs sayfası yayımlanıyor.    Kas-
tamonu Kampüs TV kanalımızda 
Üniversitemizin Sesi ve Şehrimizin 
Sesi programlarının yayınları da 
Youtube üzerinden sürdürülüyor. 
Bu bağlamda Üniversitemizin Sesi 
programında Rektörümüz, Rek-
tör Yardımcılarımız, Dekanlarımız, 
Bölüm Başkanlarımız ve hocaları-
mız konuk oluyor. Şehrimizin Sesi 
programımızda da Valimiz, Belediye 
Başkanımız, Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Başkanı ile Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı’nın çekimlerini yaptık. 24 
saat müzik ağırlıklı radyo yayınları-
mız var. Orada öğrencilerimiz radyo 
tiyatrosu ve istek saatleri yapıyorlar. 
Fotoğraf Atölyemiz de var. Burada 
bir hocamızın öncülüğünde öğrenci-
ler çektikleri fotoğrafları sergilediler. 
Öğrencilerimizin TRT başta olmak 

üzere yayın kuruluşlarını ziyaret et-
melerini sağlıyoruz. Bununla birlik-
te topluluklarımız bulunuyor. Top-
luluklarda öğrencilerimizin gelişimi 
açısından yapılan etkinlikler oluyor. 
Bu şekilde faaliyetlerimiz yürüyor.

Fakültemizde yürütülen kalite ça-
lışmalarında son durum nedir?

Bu yıl mart ayı itibariyle Radyo, Te-
levizyon ve Sinema Bölümü’nün ak-
reditesi için başvuruda bulunduk. 
Kurumun bizden istedikleri kriter-
ler çerçevesinde çalışmalarımızı yü-
rütüyoruz. Tüm şartları sağlıyoruz. 
Diğer bölümlerimiz de akredite baş-
vurusu yapmak için hazır durumda. 
Erasmus programımızda yurtdışın-
daki üniversiteleri çeşitlendiriyoruz. 
Sadece öğrencilerimiz gitmiyor fark-
lı ülkelerden de öğrenciler bize gelip 
eğitim görüyorlar. Farklı ülkelere  
başvurularımızı yapmaya devam 
ediyoruz.  Daha fazla öğrencimizin 
yurtdışına gitmesi için çalışıyoruz.

Fakültemiz diğer fakültelere göre 
nasıl bir konumda?

 Herkes kendini hep olumlu, başa-
rılı olarak değerlendirir. Ben diğer 
fakültelerden ziyade kendi kendi-
mizle yarışmamız gerektiğini düşü-
nüyorum. Her fakültenin mecraları 
farklıdır. Biz dün ve bugünde aynı 
kalıyorsak orada sıkıntımız vardır. 
Benim anlayışım böyle.  Bugünün 
dünü, yarının da bugünü  geçmesi 
lazım. Bu yüzden ilerlemeye, geliş-
meye dönük çabalar içerisinde ol-
mak gerekiyor. Ben gençlerimizin 
hayal dünyalarını yansıtmalarını 
istiyorum. Eğer bir eğitim öğretim-
de okumayı tahlil etmeyi, muhake-
me etmeyi, hayal kurmayı, zekayı 
geliştirmeye yönelik bir şeyler ve-
remiyorsanız ezbere dayalı kısır 
döngüye gidersiniz. Gayretimiz ve 
çabamız hep gelişme yönünde. Öğ-
rencilerimiz çok orijinal fikirler üre-
tiyorlar. Ben gençlerden ümitliyim. 

Öğrencilere kişisel gelişim ve kari-
yer gelişimlerine katkı sağlayabile-
cekleri kitap önerilerinde bulunur 
musunuz?

Okumadan, öğrenmeden iletişimci 
olunmaz. Çok okumanız gerekiyor. 
Ne kadar çok kelime biliyorsanız 
düşün dünyanız o kadar zengin olu-
yor. 200 kelime bilen ile 2 bin kelime 
bilenin anlaşması söz konusu ola-
maz. Bu yüzden kelime haznenizi 
çok genişletmelisiniz. Öğrenciliğim-
de her gün akşam 2’ye kadar kitap 
okurdum. Arkadaşlarımız kıraatha-
nede oyun oynarlardı. Ben de ders-
ten çıkar kütüphaneye giderdim. 
Derste devamsızlığı hiç anlamam 
çünkü ben hep devam ederdim.  Ne-
rede bir şey olsa hep saatinde gide-
rim. Hayatım boyunca böyle oldu. 
Öğrenciler okumaya ilgisini çeke-
cek kitaplar ile başlamalı. Okumak 
zeka seviyesini yükseltiyor… Haya-
tınızda sizleri etkileyen kitaplar olur. 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü kitabı çok güzel 
bir kitaptır.  Farklı yazarları oku-
mak lazım. Gazete okurken de her 
alanda birden fazla gazete alır kar-
şılaştırırım. Öğrenci akademik kitap 
okurken sıkılabilir. Okuma alışkan-
lığı kazanmak için edebi kitaplardan 
okumaya başlanmalı. Türk ve Dünya 
Klasikleri’ni mutlaka okumak gere-
kir. Bilimsel kitaplar ile diğer kitaplar 
birlikte okunabilir. Okuduğunuz ki-
taplar size farklı dünyaları, farklı za-
manları ve farklı yaşamları sunuyor. 
Kitabın içerisinde başrol gibisiniz.

Son  olarak  iletişim alanında eği-
tim gören öğrencilere tavsiyeleri-
niz neler?

İletişim alanı geniş bir alan. Hele ki 
teknolojinin hızlı gelişimini, yapay 
zekanın getirdiği yenilikleri takip 
etmek ve bunlara ayak uydurmak 
gerekiyor. Herkes iletişim alanı-
na dahil olmaya çalışıyor. Örneğin, 
muhabirlik yapacak öğrenciler var 
ise haber kovalamak önemli. Buna 
haber kokusu denir. Habere ula-
şacaksınız ve bunu objektif olarak 
yansıtacaksınız. Haber muhabiri ve 
köşe yazarı ayrımını karıştırıyorlar. 
Köşe yazarı kendi düşüncelerini ak-
tarır, haber muhabiri haberi yakala-
yan, yazan, sunandır. Günümüzde 
bir iletişimci adayının yeni medya-
ya yatkın olması ve bu mecraları iyi 
bilmesi gerekir. Geleneksel medya 
ve internet haberciliğini aynı anda 
kullanabilmeli. Öğrencilerimiz her 
alanda kendilerini geliştirmeliler.
GİZEM AZBOY
ENES ÖZCAN
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Mukavvada İşlenen Sanat: “Çarpana Dokuma”
 Tarihi, milattan önce 4 binli yıl-

lara dayanan “çarpana dokuma” 
sanatı Kastamonu’da yaşatılmaya 
devam ediyor. Mukavva ve ipin 
uyumu ile Anadolu’ya özel gele-
neksel motifler işleniyor. Çarpana 
dokuma, ilk çağlarda ve Orta As-
ya’da insanların çadırlarına bağla-
dıkları ya da çocuklarını sırtında 
taşımak için kullandıkları bir şerit 
olarak bilinse de günümüzde kolye, 
kemer, çanta gibi aksesuar yapı-
mında da kullanılıyor. Dikdörtgen 
ve kare biçiminde mukavva kartlar-
la oluşturulan çözgü ve atkı denilen 
sistemler, dokumanın başlangıcını 
sağlıyor.  Bu sistem ile farklı teknik, 
malzeme ve kalınlıklarda iplerin 
meydana getirdiği çeşitli görünüm-
ler elde ediliyor. Kağıt üzerinde 
dokunması planlanan  desenleme 

yöntemine göre  şema çiziliyor. Çi-
zilen şemanın ardından kartlara is-
tenilen uzunlukta ipler geçiriliyor. 
Ucuna düğüm atılan iplerin bir ucu 
bele, diğer ucu karşı tarafta olacak 
şekilde sağlam bir yere sabitleniyor. 
Burada çözgü ipinin çok sağlam ol-
ması gerekiyor. Daha sonra oluştu-
rulan kartlar çözgü üzerinde çevri-
lerek dokumayı meydana getiriyor.   
Kastamonu’da “çarpana dokuma” 
sanatını yaşatma çabasıyla gönüllü 

eğitimler veren Melahat Çetin Yal-
çın, lise ve üniversite eğitimini el 
sanatları üzerine aldığını ifade etti.  
Çarpana dokuma sanatına 2016 yı-
lında başladığını belirten Yalçın, bu 
sanatı gün yüzüne çıkarmak için 
gayret gösterdiğini aktardı. Çarpa-
na dokuma sanatı ile ilgili bilgiler 
veren Yalçın, şu ifadeleri kullandı: 
” Giyimde aksesuar, çeşitli eşyalar-
da askı ve dekoratif sanat nesnesi 
olarak kullanılıyor. Çarpana doku-

ma hayal gücüyle oluşturduğunuz 
desen şemasının somut halinin 
ortaya çıkışıdır. Diğer el sanatla-
rından farklı olarak kartlar ve de-
sen şemasından oluşur. Mukavva 
kartlar üzerine oluşturulan harfler 
ile çizilen desen şemaları takip edi-
lir. Kartların üzerine açılan delik-
lerden önceden şemada belirtilen 
renklere uygun ipler geçirilir. İpler 
geçirildikten sonra sağlam bir yere 
bağlanan çözgüler, kartların birbi-
rinden geçirilmesi sonucu dokuma 
modeli oluşturulur.” Aynı zamanda 
haftanın belirli günlerinde atölye-
sinde otizmli bireylere el sanatları 
eğitimleri de veren Yalçın, bu sü-
reci şöyle aktardı: “Üniversiteden 
hocam geldi. Öğrencilerimize staj 
verebilir misin diye talepte bulun-
du. Bu işi 8 yıldır yapıyorum ve her 
eğitim-öğretim yılında 3 öğrenci 
alıyorum. Tamamen gönüllü ola-
rak yapıyorum, bana iyi geliyor-
lar. Burada bulunmaları sayesinde 
daha sosyal ve aktif bir yaşamları 
oldu. Onların bu gelişimlerini gör-
mek beni daha çok mutlu ediyor.”

GİZEM AZBOY

Mukavva kartlarından oluşan sistemle Anadolu’ya ait motiflerin orta-
ya çıkarıldığı “çarpana dokuma” sanatı ilmek ilmek işlenmeye devam 

ediyor.

“Hayatlarımız Sallanmasın”
Üniversitemizde, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
(AFAD) tarafından düzenlenen “Hayatlarımız Sallanmasın” adlı ti-

yatro oyunu seyirciyle buluştu.

Üniversitemiz Bilgehan Bilgili 
Merkez Kütüphanesi Konferans 
Salonu’nda AFAD tarafından dü-
zenlenen “Hayatlarımız Sallanma-
sın” adlı tiyatro oyunu izleyenlerle 
buluştu. Oyunda deprem başta ol-
mak üzere doğa olayları esnasın-
da yapılması gerekenler, iletişime 
geçilecek merciler gibi konulara 
değinildi. “Afet Farkındalık Tiyat-
rosu” sloganıyla sahnelenen oyun 
izleyenlerden tam not aldı. Gaze-
te Kampüs’e konuşan Kastamonu 
AFAD Arama Kurtarma Teknis-
yeni Remzi Yeşilçimen, sergilenen 

tiyatro oyunundaki temel amacın 
tüm kesimleri afetlere karşı bilinç-
lendirmek olduğunu vurgulayarak 
“Biz de AFAD olarak Kastamonu 
ilimizin koordinesinde görev aldık. 
Bu oyunun temeli afetler sırasında 
doğru davranış şekillerine izleyi-
ciye tiyatroyla aktarmak… Bizim 
kendi eğitimlerimizde de afet far-
kındalık eğitimlerimizde de bah-
settiğimiz konular burada birebir 
tiyatro sahnesinden seyircilere ak-
tarılıyor… ” ifadelerini kullandı.
MÜBEYYEN KAÇAR
MAHMUT VURAL

Tarihi İnebolu Evleri, Mimari Yapısıyla Tarihi İnebolu Evleri, Mimari Yapısıyla 
Sokaklara Renk KatıyorSokaklara Renk Katıyor

  Kastamonu’nun İnebolu ilçesin-
deki tarihi İnebolu evleri, ilçede 
renk cümbüşü oluşturuyor. Kasta-
monu’da, çatıları yöreye özgü ardu-
az taşından yapılan İnebolu evleri, 
dış cephesinde kullanılan kırmızı, 
mavi ve beyaz renklerindeki aşı 
boyası ile sokaklara güzellik katı-
yor. Evler genellikle dik yamaçlara 
yapıldığından, ortaya çıkan seki 
farklılığında ön cepheler iki katlı 
görünürken arka cepheler konak-
ların asıl yüksekliği olan dört katı 
da gösteriyor. Evlerin yapımında 
kullanılan ahşap malzemeler ru-
tubeti önlüyor. Genelde  bir orta 
sofanın iki yanına dizilmiş odalar-

dan oluşan evlerin merdivenleri 
oda içinde bulunuyor. Katlar arası 
düşey dolaşımı sağlayan merdi-
venler, ahşap korkulukları ve boş-
luğunda nişleri barındırıyor. Bir 
sofa etrafında sıralanan odalar 
kimi zaman açık, kimi zaman ka-
palı ve dikdörtgen planlı çıkma-
larla evin cephelerini oluşturuyor. 
Tarihi karakterini ve kendine özgü 
mimarisini günümüze kadar koru-
yan İnebolu evleri, doğada renk-
leri ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

GİZEM AZBOY
ENES ÖZCAN
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“Dil Ağacı” Projesi ile Türkçe Öğrenmek Kolaylaşacak
Türkiye Ulusal Ajansı ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Üniversitemiz koordinatörlüğünde yürütülen “Dil Ağacı” Projesi 
ile artık Türkçe öğrenmek daha kolay olacak.

  Üniversitemiz koordinatörlüğün-
de yürütülen Türkiye Ulusal Ajansı 
ve Avrupa Birliği tarafından da des-
teklenen Erasmus+ KA220-YOU 
“Language Tree (Dil Ağacı)” Proje-
si tanıtıldı. Kastamonu Teknokent 
Binası Ilgaz Konferans Salonu’nda 
düzenlenen tanıtım toplantısına 
Üniversitemiz Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Ömer Küçük, Prof. Dr. Ka-
sım Yenigün ile İletişim Fakültemiz 
Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin, 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Kaçar, öğretim elemanları 
ve öğrenciler katıldı. Türkiye’den 
Sakarya Üniversitesi ve Yabancı Dil 
Olarak Türkçe Eğitim Derneği (YA-
DOT), Almanya’dan Ruhr Öğret-
menler Derneği, Belçika’dan Türk 
Dili Enstitüsü Uyum-Araştırma 
Merkezi, İtalya’dan Sapienza Üni-
versitesi’nin proje ortağı olarak yer 
aldığı programın açılış konuşması-
nı Proje Yürütücüsü Üniversitemiz 
Öğretim Görevlisi Harun İlçioğlu 
yaptı. Konuşmasında, bu proje ile 
yabancı öğrencilerin temel sevi-
yede konuşma becerisinin gelişim 
göstereceğini vurgulayan Öğr. Gör. 
Harun İlçioğlu,  “Yabancı öğrenci-
lerimiz temelde TÖMER’de eği-
time başlıyor ama ‘Yanlış bir şey 

söyler miyim?’, ‘Arkadaşlarım be-
nimle dalga geçer mi?’ ya da başka 
sebeplerden dolayı konuşmaktan 
korkuyorlar. Bunun önüne geçmek 
için bu projeyi hayata geçirdik” diye 
konuştu. Öğr. Gör. Harun İlçioğlu, 
öğrencilere hata yaptıklarında kim-
se tarafından yargılanmayacağı ve 
tamamen ücretsiz olarak  defalar-
ca dinleme imkanı  sağlayacakları 
bir proje sunduklarını  ifade etti. 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ka-
sım Yenigün, “Language Tree (Dil 
Ağacı)” Projesi’nin çok önemli ol-
duğuna işaret ederek Kastamonu 
Üniversitesi’nin desteğinin tam ol-
duğunun altını çizdi. İki bölümden 
oluşan programda öğleden sonra 
Merkez Kütüphanesi Cemil Meriç 
Salonu’nda “Batı Avrupa’da Miras 

Dil ve Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretimi” isimli bir panel düzen-
lendi. Yöneticiliğini Sakarya Üni-
versitesi’nden Doç. Dr. Muham-
med Hüküm’ün yaptığı panelde, 

Belçika Türk Dil Enstitüsü, Uyum 
ve Araştırma Merkezi’nden Doç. 
Dr. Feyza Altınkamış, Üniversite-
mizden Dr. Öğretim Üyesi Burcu 
Öztürk, Almanya Ruhr Öğretmen-
ler Derneği’nden Celal Aydemir ve 
Belçika Türk Dil Enstitüsü, Uyum 
ve Araştırma Merkezi’nden Şener 
Uğurlu sunumlarını gerçekleştirdi.
  İlerleyen süreçte proje kapsa-
mında Belçika’da sempozyum 
düzenlenmesi planlanırken 2024 
yılının Mayıs ayında İstanbul’da ya-
pılacak seminerle proje sona erecek.
  
GİZEM AZBOYProje kapsamında Türkçe öğrenmek isteyenler “dilagacı.com” adresine girerek, ücretsiz 

olarak Türkçe eğitimi alabilecek.

Erasmus Programı Bilgilendirme 
Toplantısı Gerçekleşti

 Erasmus+ Günleri kapsamında,  
Kastamonu Üniversitesi Erasmus 
Koordinatörlüğü tarafından Öğren-
ci Öğrenim Hareketliliği ve Öğrenci 
Staj Hareketliliği programlarına yö-
nelik bilgilendirme toplantısı Bilge-
han Bilgili Merkez Kütüphanesi Se-
zai Karakoç Konferans Salonu’nda 
gerçekleşti. Erasmus Koordinatörü 
Dr. Erkan Külekçi ile Erasmus Ofi-
si’nden Dr. Hatice Çakır ve Eylem 
Usta’nın konuşmacı olarak yer al-
dığı program öğrencilerden yoğun 
ilgi gördü. Erasmus programında 
yapılması gerekenlere dair sunum 
gerçekleştiren konuşmacılar, Öğre-

nim ve Staj Hareketliliği’nde öğren-
cilerin faydalanabileceği haklardan 
ve hibe desteğinden bahsetti. Eras-
mus Programı’nın avantaj ve deza-
vantajlarına değinen konuşmacılar, 
öğrencilerin yurt dışında karşıla-
şabilecekleri durumlar esnasında 
nasıl hareket etmeleri gerektiğin-
den söz etti. Toplantı, daha önce 
Erasmus Öğrenci Değişim Prog-
ramlarına katılan öğrencilerin de-
neyimlerini paylaşması ve soru-ce-
vap bölümünün ardından sonlandı.

GİZEM AZBOY

Üniversitemizde Erasmus+ Günleri kapsamında Erasmus Programı 
Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Öğrenci Toplulukları Tanıtıldı
Kastamonu Üniversitesi Sağlık, 
Kültür ve Spor Daire Başkanlı-
ğı’na bağlı faaliyet gösteren öğrenci 
toplulukları Kuzeykent Kampüsü 
Merkez Yemekhanesi önünde ta-
nıtım stantları açtı. İletişim Fakül-
temiz Dekanı Prof. Dr. Muharrem 
Çetin başta olmak üzere öğretim 
elemanları stantları dolaşarak top-
luluklarla ilgili bilgi aldı. Aktif ola-
rak faaliyet gösteren öğrenci top-
luluklarının yer aldığı etkinlikte, 
topluluk üyeleri, Üniversitemize 
yeni başlayan öğrencilere düzenle-

dikleri faaliyetler hakkında bilgiler 
verip yeni üye kayıtları gerçekleş-
tirdi. Etkinlikte toplamda 27 öğ-
renci topluluğu yer alırken stant-
larda düzenlenen yemek ikramları, 
müzik dinletileri, dans gösterileri 
ve ödüllü yarışmalar renkli görün-
tüler oluşturdu. Ayrıca AFAD ekibi 
tarafından yangın söndürme tüp-
lerinin kullanımı uygulamalı ola-
rak gösterildi. 4 gün süren etkin-
liğe öğrenciler büyük ilgi gösterdi.
GİZEM AZBOY
NECLA TUTUŞ
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“Bir Gençlik Kuruluşu Olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü” Konferansı

Kastamonu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Rek-
lamcılık Topluluğu tarafından 
Doç. Dr. Zübeyde Süllü öncülü-
ğünde “Bir Gençlik Kuruluşu Ola-
rak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü” 
konferansı gerçekleştirildi. Konfe-
ransa Kastamonu Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Reşat Asrak konuk oldu. 
Fakültemiz Konferans Salonu’nda 
düzenlenen etkinliğe Dekanımız 
Prof. Dr. Muharrem Çetin, akade-
mik ve idari personel ile öğrenci-
ler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan konferans, Kas-
tamonu Gençlik ve Spor İl Müdür-
lüğü tarafından hazırlanan tanıtım 
filmi ile devam etti. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nın Gençlik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Spor Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar 
Genel Müdürlüğü olarak 3 hizmet 
alanında hizmet verdiğini dile ge-
tiren Asrak, 4. sınıf öğrencilerine 
Gençlik Hizmetleri kapsamında 
Yolkonak Gençlik Kampı’na gö-
türme sözü verdi. Horma Kanyonu 
Yürüyüş Parkuru Projesi’nin kendi 
çabaları ve yetkili mercilerle etkili 
iletişim kurmasıyla hayata geçtiği-
ni vurgulayan Asrak, “Pınarbaşı’n-
da Türkiye’nin en vizyonlu turizm 
projesi olan Horma Kanyonu’na 
günde bin ila 2 bin arası ziyaretçi 

geliyor. Burasının herkesin görebi-
leceği bir hale gelmesi için uğraş-
tık.” ifadeleriyle sözlerine devam 
etti. Yıl sonunda açılmaya hazırla-
nan Olimpiyatlara Hazırlık Mer-
kezi ile ilgili bilgiler veren Reşat 
Asrak, “Kastamonu’da 516 dönüm-
lük arazi içerisindeki Olimpiyatla-
ra Hazırlık Merkezi’nin içerisinde 
Kongre Merkezi, atletizm pisti, 
160 yataklı konaklama, antrenman 
salonları ve minder salonu var. 
Merkezin yüzde 95’i tamamlandı 
ve bu proje Bakanlığın en prestijli 
projesidir.” şeklinde konuştu. As-
rak, konuşmasında İstiklal Yolu 
Yürüyüşü’nün hikayesini ve öne-
mini anlatırken, Adem Metan’ın 
“Destansı Bir Zaferin Yolculuğu! 
Atatürk ve İstiklal Yürüyüşü” adlı 

videosu da katılımcılara izletildi. 

İlk Defa Bir Fakültede Öğrenciler 
İle Yüz Yüze Buluştu  

Dekanımız Prof. Dr. Muharrem 
Çetin, Reşat Asrak’a bu etkinli-
ğe konuşmacı olarak katıldığı için 

teşekkürlerini iletti ve sözlerine 
şöyle devam etti: “Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü’nün hedef kitlesi siz 
öğrencilerimizsiniz. Gençlik ve 
Spor İl Müdürümüz, KYK yurtla-
rı haricinde ilk defa bir fakültede 
yüz yüze bir hedef kitlesi ile bu-
luştu… Sadece kitaplar, dersler, 
notlar üzerinden hayat sürmüyor, 
hayatın bir de uygulama tarafı 
var. Öğrencilerimiz de Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü’nün bu yön-
deki faaliyetlerine katılmalılar.” 
Konferans, Dekanımız Prof. Dr. 
Muharrem Çetin’in, Reşat Asrak’a 
plaket ve hediye takdimi ardından 
toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

MÜBEYYEN KAÇAR
MAHMUT VURAL

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Topluluğu’nun hazırla-
dığı “Bir Gençlik Kuruluşu Olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü” konfe-
ransına Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak konuk oldu

Kastamonu’da, Tarihi Kentler Birli-
ği’nin tavsiye kararı doğrultusunda 
2002 yılında kurulan Kent Müzesi, 
Hükümet Konağı’nın zemin katın-
da ziyaretçilerini bekliyor. 4 ana 
bölümden oluşan Kent Müzesi’nin 
ilk bölümünde şehrin jeolojik ya-
pısı ile ilgili eserler yer alıyor. Bu 
bölümde Kastamonu’da bulunan 
Mosasaurus Hoffmani su kertenke-
lesinin dijital ve grafik uygulaması, 

su canlısı fosilleri (Fauna) bulu-
nuyor. İkinci bölümde ise kentin 
kültürü, ekonomisi ve beşeri un-
surları ile anıtsal ve sivil mimarlık 
kültürüne yer veriliyor. Müzenin 
üçüncü bölümü içerisinde kentin 
sosyal tarihinden bahsedilen eser-
leri bulundururken, son bölümde 
ise çocuklar ve öğrenciler için bir 
atölye olarak tasarlanan Kastamo-
nu halk anlatıları, masallar, el sa-

natları uygulamalarına rastlamak 
mümkün. Tüm bu zenginlikleri 
içinde bulunduran müzenin şehir 
için önemli bir değer olduğunu 
vurgulayan Kent Müzesi sorumlu-
su Arkelog Dr. Murat Karasalihoğ-
lu, “Müzemizde Kastamonu’da 
bulunmuş olan 70 milyon yıllık 
Mosasaurus Hoffmanni mantolu 
türü su kertenkelesinin grafik uy-
gulamaları ve fosil imitasyonu çok 
ilgi çekiyor. Onun dışında mimari 
ekranımız, konuşan portrelerimiz, 
koleksiyonumuzdaki halı ve piyano 
gibi eserler de çok dikkat çekiyor” 

ifadelerini kullandı. Karasalihoğlu, 
“Özellikle Kastamonu Üniversitesi 
öğrencilerinin yıllarını geçireceği 
kenti biraz olsun tanıyabilmek için, 
ilk ziyaret noktalarının Kent Mü-
zesi olması bizi çok memnun eder” 
dedi. Kent Müzesi, hafta sonları da 
ziyaretçilere kapılarını açmasıyla 
birlikte birçok yerli ve yabancı tu-
rist tarafından sıkça ziyaret ediliyor.
 
ENES ÖZCAN
YASİN ÖZDEMİR

Kastamonu Kent Müzesi, şehrin geçmişten günümüze tüm değerleri-
ni geleceğe aktarmak ve kentlik bilincinin oluşmasını sağlamak için 
ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kastamonu’nun Belleği: Kent Müzesi
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Fakültemizde Oryantasyon Eğitimi Düzenlendi
İletişim Fakültemizde öğrenime 
başlayan birinci sınıf öğrencilerine 
oryantasyon eğitimi verildi. Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleşen eği-
time, Dekanımız Prof. Dr. Muhar-
rem Çetin, Dekan Yardımcılarımız 
Doç. Dr. Ersoy Soydan ve Doç. Dr. 
Erkam Temir, Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Kemal Avcı, öğretim elemanla-
rı ile öğrenciler katıldı. Dekanımız 
Prof. Dr. Muharrem Çetin, Gaze-
tecilik, Halkla ilişkiler ve Reklam-
cılık, Radyo, Televizyon ve Sinema 
bölümlerinde yürütülen müfredat, 
akademik işleyiş, devam zorunlulu-
ğu, öğrenci danışmanlığı ve uygu-
lama birimleri hakkında öğrencile-
re bilgiler verdi. Fakültemizin fiziki 
altyapısının ve stüdyolarının tam 
donanımlı olduğunu vurgulayan 

Prof. Dr. Çetin, öğrencilerin ders-
lerden edindikleri teorik bilgileri 

Fakültemizin uygulama birimleri, 
Kastamonu Kampüs TV, Kampüs 
Radyo ve Gazete Kampüs’te pratiğe 
geçirme fırsatı bulduklarını ifade 
etti. Birinci sınıf öğrencilerine de 
bu uygulama birimlerinde yer ala-
rak tecrübe edinmeleri tavsiyesin-
de bulunan Prof. Dr. Çetin, “Tecrü-
beyi satın alamazsınız. Zamanı da 
satın alamadığınız gibi. Başarının 
sırrı zamanı iyi planlamaktan ge-
çiyor. Eğer siz zamanı iyi planlaya-
mıyorsanız, zamanı hoyratça harcı-
yorsanız başarılı olma şansınız yok.  
Zeka bir yere kadar. Başarılı olmak 
için zeka ile birlikte zaman planla-
ması yaparak çok çalışmaya güve-
nirim.” şeklinde konuştu. Öğren-

ci topluluklarında görev almanın 
sosyal becerilerin gelişmesine katkı 
sağladığını belirten Prof. Dr. Çe-
tin, Fakültemizde Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Topluluğu, Tiyatro 
Topluluğu ve Fotoğraf Atölyesi’nin 
gerçekleştirdiği etkinlikleri, ser-
gileri ve sosyal sorumluluk proje-
lerini anlattı. Sözlerine araştırma 
yapmanın önemini vurgulayarak 
devam eden Dekanımız Prof. Dr. 
Muharrem Çetin, bilgiye dayalı 
olmayan fikirlerin kişileri yanlışa 
götüreceğinin altını çizerek bu ko-
nuda öğrencilere kendi fikirlerini 
edinmek için araştırma yapmaları 
gerektiğini aktardı. Araştırma ya-
parken akademik kaynaklara baş-
vurmanın önemli olduğunu be-
lirten Prof. Dr. Çetin, öğrencilere 
Kastamonu İletişim Araştırmaları 
Dergisi’nde yayınlanan bilimsel 
makaleleri okumalarını önerdi. 
Bilimsel araştırmalarda anadilin 
yanında yabancı dilin de önemli 
olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Çe-
tin, öğrencilere yabancı dil öğren-
melerini tavsiye etti. Oryantasyon 
eğitiminde Araştırma Görevlisi 
Mehmet Erol tarafından uygulama 
birimlerinin tanıtımı da yapıldı. 
Eğitim, öğrencilerin sorularının ce-
vaplanmasının ardından sona erdi. 

REYYAN ÖZEN
GİZEM AZBOY
HARUN ERİCEK

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin, Fakültemizde öğreni-
me yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon eğitimi verdi.

   7

Ünlü Yazar/Şair Rıfat Ilgaz’ın Kastamonu Cide’de bulunan ve Kültür 
Sanat Müzesi haline getirilen evi, ilçeye gelen yerli ve yabancı misafir-
ler tarafından büyük ilgi görüyor.
Hababam Sınıfı’nın yazarı Rıfat 
Ilgaz’ın 1911 yılında doğup büyü-
düğü ve kendisinin hatıralarıyla 
dolu olan ev restore edilerek 2007 
yılında Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat 
Müzesi’ne dönüştürüldü. Roman, 
şiir, tiyatro gibi sanat alanlarında 
değerleri birçok eserleri bulunan 
Ilgaz’ın evi, Cide’de turistlerin 
en çok ziyaret ettiği yerlerden 
biri. Müzede ünlü yazarın kişisel 
eşyalarının yanı sıra kütüphanesi, 
eserleri ve fotoğrafları bulunuyor.
Ayrıca Cide’de her yıl Ilgaz’ın 
anısına “Rıfat Ilgaz Sarı Yazma 
ve Sanat Festivali” düzenleniyor. 
Rıfat Ilgaz, Sarıyazma eserinde 
memleketi Cide için şu ifadele-
ri kullanıyor: “Cide doğduğum 
eşsiz benzersiz memleket… Ne iyi 
etmiş de anam beni bu cana yakın 
memlekette doğurmuş! İlk izle-
nimlerim, doğa-toplum ilişkilerim, 

insan sevgim burada biçimlenip uç 
verdi.” ENES ÖZCAN

Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Müzesi 
Ziyaretçilerini Bekliyor

Candaroğulları Beyliği’nden İs-
fendiyar Bey’in Kastamonu Ka-
lesi’nden atmış olduğu ok, Ca-
mii’nin şerefesi üzerinde 700 
yıldır saplanmış halde duruyor.
Bin metreden avını vuracak kadar 
hünerli olan ve ok atmadaki yete-
neğiyle bilinen İsfendiyar Bey’in 
minareye sapladığı ok, yakın zaman 
önce yapılan restorasyon çalışması-
nın ardından tekrar yerine takıldı.
Hikayesinden dolayı halk ara-
sında “Oklu Cami” olarak da 
bilinen İsfendiyar Camisi, yer-
li ve yabancı turistler tarafın-
dan büyük ilgiliye karşılanıyor.
 
ENES ÖZCAN

Candaroğulları Beyliğinden İsfendiyar Bey’in Kaleden attığı ok, 700 
yıldır minarede asılı duruyor.

Minarede 700 Yıllık OkMinarede 700 Yıllık Ok



Sayfa Tasarımı: HAKAN YİĞİT

Fakültemizde Mezunlar Toplantısı

Kastamonu Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde mezun öğrencilerle 
Zoom üzerinden bir toplantı ger-
çekleşti. Toplantıya Dekanımız 
Prof. Dr. Muharrem Çetin, Dekan 
Yardımcımız Doç. Dr. Ersoy Soy-
dan, Gazetecilik Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Erdem Güven başta ol-
mak üzere öğretim elemanları ve 
mezun öğrenciler katıldı. Toplan-
tıda konuşan Dekanımız Prof. Dr. 
Çetin, mezun öğrencilerle bir araya 
gelmekten duydukları memnuni-
yeti dile getirerek belirli periyotlar-
la bu toplantıların tekrarlanacağını 
aktardı. Mezunların tecrübeleri-
nin,  lisans eğitimine devam eden 

öğrenciler için yol gösterici oldu-
ğunun altını çizen Prof. Dr. Çetin, 
toplantıya katılan mezunları Fa-
kültemize davet etti ve önümüz-
deki süreçte bu etkinliklerin yüz 
yüze gerçekleşmesini temenni etti. 
Türkiye’nin çeşitli illerinden ve 
Azerbaycan’dan toplantıya katılan 
mezunlar teker teker söz alıp iş ha-
yatlarını ve mezuniyet sonrası ya 
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 
aldıkları eğitimin ve kazandıkları 
kültürün çalışma hayatlarında ken-
dilerine ışık tuttuğunu belirten me-
zun öğrenciler, Fakültemize duy-
dukları özlemi de dile getirdiler.

İletişim Fakültemiz akademik kadrosu, mezun öğrencilerle çevrimiçi 
toplantıda bir araya geldi.

Kastamonu Belediyespor Sahasından Kastamonu Belediyespor Sahasından 
Mağlubiyetle AyrıldıMağlubiyetle Ayrıldı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Hentbol EHF Kadın-
lar Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Romanya’nın Rapid Bükreş takımı-

na mağlup oldu.
Kastamonu halkının heyecanla 
beklediği Kastamonu Belediyespor 
Kadın Hentbol Takımı’nın Şampi-
yonlar Ligi B Grubu Maçı, Merkez 
Spor Salonu’nda oynandı. Kasta-
monu Belediyespor, rakibi Rapid 
Bükreş’e 26-33’lük skorla mağlup 

oldu. Kıyasıya mücadelenin so-
nunda mağlup olan Kastamonu 
Belediyespor Kadın Hentbol Takı-
mı’nın dördüncü grup maçı,  Nor-
veç Hamar’da, Storhamar Hand-
ball Elite takımı ile yapılacak.
YASİN ÖZDEMİR-ENES ÖZCAN

Çatak Kanyonu Eşsiz Manzarası İle Büyülüyor
Kastamonu’nun önemli turizm değerlerinden olan Çatak Kanyonu, 
eşsiz güzelliği ile ziyaretçilerini büyülüyor.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesin-
deki Küre Dağları Milli Parkı için-
de yer alan Çatak Kanyonu, Dün-
ya’nın en büyük 4. kanyonu olma 
özelliği taşıyor. Uzunluğu kuzey ve 
güney yönlerinde 6 kilometre olan 
Kanyon’un derinliği 900 metre-
ye ulaşıyor. Çatak Kanyonu’nun 

güzelliğine orman yürüyüşünün 
ardından varılan Cam Seyir Terası 
eşlik ediyor. 450 metre yüksekli-
ğe inşa edilen terasta vatandaşlar 
manzarayı seyredip doğayla iç içe 
olmanın tadını çıkarıyor. 

GİZEM AZBOY

Turizm Fakültesi’nden Sokak Lezzetleri: 
Tavuk Pilav Günü Etkinliği

Kastamonu Üniversitesi Turizm 
Fakültesi Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü öğrencileri tara-
fından düzenlenen “Sokak Lezzet-
leri Tavuk Pilav Günü” etkinliği, 
Fakülte’nin bahçesinde öğrenciler 
ile buluştu. Gastronomi ve Mut-
fak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. 
Üyesi Hakkı Çılgınoğlu ve Arş. 
Gör. Demet Güner öncülüğünde 
düzenlenen pilav günü etkinliği-
ne Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Alptekin Sökmen, öğretim 
elemanları ve öğrenciler katıldı. 
Etkinlikte menü olarak tavuk pi-
lav, ayran, cırık tatlısı ve turşu 25 
liradan öğrencilere sunuldu. İkram 
olarak semaver çayı verildi. Etkin-
lik, müzik eğlencesiyle sona erdi.

MÜBEYYEN KAÇAR

 Kastamonu Üniversitesi Adına  Sahibi: 
 Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL
 Genel Yayın Yönetmeni:  Prof. Dr. Muharrem ÇETİN
 Yayın Koordinatörü: Doç. Dr. Erdem GÜVEN
 Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: 
 Arş. Gör. Ayça BİLMEZ

 İletişim: gazete@kastamonu.edu.tr
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