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İlahiyat Fakültesi  
Uygulama Camii Açıldı

ÇOMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF);  
08 Nisan 2016 Cuma günü Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre 2016/8555 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile “Siyasal Bilgiler Fakültesi” oldu.



İletişim: Terzioğlu Kampüsü Rektörlük Binası A Blok 17020  ÇANAKKALE

PROJE DESTEKLERİ

•	 Mühendislik	ve	Teknoloji	Bilimleri
•	 Doğa	Bilimleri
•	 Sosyal	ve	Beşeri	Bilimler
•	 Tıbbi	Bilimler	
•	 Tarımsal	Bilimler	

alanlarının	ilgili	bölümlerinden	birinde	öğrenim	gören	lisans	öğrencilerinin	
hazırladıkları,	sanayinin	bir	sorununu	çözmeyi	hedefleyen	ve	/	veya	sanayide	
uygulama	potansiyeli	olan	ürün	/	yöntem	/	süreç	iyileştirme	ve	/	veya	geliştirmeye	
yönelik	araştırma	konusuna	sahip	lisans	bitirme	tezleri	için	destek	verilmektedir.

•	 Gönüllülük	projeleri
•	 Sosyal	Uyum	Projeleri
•	 Madde	Bağımlılığıyla	Mücadele	Projeleri
•	 Sağlıklı	Yaşam	ve	Spor	Projeleri
•	 Kültür	Sanat	Projeleri
•	 Eğitim	Projeleri
•	 Bilimsel	Araştırma	Projeleri
•	 Muhtelif	Projeler
(Proje	süresi	maksimum	12	aydır.
Destek	miktarı	minimum	10.000	TL,	maksimum	250.000	TL’dir.)

-TÜBİTAK,	Gençlik	ve	Spor	Bakanlığı,	Ulusal	Ajans,	Türkiye	Yeşilay	Cemiyeti
(Dernek,	Topluluk	ve	Grup	başvuruları	mümkün.)

TÜBİTAK 2209/b Üniversite Öğrencileri  
Yurt İçi- Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destek Programı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2016 PROJE ÇAĞRISINDA 
DESTEKLENEN PROJE BAŞLIKLARI

Proje Desteği Alabileceğiniz Bazı Kurum/Kuruluşlar

  ÇOMÜ’nün, proje üreten ve bilimsel proje yapmak 
isteyen öğretim elemanlarına ve öğrencilerine destek 
veren “Proje Koordinasyon Merkezi”ne sahip olduğunu 
biliyor muydunuz?

  ÇOMÜ Kampüs FM Radyo ve TV’sinin Üniversiteler arasında en 
çok dinlenen ve en iyi teknik donanıma sahip birimlerinden biri 

olduğunu biliyor muydunuz?

  1915 Ruhuyla bezenmiş bu topraklarda Tarih 
eğitimi almanın bir ayrıcalık olduğunu,
  ÇOMÜ Arkeoloji Bölümü’nün birçok arkeolojik 
kazıya başkanlık ettiğini biliyor muydunuz?

  ÇOMÜ’de 150’nin üzerinde öğrenci kulübü 
olduğunu ve aktif faaliyet gösterdiğini 

biliyor muydunuz? 

  Türkiye’nin en büyük teleskobunun, 
  Bölgenin en güçlü kütüphanesinin,
  Üniversite içinde ücretsiz ring servislerinin 
  ÇOMÜ’de olduğunu biliyor muydunuz? 

  En iyi Japonca 
öğreten kurumun 

Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
olduğunu biliyor 

muydunuz?
  ÇOMÜ 
mezunu 
pek çok 
bürokrat, vali, 
kaymakam 
olduğunu 
biliyor 
muydunuz?
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akademik, idari personeli ve değerli öğrenciler, sizlere ÇOMÜ Dergi 
vasıtasıyla erişmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyorum. 

ÇOMÜ’yü Çanakkale’nin tarihine, destanına yakışır bir şekilde başarı 
ve kalite odaklı bir merkez yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Kalite odaklı bir üniversite haline gelmek için proje kültürünü 
yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu amaçla Proje Koordinasyon Merkezi’ni 
kurduk. Bu merkez üniversitemiz için önemli bir atılım yeri olacak. 

İlahiyat Fakültesi Uygulama Cami’ni Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile açtık. Uygulama Camimiz ile İlahiyat 
Fakültesi öğrencilerine kendilerini geliştirmeleri hususunda önemli bir 
olanak sunmuş olduk.

Türk bilim insanlarından oluşan bir heyet ilk defa Antarktika’ya gitti. 
Bu heyete sadece 7 üniversiteden biri olarak üniversitemizin de dâhil 
olması bizleri oldukça gururlandırdı.

Tıp Fakültemiz her geçen gün gelişimini, kalitesini yükseltiyor. 
Çanakkale’de bir ilki gerçekleştiren Üniversitemiz Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi, canlıdan canlıya ilk organ naklini yaparak 
Çanakkale’deki böbrek hastalarını büyükşehirlere gitmeden sağlığına 
kavuşturuyor. 

Bahsetmeden geçemeyeceğim bir diğer önemli husus ise ÇOMÜ’nün 
mutluluk ve gurur günü olan Akademik Yükselme Töreni. Geçmiş yıllarda 
çeşitli sıkıntılardan dolayı özlük haklarına, kadrosuna kavuşamayan 
akademik personellerimizin kadrolarını almasının mutluluğunu hep 
birlikte yaşadık. Bu konuda çalışmalarımız ivedilikle devam ediyor ve 
inşallah akademik personellerimiz hak ettikleri kadrolarına en kısa 
zamanda kavuşacak.

Üniversitemizde hayata geçirdiğimiz bir diğer önemli atılım ise 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi. Bu sistem ile ÇOMÜ hem bürokratik 
işleyişin hantallığından arındırılmakta hem de önemli oranda kağıt 
israfından kurtulmakta. 

Üniversitemiz uluslararası öğrencilerin ilgi odağı olmayı da 
sürdürüyor.  2015 yılında üniversitemize kayıtlı uluslararası öğrenci 
sayısı yüzde 92 artış gösterdi. Biz de yabancı öğrencilerin ÇOMÜ’ye 
olan ilgisine karşılıksız kalamazdık. Bu doğrultuda da üniversitemizde 
Uluslararası Öğrenci Ofisi’ni açtık.

Öğrenci ve personelimizin başarılarıyla gururlandık, sevindik. 
İletişim Fakültesi öğrencilerimizin uygulama sahası olan Radyo Ton 
“Yılın En İyi Üniversite Radyosu” ödülünü alırken;   ÇOMÜ’nün ilk kök 
hücresi, Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki 
Kök Hücre Laboratuvarı’nda üretildi. Akademik personelimizin birçok 
projesi, çalışması da başka kurumlar tarafından ödüllendirildi, destek 
gördü. Üniversitemizde birçok başarılı sempozyum ve konferans 
etkinlikleri yapıldı. 

ÇOMÜ Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü de titiz ve özenli 
çalışmalarıyla tüm bu içeriklerden oluşan ÇOMÜ Dergi’yi sizlerle yeniden 
buluşturuyor. ÇOMÜ Dergi’nin 2016 yılı ilk sayısının üniversitemize 
hayırlı olmasını temenni eder, tüm akademik ve idari personelimiz ile 
geleceğimizin teminatı öğrencilerimize başarılar dilerim.

Hazırlık-Tasarım-Baskı
Pozitif Matbaa

Anadolu Bulvarı 145. Sokak No: 10/19 
06200 Yenimahalle - ANKARA

Tel: 0312 397 00 31  •  Faks: 0312 397 86 13 
pozitif@pozitifmatbaa.com

www.pozitifmatbaa.com

Prof. Dr. Yücel Acer
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü
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ÇANAKKALE

18 Mart Şehitleri Anma 
Günü ve Çanakkale 

Deniz Zaferi’nin 101. 
Yılı Çanakkale genelinde 
coşkuyla ve heyecanla 
kutlandı. 

Cumhuriyet Meydanı’nda saat 
08.30’da başlayan törende, Milli Sa-
vunma Bakanı İsmet Yılmaz, Çanak-
kale Valisi Hamza Erkal, Çanakkale 
Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğami-
ral Ahmet Serdar Gündoğdu, Çanak-

kale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 
milletvekilleri, asker, muharip gaziler, 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğ-
renciler, hazır bulundu.

İlk olarak hükümet adına, Milli 
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Cum-
huriyet Meydanı’ndaki Anafartalar 
Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk 
Anıtı’na çelenk bıraktı. Ardından, 
Çanakkale Valisi Hamza Erkal, Gar-
nizon Komutanı Tuğamiral Ahmet 
Serdar Gündoğdu ve Çanakkale Bele-
diye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenk 
koydu. Bu arada, şehitleri selamlamak 

adına TCG Barbaros Fırkateyni’nden 
de 21 pare top atışı gerçekleştirildi. 
Tören, şehitler için bir dakikalık say-
gı duruşunun ardından İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla sona erdi.

CUMHURBAŞKANI SAYIN 
ERDOĞAN ÇANAKKALE’DE

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan, Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 101. yılı 
törenlerine katılmak üzere Çanakka-
le’ye geldi. Sayın Erdoğan’ı, Çanakkale 
Havaalanı’nda Milli Savunma Bakanı 

18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ
VE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ

Kutlamaları

Çanakkale’de
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ÇANAKKALE

İsmet Yılmaz, Çanakkale Valisi Ham-
za Erkal ve Belediye Başkanı Ülgür 
Gökhan ile öteki yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 
ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanı Binali Yıldırım, Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Mahir Ünal, Gençlik ve 
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 
de, Şehitleri Anma Günü ve Çanakka-
le Deniz Zaferi’nin 101. yılı törenleri-
ne katılmak üzere Çanakkale’ye geldi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakka-
le Deniz Zaferi’nin 101. yılı dolayısıyla 
18 Mart Stadyumu’nda düzenlenen tö-
rene katılan Sayın Erdoğan, ardından 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile 
Şehitler Abidesi’ndeki törene iştirak 
etti.
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ÇANAKKALE

ŞEHİTLER ABİDESİ’NDEKİ RESMİ 
TÖRENLER

Çanakkale Savaşları Gelibolu Ta-
rihi Alan Başkanlığı tarafından dü-
zenlenen, Şehitler Abidesi’nde saat 
14:30’da başlayan 18 Mart Şehitleri 
Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 
101. Yıldönümü Anma Törenlerine, 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan, TBMM Başkanı İsma-
il Kahraman, Başbakana vekaleten 
Başbakan Yrd. Yalçın Akdoğan, Milli 
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Genç-
lik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 
Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 
Alan Başkanı Mehmet Gürkan, Genel 
Kurmay Başkanı Hulusi Akar, Kuvvet 
Komutanları başta olmak üzere, Ça-
nakkale Valisi Hamza Erkal, Çanak-
kale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 
milletvekilleri, askerler, muharip ga-
ziler, sivil toplum kuruluşu temsilci-
leri, şehit torunları, şehit yakınları, 
Çanakkale Savaşları’nda şehit vermiş 
liselerden öğrenciler ve öğretmenle-
ri hazır bulundu. Törene Avustralya 
Müşterek Harekat Başkanı Korami-
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ral David Johnston, Avustralya’nın 
Çanakkale Konsolosu Nicholas Sergi, 
Gazi İşleri Bakanlığı Müsteşarı Aaron 
Coutts, Yeni Zelanda Büyükelçisi Joh-
nathan Curr ile askeri ve sivil yetkili-
ler de katıldı.

Şehitler Abidesi karşısındaki Ata-
türk Anıtına çelenklerin konulma-
sıyla başlayan törenlerde ilk olarak 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, Atatürk Anıtı’na çelenk bı-
raktı. Ardından da Genel Kurmay 
Başkanı Hulusi Akar ve Çanakkale 
Valisi Hamza Erkal da çelenk koydu. 
Saygı duruşunda bulunulması ve İs-
tiklal Marşı’nın okunmasıyla devam 
eden törende Milli Savunma Bakanı 
İsmet Yılmaz günün anlam ve öne-

mini belirten konuşma yaptı. Şehitlik 
defterinin imzalanmasından sonra 
denizden gemilerin resmi geçit töreni 
yapıldı.

BOĞAZDA RESMİ GEÇİT TÖRENİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Hava 
Kuvvetlerine bağlı unsurlar, Çanakka-
le Boğazı’nda resmi geçit töreni yaptı. 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünye-
sindeki gemiler, resmi geçit töreninde, 
Marmara Denizi yönünden TCG Salih-
reis öncülüğünde Ege Denizi’ne doğru 
sirenlerini çalarak, boğazdan geçti.

TÜRK YILDIZLARI ÇANAKKALE 
SEMALARINDA

Türk milletinin, Türk Silahlı Kuv-

vetlerinin ve Türk Hava Kuvvetle-
rinin gururu Türk Yıldızları Gösteri 
Ekibinin, 18 Mart Şehitleri Anma 
Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
101. Yıldönümü törenlerinde gerçek-
leştirmiş olduğu uçuş gösterisi nefes-
leri kesti. Dakikalar boyunca gösteri 
yapan ekip, terörle mücadelede şehit 
düşenlerin isimlerinin yazılı olduğu 
uçaklarıyla yaptığı akrobasi hareket-
leriyle izleyenlerden tam not aldı.

ŞEHİTLİKTE KURAN-I KERİM 
TİLAVETİ ve DUA

Sembolik şehitlikte Hafız Osman 
Şahin’in Kuran-ı Kerim Tilaveti’nin 
ardından, Diyanet İşleri Başkan Yar-
dımcısı Hasan Kamil Yılmaz’ın duala-
rıyla devam eden törenlerde, tüm şe-
hitlerimiz anıldı. Çanakkale şehitleri 
için tilavet edilen Kur’an-ı Kerim ziya-
fetinin ardından yapılan duaya katı-
lan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve 
beraberindekiler, şehit mezarlarını da 
ziyaret ederek üzerlerine karanfil bı-
raktılar. Hep birlikte edilen duaların 
ardından, Cumhurbaşkanı Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan ve beraberinde-
kiler, “Çanakkale Şehitlerine” Hüsnü 
Hat Sergisine geçtiler.
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ÇOMÜ’DEN HABERLER

Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 

(ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi 
Yerleşkesinde inşa edilen 
Tacettin Aslan Cami, 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
açıldı.

5 bin metrekare alan 
üzerine inşa edilen ve İlahiyat 
Fakültesi’nin Uygulama Camii 
olarak da kullanılacak olan 
caminin açılışı, 18 Mart Şehitleri 
Anma Günü ve Çanakkale 

Deniz Zaferi’nin 101. Yıldönümü 
Törenlerine katılmak üzere 
Çanakkale’ye teşrif eden 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra 
Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 
AK Parti Grup Başkan Vekili ve 
Çanakkale Milletvekili Bülent 
Turan, AK Parti Çanakkale 
Milletvekili Ayhan Gider, 
Çanakkale Valisi Hamza Erkal, 
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, Çanakkale Müftüsü İbrahim 
Öcüt ve İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hidayet Işık tarafından 
kurdela kesilerek gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Sayın 
Erdoğan, açılış töreni öncesinde 
gerçekleştirdiği konuşmada 
“Müminlere yaraşır böyle bir 
uygulama caminin olması ve 
öğrencilerimiz için böyle bir 
fırsatın hazırlanmış olması çok 
anlamlı ve çok hayırlı” diyerek 
öğrencilere başarılar diledi.

Tacettin Aslan Grup Şirketleri 
tarafından Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’ne hibe olarak 
yapılan 3 bin kişilik cami, iki 
minaresi ve kendisine has 
mimarisiyle dikkat çekiyor. 

İlahiyat Fakültesi Uygulama 
Camii, Cumhurbaşkanı Sayın 
Erdoğan Tarafından Açıldı
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ÇOMÜ’DEN HABERLER
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ÇOMÜ’DEN HABERLER

 ● Yüzlerce kilometrelik 
buzullardan oluşan, 
ulaşılması zor, dünyanın 
en soğuk ve rüzgarlı kıtası 
Antarktika’ya Türk bilim 
adamları ilk kez toplu olarak 
gitti. Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım’ın desteğiyle 2012’de 
başlatılan Antarktika’da üs 
kurma çabaları sonucunda İlk 
Türk Antarktika Araştırma 
Seferi’ne katılan Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi 
öğretim görevlisi Melike 
İdil Öz, ÇOMÜ bayrağını 
Antarktika’da dalgalandırdı.

ÇOMÜ Gökçeada Uygulamalı Bi-
limler Yüksekokulu Balıkçılık Tek-
nolojisi Bölümünde görev yapan Öz, 
Antarktika’nın, zor şartlara uyum 
sağlamış olan sıra dışı canlıları ve 
okyanus-iklim dengesindeki önemli 
rolüyle dünya sisteminin kilit bölgele-
rinden birisi olduğuna işaret etti.

Öz, dünyada mevcut tatlı suyun 
yüzde 70’ini buzullarında, tahmini 50 
milyar varil petrol rezervini denizleri-
nin dibinde muhafaza etmesiyle An-
tarktika’nın oldukça ilgi çekici bir yer 
olduğunu, uğruna hiç savaşılmamış, 
hiçbir devlet ya da kişinin hâkimiyeti 
altında olmayan bu toprakların, bilim 
ve barış gibi iki evrensel kavram altın-
da korunmaya alındığını söyledi.

Türk Antarktika Araştırma Seferi 
(TAAS 2016), Ukrayna üssünde çalış-
malar yapmak üzere Ukrayna Ulusal 
Antarktik Bilim Merkezi (NASC) ile 
İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Mer-
kezi (PolReC) ve Türk Deniz Araştır-
maları Vakfı (TÜDAV) arasında, ge-
çen yıl imzalanan anlaşma sonucu 29 
Mart-16 Nisan 2016 tarihleri arasında 
yapıldı.

Konuyla ilgili ÇOMÜ’lü akade-
misyen Melike İdil Öz şunları katar-
dı: “Antarktika dünya sistemi için en 
önemli bölgelerden biri, bölgede farklı 
ülkeler tarafından gerçekleştirilen bi-
limsel çalışmalar var. Biz de 7 üniver-

siteden farklı disiplinlerde 14 araştır-
macı ile Antarktika’ya bir bilim seferi 
düzenledik. Projeye, buzul, okyanus, 
deniz, iklim, yabancı canlı türleri, ik-
lim değişikliği, yabancı türler, denizel 
biyoçeşitlilik, sağlık, tıp konularında 
çalışan Türk uzmanlar katıldı. Deni-
zel türler, karasal türler, yabancı canlı 
türleri, deniz buzulları, kirleticiler, ik-
lim değişikliği, jeoloji ve sağlık konu-
larında çalışan ekip üyeleri, gerek se-
yir esnasında, gerekse Antarktika’da, 
karada ve denizde örneklemelerini 
başarıyla gerçekleştirdi. Örneklerin 
bilgiye dönüştürülmesi ve bilim dün-
yasına sunulması gerekliliğinin bilin-
ciyle, yurda döner dönmez laboratu-
var çalışmalarına başlandı. Doğadaki 
birçok canlı, özellikle de aşırı şartlara 
uyum sağlamış olanları insanoğluna 
ilham kaynağı olmaya devam ediyor. 
Uzmanlık alanım olan derin deniz 
balıklarıyla bazı özellikleri benzerlik 
gösteren, buz balıkları Antarktika’nın 
-2oC’ye kadar soğuyan sularında ya-
şamlarını sürdürebilen sıra dışı türler-

Melike İdil ÖZ
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dir. Bu dayanıklılıklarının nedeni olan 
glikoprotein, deniz biyolojisinin yanı 
sıra Tıp ve Biyomedikal Mühendisliği 
uzmanlarının da ilgisini çekmektedir. 
Örneklediğim bireylerin, biyo-ekolo-
jik özelliklerinin tespitinin yanı sıra 
yağ asitleri, protein ve genetik ince-
lemelerini yapmak üzere laboratuvar 
analizlerine başladım.

Bu önemli organizasyonda görev 
almak ve Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’ni temsil etmekten gurur 
duydum. Üniversiteme desteklerin-
den dolayı teşekkür ederim. Bayrağı-
mızı Antarktika’da dalgalandırmak 
benim için bir onurdu.”

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer ise üniversitenin adının bilimsel 
başarılarla duyulmasından duyduğu 
memnuniyeti belirtti ve şunları söy-
ledi:

“Uzun Yıllardır Beklenen Çalışma 
Gerçekleşti!”

“Antarktika, üzerinde normal bir 

yaşam bulunmayan devasa bir kıta. 
Fakat bölgede 15 farklı ülke tarafın-
dan kurulmuş bilimsel araştırma üs-
leri var. Birçok farklı ülkenin bilimsel 
çalışma yapan üssünün bulunduğu 
yerde Türkiye’nin bir çalışmasının 
bulunmaması büyük eksiklikti. Bu ek-
siklik Türkiye’deki birçok bilim adamı 
tarafından tespit edildi ve uzun süre-
dir Antarktika’da bir Türk Bilim Araş-
tırma Üssü kurulması için çaba sarf 
edildi. Bu çalışmaların bir kısmına bir 
hukukçu olarak ben de dahil oldum.

Hükümetimizin Dış İşleri Bakanlı-
ğı’nın Antarktika’da bir üs kurulması 
için çabaları uzun yıllardır var. Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı’nın üstün gayretleri ve İstan-
bul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. Bayram Öztürk’ün öncülüğünde 
gerçekleşen çalışmalar neticesinde 
Ukrayna Ulusal Antarktik Bilim Mer-
kezi ile işbirliğinde bir araştırma üs-
sümüz kuruldu. Merkezin kurulması 
ile aralarında Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi araştırmacılarının 
da bulunduğu 7 farklı üniversiteden 
araştırmacılar keşif ziyaretine başla-
dı.

“ÇOMÜ Bayrağı Antarktika’da 
Dalgalandı”

Üniversitemiz adına buna çok 
önem veriyoruz. Çünkü ÇOMÜ’nün 
bilimsel kalitesiyle adından söz et-
tirmesini istiyoruz. Bu konuda çalış-
malarımız devam edecek. Bilimsel 
çalışmalara katılan, uluslararası çalış-
malara katılmaya hak kazanan bütün 
hocalarımızı sonuna kadar destekle-
yeceğiz. ÇOMÜ’lü öğretim görevlisi 
Melike İdil Öz, Antarktika’ya Türk 
Bayrağı’nın yanı sıra ÇOMÜ Bayra-
ğı’nı da yerleştirdi. Üniversitemiz 
adına tarihi bir an gerçekleşti. Bu an-
lamda hocamızla gurur duyuyoruz, 
kendisini çalışmalarından dolayı teb-
rik ediyor ve her zaman destekleyece-
ğimizi belirtiyoruz.”

Melike İdil ÖZ Rektör Prof. Dr. Yücel ACER
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Akademik yükselmeleri 
gerçekleşen Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) öğretim üyelerinin 
akademik giysileri ve belgelerinin 
takdim edildiği ÇOMÜ Akademik 
Yükselme Töreni, Troia Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti.

Bugün Mutluluk ve Gurur Günü

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer konuş-
masında şunları söyledi: “Şüphesiz ki 
bugün mutluluk ve gurur günü ancak 
bu sadece akademik yükselme almış 
ya da kadro ataması gerçekleşmiş ho-
calarımızın her birinin gururu ve se-
vinci değil aynı zamanda üniversite-
mizin de gurur ve sevinç yaşadığı bir 
gün. Zira çok sayıda öğretim üyemiz 
akademik yükselmeyi hak ettiklerini 
göstererek aslında üniversitemizin 
akademik kalitesine değerli bir katkı 
sağladı ve sağlamaya devam edecekle-
rini açıkça göstermiş oldular”.

Rektör Acer, akademik yükselme 
töreninin her bir hocamızın sevinç 
duyacağı bir gün olmasının yanı sıra 
aynı zamanda üniversitemizin de aynı 
sevinci ve gururu paylaştığı bir gün 
olduğunu ifade ederek üniversitenin 
akademik gelişimini ileriye götürmek 
için üniversite yönetimi olarak çalış-
maya devam edeceklerini kaydetti.

Rektör Acer, Türkiye’nin geldiği 
noktada artık en çok konuşulan ko-
nunun akademik kalite olduğunu vur-
gulayarak bunun mutluluk veren bir 
unsur olduğunu ifade etti.

YÖK’ün akademide kaliteyi tartış-
ma çerçevesinde kendisini yeniden 
organize edeceğini belirten Rektör 
Acer, yükseköğretimin standart belir-
leme, planlama ve koordinasyondan 
sorumlu olacak şekilde yeniden yapı-
landırılacağını vurguladı.  YÖK’te ka-
lite güvence sistemi oluşturulacağını, 
bu sayede üniversitelerin daha çok 
dışardan denetlenebileceğini söyle-

yen Rektör Acer, yükseköğretim sis-
teminin uluslararası öğrenci çeken ve 
uluslararası öğrencilere eğitim veren 
birer kurul haline getirilmesinin plan-
landığını kaydetti.  

Rektör Acer konuşmasında şunları 
söyledi:

Üniversitemizde Kaliteyi Arttırmak 
İçin Çaba Sarf Ediyoruz

“Göreve geldiğimden beri, üniver-
site yönetiminde görev alan arkadaş-
larla beraber üniversitemizde kaliteyi 
arttırmak için yapmamız gerekenleri 
bir bir hayata geçirmeye çalışıyoruz. 
Bu anlamda ciddi çabalar sarf ediyo-
ruz. Ben birkaç tanesini özellikle vur-
gulamak istiyorum. Bunlardan bir ta-
nesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 
birimi. BAP biriminin hem proje çeşit-
liliği, hem de verilen desteğin miktar-
ları arttırıldı. Daha önce hiç olmayan 
hızlı destek sistemi ve ileri araştırma 
projeleri sistemi ilk defa BAP sistemi 

ÇOMÜ Akademik Yükselme Töreni

Mutluluk ve Gurur Günü
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içerisini girdi. Böylelikle ileri araştır-
ma projeleri bağlamında öğretim üye-
lerimize detaylı bir bilimsel araştırma 
projesi için 100.000 TL kaynak verecek 
hale geldik. Öte yandan bilimsel proje-
leri destekleme kapsamında, proje ha-
zırlayan her bir öğretim elemanımızın 
projesi kabul edilmese dahi destekler 
hale geldik. Bu hocalarımızın bir proje 
hazırladığında tamamen hayal kırık-
lığı yaşamamasını, emeklerinin boşa 
çıktığını düşünmemesini sağlamak 
için yapılmış bir destektir. Bazı bilim-
sel faaliyetlerini destekleyebilmesini 
de sağlayabilmektir.

Uluslararası Bilimsel Toplantılara 
Katılmayı Destekliyoruz

Uluslararası bilimsel toplantılara 
katılmak akademik kalitenin önemli 
bir unsurudur. Biz bunu desteklemeyi 
özellikle hedef seçiyoruz. Uzun yıllar-
dır ihmal edilmiş bir konuyu tekrar 
gündemimize aldık. Hocalarımızın 
uluslararası toplantılara katılımına 
üniversitemizin verdiği desteği her bir 
hoca bazında % 30 oranında arttırdık.

Proje Koordinasyon Merkezi 
Hocalarımıza Ciddi Destek Sağlayan 

Bir Merkez Haline Gelecek

Proje Koordinasyon Merkezi’ni 
kurduk. Bu merkez geliştikçe, kendi-
sini yapılandırdıkça hocalarımıza cid-
di destek sağlayan bir merkez haline 
gelecek, onun için yoğun çalışıyoruz. 
Laboratuvarların gelişimi veya bir la-
boratuvar kurulumuna ilişkin bütün 
planları sonuna kadar destekliyoruz. 
Bunun çok somut örnekleri var. Daha 
son birkaç ay içerisinde hem Tıp Fa-
kültesi’nde hem Fen Edebiyat Fakülte-
si’nde bulunmayan veya geliştirilmesi 
istenen laboratuvarların hepsine des-
tek vermek için yoğun çaba sarf edi-
yoruz.

Merkez Laboratuvar 6 Ayda 1300 
Tahlil Yaptı

Merkez Laboratuvar bizim için çok 
önemli. Aslında son 6 ayda yaptığımız 
çalışmayla şöyle bir sonuç aldık. Mer-
kez Laboratuvarda bizden önceki dö-
nemde sadece 60 tane analiz yapılmış. 
Şimdi ise 6 ayda 1300 tahlil yapan bir 
laboratuvar haline geldi. Bu üniversi-
temiz adına önemli bir kazanım.

Okullarımızı Destekliyoruz

İlçelerdeki okullarımızı, merkez-
deki okulları özellikle desteklemek is-
tiyoruz. Onların kütüphaneye erişim 
imkânlarını güçlendirmeye çalışıyo-
ruz ki oradaki kütüphanelere kitap alı-
mı sürecini başlattık. Oradaki kütüp-
haneleri öğrencilerimizin çalışması 
açısından konforlu bir mekan haline 
getirmeye gayret gösteriyoruz.

Elektronik Belge Yönetim Sistemine 
Geçtik

Elektronik Belge Yönetim Siste-
mine geçtik ve üniversitemiz çevre 
konusunda duyarlılığını bu vesile ile 
de göstermiş oldu. Artık bürokratik 
işlemlerin daha hızlı, daha güvenli, 
daha denetlenebilir şekilde işleyebil-
mesini sağlamış olduk. Çok yakında 
kendi öğrenci ve kampüs bilgi sistemi-
ni yapmış bir üniversite olacağız. Bu 
anlamda da dışarıya bağımlı olmayan, 
kendi bilgi sistemini kendisi üreten 
bir üniversite olacağız.

Üniversitemizin Fiziksel ve 
Mekânsal Gelişimine de Büyük 

Önem Veriyoruz

Üniversitemiz hastanesinin ta-
mamlanması için gerekli ödeneği 
topladık, bu yıl içerisinde inşallah ta-
mamlamış olacağız ve ümit ediyoruz 
ki yılsonuna doğru hizmete başlaya-
cak. Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu’nun kullanacağı 
binanın bütün eksiklerini giderip, her 
şey hazır olduktan sonra, öğrencile-
rimizin sıkıntı çekmemesi için önü-
müzdeki yaz öğrencilerimizi oraya 
taşıyacağız. Üçüncü bir kampüs girişi 
inşa ediyoruz. Bu kampüsümüzün ana 
girişinde yaşanan sıkıntıları azaltacak 
bir unsur olacak. Personel yemekha-
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nesinin inşaatına başladık. Akademis-
yenlerimize, çalışanlarımıza yakışır 
bir yemekhane, kafeterya ortamı in-
şallah bir yıl içerisinde oluşmuş ola-
cak. Ayvacık, Gökçeada Uygulamalı 
Meslek Yüksekokullarının bina inşa-
atı bu yıl içerisinde başlayacak. Ana-
fartalar Kampüsü’nü, yani bizim üni-
versitemizin şehrin tam ortasındaki 
yansımasını, bu yıl içerisinde yeniden 
inşa edeceğiz. Biga’da üniversitemizin 
büyükçe bir kampüsü daha var. Oraya 

bir derslik inşaatına bu yıl içerisinde 
başlayacağız. Böylece orası da rahat 
bir eğitim öğretim mekânı haline ge-
lecek. Öte yandan üniversitemizin 
geneline ilişkin başka birçok yapısal 
proje gündemimizde. Mesela özellikle 
vurgulamak istediğim botanik bahçesi 
projesi üniversitemizin kampüsüne 
büyük bir değer katacak. Öte yandan 
üniversitemizin merkez kampüsünde 
spor ve gezi alanlarını çoğaltacak pro-
jeler hazırladık.

Devletimiz, Hükümetimiz 
Üniversitelerimize Ciddi Oranda 

Kadro Aktarabilir Hale Geldi

Sizlerin akademik yükselmelerin-
de ve kadro atamalarında emeği geçen 
bazı kurumlara da teşekkürü doğrusu 
bir borç biliyorum. Tabii ki devletimiz, 
hükümetimiz üniversitelerimize ciddi 
kaynak, kadro aktarabilir hale geldi. 
Bu hepimizin belli bir süredir gözlem-
lediği bir unsur. Ben o anlamda üniver-
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sitemiz adına, devletimize, hüküme-
timize teşekkürü bir borç biliyorum. 
Tabii ki Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
o kadar üniversite sayısının arttığı bir 
ortamda yoğun bir şekilde çalışıyor 
ama Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi’nin kadro anlamında gelişmesi 
içinde özellikle çabalıyorlar. Bu bağ-
lamda üniversitemiz adına YÖK baş-
kanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a 
da teşekkür etmek istiyorum. Sağ ol-
sun, üniversitemizin kadro anlamında 

biriken sorunlarını çözmede kendisi-
nin katkısı şüphesiz ki teşekkürü hak 
ediyor. Çanakkale kişileri, kurumları 
üniversitemize katkılar yapıyor ve bu 
katkının devam etmesini bekliyoruz. 
Çanakkale’nin siyasi temsilcilerine 
üniversitemize yaptıkları ve yapa-
cakları katkı için teşekkür ediyoruz. 
Ama asıl büyük teşekkür şüphesiz ki 
sizlere, akademik personelimize, ida-
ri personelimize ama özellikle de bu 
salonda bulunup kadroda yükselme 

hakkı elde etmiş veya kadro ataması 
gerçekleşmiş siz hocalarımıza, göster-
diğiniz çabalar için, bundan sonra gös-
tereceğiniz çabalar için, üniversitemiz 
adına teşekkürlerimizi sunuyorum. 
Hepinizi saygı ile selamlıyorum”.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in ko-
nuşmasının ardından akademik yük-
selme törenine geçilerek akademik 
yükselme alan 111 öğretim üyesine 
biniş ve belge takdimleri yapıldı.
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 ● Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) 
Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi (EBYS) ve elektronik 
imzaya geçiş töreni Senato 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Törene Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer ve Rektör Yardımcıları, 
Genel Sekreter ve Genel 
Sekreter Yardımcıları ile 
Senato Üyeleri katıldılar.

Törende Senato Üyelerine hitap 
eden Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, EBYS 
sistemine geçişte ÇOMÜ’nün Türki-
ye’nin öncü üniversitelerinden biri 
olduğuna dikkat çekerek “Şu an bura-
da gerçekleştirmeyi düşündüğümüz 
başlangıç gerçekten üniversitemiz 
için çok büyük bir önem ifade ediyor. 
Bununla ilgili birimlerde bazı bilgilen-
dirme çalışmaları oldu, hala bilgilen-
dirmelerin yetersiz olduğunu düşü-
nen hocalarımız olabilir. Bu tür şeyler 
kullanılmaya başlandıkça öğrenilecek 

bir süreçtir. Her ne kadar ufak tefek 
denemeler yapmış olsak da pratikliği 
kazanmak zaman alacaktır. Bazı sı-
kıntılar olacaktır. Mutlaka o sıkıntıları 
göğüsleyeceğiz, onları aşacağız ve gel-
diğimiz noktada üniversitemiz müthiş 
bir aşamaya gelmiş olacak” dedi.

Sisteme geçişin zorunlu hale gele-
ceğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer “Böyle bir sisteme geçiş zorunlu 
hale gelecek ama biz biraz daha er-
ken bu yola çıkmış olduk. Geçtiğimiz 
yaz aylarında Ankara’da TÜRKSAT’ı 
ziyaret ettik ve bunun programını 
üniversitemiz adına satın alarak pro-
tokolünü imzaladık. O tarihten beri de 
faaliyete geçmesi için yoğun bir çaba 
sarf edildi. Buna emek gösteren hoca-
larımız, arkadaşlarımız var, hepsine 
çok teşekkür ediyorum. Bugün öyle bir 
noktaya geldik ki artık bunu başlata-
bileceğimiz bir aşamadayız. Faydaları 
şüphesiz ki daha önce de ifade edildi. 
Her şeyden önce müthiş bir kolaylık, 

kullanmaya başladığımızda daha iyi 
göreceğiz. Bütün bu posta, kağıt, kla-
sörler gibi artık yavaş yavaş ilkel hale 
gelen bu yüklerden üniversitemiz kur-
tulmuş olacak” şeklinde konuştu.

ÇOMÜ’nün EBYS’ye geçmesi-
nin çevreye duyarlılık açısından da 
anlamlı olduğuna değinen Prof. Dr. 
Yücel Acer EBYS’ye geçiş sayesinde 
ÇOMÜ’nün yıllık kağıt ve toner tasar-
rufunun 700 bin TL civarı olacağını 
ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bunun dışında hem işlerimizin nasıl 
kolaylaştığını göreceğiz hem de ofis 
dışında bile bazı evraklara göz atma 
veya onay verme imkanı olacak. Rek-
tör Yardımcımız Metehan Hoca’mızın 
koordinesinde Cumali Hoca’mızın 
büyük katkıları oldu. Rektör Danışma-
nımız Ali Murat Tiryaki hoca ve Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı’nda bu işle uğ-
raşan arkadaşlarımızın hepsine teşek-
kür ediyorum” .

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete-

ÇOMÜ’de Atılımlar Sürüyor:

Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
ve Elektronik İmzaya Geçildi
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han Uzun ise sistemin kağıt ve toner 
israfını önleyeceğini belirterek “Bu-
nunla beraber evrakların oluşturulma-
sı ve imzalanması sürecini hızlandıra-
cak. Rektörümüze özellikle teşekkür 
etmek istiyorum. Göreve geldiğinde 
üniversitemizin oldukça yoğun bir 
gündemi vardı. Tüm bu gündemlerle 
uğraşırken üniversitemizin EBYS Sis-
temine geçmesi noktasında gelişmiş 
üniversitelerden neden geri kaldığını 
kendisine aktarmıştık. Bir an önce 
geçelim talimatı oldu. Bu süreçte he-
men hızlıca TÜRKSAT’la görüşmeye 
gittik ve sisteme geçebilmek için tüm 
kaynakları ortaya koymaya çalıştık. 
Bununla ilgili özel bir sunucu alındı 
ve sonrasında tüm birimlerden birer 
personeli, bir de yedeğini yetiştirme 
ve eğitme faaliyetlerini TÜRKSAT 
personeli ile birlikte sürdürdük. EBYS 
yardım masasındaki arkadaşlarımız 
da fedakarca çalıştı. Bu ekibi 24 saat 
telefonla arayabilir ve mailden de ula-
şarak danışabilirsiniz. Önümüzdeki 
bir aylık süreçte EBYS ile ilgili tüm 
mekanizmalar yerine oturana kadar 
bu ekibe çok iş düşecek.  Kendilerine 
şimdiye dek yapmış oldukları çalışma-
lar için teşekkür ediyor önümüzdeki 
yoğun süreçte başarılar diliyorum” 
dedi .

Konuşmaların ar-
dından, Prof. Dr. Acer 
ilk elektronik imzayı 
attı. Sonrasında ÇO-
MÜ’nün EBYS’ye geç-
mesi anısına, ÇOMÜ 
Bilim Anıtı önünde ağaç 
dikim töreni gerçekleşti-
rildi.
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer 

üniversitede akademik kalitenin 
artırılmasına yönelik alınan kararlar, proje 
destekleri ve yeni açılan bölümler hakkında 
açıklamalarda bulundu.

Sizce bir üniversitede proje kültürün yaygınlaştırıl-
ması niçin önemlidir?

Eğitim sektörü oldukça dinamik bir alan. Eğitim, çok 
hızlı gelişen, toplumun tamamını kapsayan bir hizmet sek-
törü aynı zamanda. Teknolojinin de bu kadar hızlı gelişiyor 
olması bizim daha iyi, daha kaliteli bir eğitim anlamında 
yeni yaklaşımlar benimsememizi gerektiriyor.

Dünyadaki gelişmiş üniversitelerde üniversitenin ka-
litesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel 
araştırmaya ve proje kültürüne dayanıyor. Dolayısıyla bu 
çalışmaların gerçekleşmesi maddi destek ihtiyacını ortaya 
çıkarıyor. Bir destekçi bularak etkili bir çalışma gerçekleş-
tirmek istiyorsanız, bilimsel araştırma fikrinizi ya da eği-
tim öğretime ilişkin planlarınızı karşınızdakinin anlayabi-
leceği bir formata getirmeniz gerekiyor. 

Bilimsel çalışma yapıyor olmak büyük çalışmalar, mad-
di destekler gerektiriyor. Bu sebeple yapılacak akademik 
çalışmayı projelendirmek gerekiyor.

Projelendirme derken kastımız; yapmak istediğimiz 
şeyin amacını, içeriğini, neye ihtiyaç duyulduğunu, karşı 
tarafın ya da ilgili tarafların anlayabileceği formata getirip 
sunmak.

Rektör Prof. Dr. Yücel ACER:

ÇOMÜ Akademik  
Kalitesiyle Anılacak

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel ACER
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“Kaliteli Eğitim ve Güçlü Büyüme İçin Proje Kültürünün 
Gelişmesi Şart!”

Günümüzde, iyi alınan eğitim öğretim, kaliteli bilim-
sel araştırmanın temelini oluşturuyor. Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nde akademik olarak daha hızlı ilerleye-
bilmek, daha kaliteli bir üniversite olma yolunda hızlı bir 
ivme kazanmak için proje kültürünün yaygınlaştırılması 
gerekir.

Akademisyenlerin proje hazırlama ve yürütme ko-
nusunda yönetim tarafından desteklenmesi proje po-
tansiyelini nasıl etkiler?

Bunun olumlu etkisinin çok büyük ve gözle görülür 
olacağı kanaatindeyim. Her şeyden önce şunu söylemek la-
zım; bulunduğunuz ortamın kültürü sizin davranışlarınızı 
etkiliyor. Çalıştığınız üniversitede ne konuşuluyor, neler-
den bahsediliyor, ne ön plana çıkarılıyor, ne önemli görü-
lüyor bu sizin davranışlarınızı eninde sonunda kaçınılmaz 
bir şekilde etkiler.

Eğer bir üniversitede bilimsel araştırma,  projeler en çok 
konuşulan ve değer verilen şey haline getirilirse, bu sonuç 
olarak sizin tavırlarınızı, yaklaşımlarınızı etkiler.

Bu anlamda biz üniversitemizde çok uzun süredir bu 
ihmal edilmiş olan kültürü oluşturma sürecini başlattık, 
etrafımızda en çok bu konuyu konuşur hale geldik. Bu, 
üniversitemizde gittikçe yaygınlaşacaktır ve ciddi sonuçlar 
doğuracaktır.

Tabii bu tür kalite odaklı çalışmalar etkisini belli bir 
süre sonra göstermeye başlar. Bu anlamda sabırla çalış-
maya devam etmek lazım. Ben Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin bunun etkisini önümüzdeki süreçte göre-
ceğinden doğrusu eminim.

Hocam akademisyenlerin profesyonel bir hizmet 
alabilmesi için Proje Koordinasyon Merkezi’ni kurdu-
nuz, bu çok önemli bir atılımdı.  Merkezden biraz bah-
sedebilir misiniz, merkezin çalışmaları nelerdir?

Proje Koordinasyon Merkezi, üniversitemiz için en 
önemli atılımlardan biri. Ülkemizin finansal kaynakları, 
devletin finansal imkânları çok gelişti. Bundan 15 yıl önce 
çok mütevazı devlet kaynaklarıyla bir şeyler yapmaya çalı-
şılıyordu, özellikle son 10 yılda Türkiye’de bir devlet üni-
versitesine sunulan maddi imkânlar oldukça arttı. Bu gözle 
görülür değişme üniversitemize de yansıyor.

Ayrıca devletimiz aslında hükümetin yaptığı ve yapma-
ya devam ettiği çalışmalarla, kurumları vasıtasıyla bilimsel 
projelere, araştırmalara ciddi destek verir hale geldi. Eski-
den bir şey ortaya koymak için en önemli sorun bütçeydi. 
Şimdi elimizde bütçe var fakat bütçenin değerlendirilebi-
leceği bilimsel proje, fikir ve üretim konusunda zaman 
zaman sıkıntıya düşüyoruz. Bu anlamda kurulan Proje 
Koordinasyon Merkezi üniversitemiz için gerekli bir mer-
kezdi. Göreve başlar başlamaz bu meseleye ağırlık verdik 
ve merkezimizi kurduk. Merkez çalışanlarının sayısı gün-
den güne artıyor ve projeler konusunda çeşitli ziyaretler, 

işbirlikleri gerçekleştiriyorlar, çok yoğun çalışıyorlar. Proje 
Koordinasyon Merkezi çalışanları sürekli eğitim alıyor ve 
bunun yanı sıra üniversitemiz akademisyenlerinin belirli 
periyotlarda proje yazma eğitimleri almaları için organi-
zasyon düzenliyorlar.

Tahmin ediyorum bu çalışmalar zamanla kendisini çok 
net bir şekilde gösterecek ve her birimde, tüm hocalarımı-
za bilimsel projeler konusunda yönlendirici, destekleyici 
faaliyet yürüten bir merkez olacak, o yolda ciddi adımlarla 
ilerliyor.

ÇOMÜ’de Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi de var, 
bu birimin çalışmaları neler?

ÇOMÜ’de akademisyenlerin bilimsel projelerine des-
tek buldukları Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi 
vardı. Fakat biz BAP’ta gerek bütçe gerekse de uygulama 
anlamında çok ciddi değişimler, gelişmeler sağladık. Ulu-
sal projeler, uluslararası projeler, bağımsız projeler ve hatta 
yüksek lisans projelerinde, projenin türü her ne olursa ol-
sun belirli oranda bütçe artırımına gittik. 

ÇOMÜ BAP’tan Bir Hizmet Daha; Hızlı Destek – İleri 
Araştırma Projeleri Desteği

“Hızlı Destek Projeleri” ve limiti 100 bin lirayı bulan 
“İleri Araştırma Projeleri” adıyla bugüne kadar BAP deste-
ğinde olmayan yeni destek grupları belirledik. Bunlarla be-
raber BAP’ın sürekli gelişmesini sağlıyoruz ve rakamlarla 
da bu başarıyı görüyoruz.

Proje Sayısında Artış

Bilimsel araştırma projelerinde bizler yönetime gelme-
den önce 2014 yılında desteklenen proje  sayısı 128 iken 
2015 yılında bu sayı 193’e çıktı.

2014 yılında bilimsel araştırma projeleri için üniversite-
nin verdiği destek miktarı 2.460.000 TL iken 2015 yılında 
bu miktar 3.109.000 TL’ye çıktı.

Gördüğünüz gibi amacımız gerçekten BAP’ı çok daha 
aktif ve destek sunan hale getirmek. Bu anlamda çalışma-
lar iyi bir noktaya geldi.

“Proje Kabul Edilmese Dahi Destek Alınabiliyor”

ÇOMÜ’nün son dönemde Bilimsel Araştırma Proje-
leri’ne verdiği desteği ciddi oranda arttırdığını görüyo-
ruz. Konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?

Biz istiyoruz ki hocalarımız proje hazırlamak ve bilim-
sel araştırmaları için teşvik görsünler, iltifat görsünler. Bu 
anlamda destek görüyor olmak çok önemli. Bilimsel Araş-
tırma Projesi (BAP) hazırlandığında bunun destek bulaca-
ğının bir garantisi yok. Fakat hazırlamak için bir emek har-
cıyorsunuz sonuçta. Kabul edilmeyip destek görmediğinde 
hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Bu konuda hocalarımızın 
endişesini tamamen giderelim istedik ve BAP vasıtasıyla 
eğer uluslararası bir proje hazırlanıp sunulursa, kabul edil-
mese dahi üniversitemiz BAP kaynaklarından 2000 TL ho-
camıza kullanma hakkı veriyoruz. BAP araştırmalarında ve 
projelerde destek olacağına inanıyoruz. Uluslararası kuru-
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luşlar tarafından kabul edilirse 4000 TL destek veriyoruz. 
Projesi olan hocamızda bunu istediği gibi kullanabilecek. 
Eğer bu ulusal bir proje ise kabul edilmese dâhi hocamıza 
kullanım hakkı 1000 TL, kabul edilir ise 2000 TL veriyo-
ruz. Daha küçük çaplı kurumlara verilen projelere dahi 500 
TL ödüyoruz. Bu rakamlar şu açıdan önemli. Biz istiyoruz 
ki hocalarımız fikirlerini projeye dönüştürsün. Projeye 
dönüştürdükleri içinde en azından yaptıkları masrafları, 
harcadıkları emekleri mütevazı bir şekilde, üniversitemiz 
takdir etsin, desteklesin. Bu üniversitemizde ciddi bir dö-
nüşümdür. Ben inanıyorum ki üniversitemizin hocalarının 
hazırladığı projelerde ciddi bir artış olacak. Proje hazırla-
mada ciddi bir artış olursa, sonuç olarak kabul edilen proje 
sayısı da artacaktır ve gerçekten proje kültürünün oluşma-
sına ciddi bir katkı sağlayacaktır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde proje kül-
türünü yaygınlaştırmak amacıyla yaptığınız tüm bu 
faaliyetler amacına ulaşırsa, yakın gelecekte nasıl bir 
üniversite olabiliriz?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin tarihsel ko-
numu açısından Türkiye’de önemli bir konumu olduğunu 
biliyoruz ve Çanakkale’yi daha fazla ön plana çıkarıyoruz. 
İletişim çağında içi dolu imajların olması gerekiyor. Ça-
nakkale’nin dışa yansıyan en önemli noktalarından birisi  
üniversitemizdir. Sadece Çanakkale ölçeğinde bile olsak 
kalitesiyle adından söz ettiren bir üniversite olmak duru-
munda. Çanakkale’nin tarihine, destanına yakışır bir şekil-
de olmak zorunda. Bu bağlamda ben, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nin, Çanakkale’nin dışa yansıyan imajı 
olacağı konusunda ciddi bir inanca sahibim. Öbür taraftan, 
bilim dünyasında da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi kendi adından söz ettirebilecek durumda. Kalite an-
lamında, eğitim öğretim anlamında uygun şartlara sahip 
bir üniversite. Biz bunu daha fazla desteklemek için gayret 
gösteriyoruz. Hocalarımızın özellikle yurt dışında yapılan, 
uluslararası nitelikte bilimsel sempozyumlara katılımı biz-
ler açısından çok önemli.

Bu anlamda çeşitli kısıtlamalar vardı ve biz bunları kal-
dırdık.

“Göreve Geldiğimden Beri Akademisyenlerin Bilimsel 
Toplantıya Katılma Talebini Reddetmedim!”

İlgili ana bilim dalı eğer bir sempozyumun, kaliteli sem-
pozyum olduğunu düşünüyor ve oraya katılmak istediğini 
bildiriyorsa bizim için önemli olan budur.  Göreve geldi-
ğimden beri hiçbir bilimsel toplantıya katılma teklifini 
reddetmedim. Çünkü hocalarımızın bilimsel toplantılara 
katılması, sadece dinlemesi bile önemli bir kazanımdır. Bu 
anlamda yaptığımız başka bir önemli destekte aslında şu 
oldu. Yıllardır bizim üniversitemizde hocamız yurtdışına 
bir sempozyuma ya da bilimsel toplantıya katılım için gö-
revlendirildiğinde üniversitenin verdiği destek arttırılma-
mış. Mütevazı rakamlara düşmüş. Biz bunu %30 oranında 
arttırdık. Yani daha önce üniversitenin verdiği destekleri 

%30 oranında arttırdık ki hocamız yurtdışındaki bir bilim-
sel toplantıya katılma konusunda maddi bir endişe hisset-
mesin. Bu da hocalarımız için önemli bir kazanımdır diye 
düşünüyorum.

ÇOMÜ’de açılan bölümlere öğrenci alımı için YÖK’ün 
onay verdiği bölüm ya da programlar neler?

Üniversitemizde çağın gereklerine uygun günümüzün 
popüler ya da talep edilen bilimsel alanları, bölümlerini 
takip etmemiz gerekiyor. Bu anlamda yaptığımız güzel ça-
lışmalar oldu.

Enerji Yönetimi Bölümü Artık ÇOMÜ’de

Çanakkale Uygulamalı Bilimler MYO daha önce açılmış 
ama içi tamamen boştu. Biz Balıkçılık Teknolojisi ve Enerji 
Yönetimi diye iki bölüm açtık. Enerji Yönetimi Bölümü Tür-
kiye’de sadece bir üniversitede vardı.

Geleceğin Mesleklerinin Eğitimi ÇOMÜ’de Veriliyor

Kimya Öğretmenliği Bölümü’nün öğrenci alma kararını 
YÖK’ten onaylatabildik. Turizm Fakültesi’ne Rekreasyon 
Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açıldı. 
Bunlar bugünün ve geleceğin önemli bölümleri arasında 
gösteriliyor. Bayramiç MYO’da Spor Yöneticiliği’ne öğrenci 
alımı için teklifte bulunduk.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tıbbi Biyokimya 
Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı. Bu da 
çok önemli bir gelişme.

Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu, şimdilerde fakültenin 
alt yapısını oluşturmaya çalışıyoruz.

ÇOMÜ Akademisyen Sayısını Artırdı

Kısa sürede hem bölümlerin açılması, hem açılan bö-
lümlerin işlevselliği anlamında çok güzel gelişmeler kay-
dettik.  Fakat kaliteli bir eğitim istiyorsak öğrenci sayımıza 
uygun akademisyen sayımızın da olması gerekiyor. Çok 
fazla öğrenci sayınız var ama yeterince hocanız yoksa bi-
limsel kaliteyi tutturmanız gerçekten zor.

Bizler son 10 ayda, öğretim görevlisi, okutman, araştır-
ma görevlisi ya da uzman kadrolarına 46 kişi ekledik.

Öğretim üyesi, yardımcı doçent, doçent, profesör kad-
rosu anlamında belki bir iki hafta içerisinde ilana çıkacak 
kadrolarla birlikte 167 kadro üniversitemize kazandırdık.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğretim 
üyesi anlamında gerilemeye başlamış bir üniversiteydi. Biz 
göreve başladığımızdan beri bu rakam tam tersine döndü. 
Az önce saydığım rakamlar gerçekten çok pozitif gelişme-
leri ifade ediyor. Akademik yükselmeyi hak etmiş hocala-
rımızın sorunlarını çözdük. Onlara liyakat anlamında hak 
ettikleri, layık oldukları kadroları verebildik ve dışarıdan 
öğretim üyesi kazandırdık. Bu da, üniversitemizin akade-
mik kalitesinin ciddi anlamda artacağını gösteren unsur-
lardan bir tanesi. Bunun sonuçlarını da en yakın zamanda 
göreceğiz.
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B Kısa sürede hem bölümlerin 
açılması, hem açılan bölümlerin 
işlevselliği anlamında çok güzel 
gelişmeler kaydettik.  Fakat kaliteli 
bir eğitim istiyorsak öğrenci 
sayımıza uygun akademisyen 
sayımızın da olması gerekiyor. 
Çok fazla öğrenci sayınız var ama 
yeterince hocanız yoksa bilimsel 
kaliteyi tutturmanız gerçekten 
zor.C
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 ● Uluslararasılaşma hedeflerine 
emin adımlarla yürüyen 
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin 2015 
yılında lisans programlarına 
kayıtlı uluslararası öğrenci 
sayısı yüzde 92 artış 
gösterdi. ÇOMÜ’nün lisans 
programlarına 2014 yılında 
74 uluslararası öğrenci 
kaydedilirken bu alandaki 
çalışmalar sonucunda bu yılki 
öğrenci sayısı 142’ye çıktı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete-
han Uzun’un aktardığı bilgilere göre; 
21 ön lisans, 609 lisans ve 53 lisansüs-
tü öğrencisiyle 683 aktif uluslararası 
öğrencisi bulunan ÇOMÜ’de ulusla-

rarası öğrenciler en çok Tıp Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakül-
tesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve İlahiyat 
Fakültesi’ni tercih ediyor.

Uluslararası öğrenciler, hem kendi 
imkanlarıyla hem de Türkiye bursları 
ve kendi ülkelerinin bursları ile ÇO-
MÜ’de eğitim alıyorlar. Erasmus vb. 
üniversitelerarası öğrenci değişim 
programları da uluslararası öğrenci 
olma yolunda büyük öneme sahip.

ÇOMÜ’de uluslararası öğrencilere 
akademik eğitime hazırlanmaları açı-
sından bir yıl boyunca ÇOMÜ Türk-
çe Öğretimi Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (TÖMER) tarafından Türkçe 
eğitimi veriliyor. TÖMER bünyesinde 
şu an 83 öğrenci eğitim görüyor.

Uluslararası öğrenciler; dil öğreti-
mi, akademik eğitim, kültürel etkile-
şim ve ekonomik katkılar açısından 

önem taşıyor. ÇOMÜ’de eğitim gören 
uluslararası öğrenciler mezun olup 
kendi ülkelerine döndükten sonra, 
kendi ülkeleri ile Türkiye arasında bir 

köprü vazifesi görüyor ve Türkiye’nin 
gönüllü medeniyet elçileri oluyorlar.

ÖSYM’nin 2012 Yılında yayımladı-
ğı istatistiklere göre Türkiye’ye en çok 
öğrenci gönderen ilk beş ülke sırası 
ile Azerbaycan, KKTC, Türkmenistan, 
İran ve Bulgaristan.  Son yıllarda ise 
Türkiye’ye; Balkanlar, Afrika ve Orta-
doğu başta olmak üzere, Güney Doğu 
Asya, Güney Amerika ve Avrupa’dan 
gelen uluslararası öğrenci sayısı belir-
gin şekilde artış gösteriyor.

Bugüne kadar ÇOMÜ’den yaklaşık 
200 uluslararası öğrenci mezun oldu. 
Bu öğrencilerle irtibatın sürdürülebil-
mesi için “Mezun Öğrenci Bilgi Siste-
mi” kuruldu.

ÇOMÜ’yü uluslararası öğrenciler 
için cazip kılan faktörler arasında ise; 
eğitim kalitesi, bulunduğu konum ve 
ÇOMÜ’nün yükselen marka değeri 
başta geliyor.

ÇOMÜ’nün uluslararası öğrencile-
re yönelik çalışmaları ile ilgili olarak 
görüşlerine başvurduğumuz Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Metehan Uzun 
şunları kaydetti: “Türkiye’nin 2023 
vizyonu çerçevesinde 250.000 ulusla-
rarası öğrenciye ulaşma hedefi var. Bu 
kapsamda YÖK ve diğer paydaş kamu 
kurumlarının da çeşitli çalışmalar yü-
rüttüğünü biliyoruz. Üniversitemiz de 
bu çalışmaların bir ortağı olarak bu 
alanda gerekli altyapı çalışmalarını 
oluşturuyor. Uluslararası öğrenciler 
konusunda yaptığımız çalışmaların 
meyvesini almaya başladığımızı ifa-
de edebiliriz. Öğrenci sayımızda 2015 
yılında geçtiğimiz yıla göre iki kattan 
fazla artış olmuş. Biz hem nicelik hem 
nitelik anlamında kaliteli bir büyü-
meyi hedefliyoruz. ÇOMÜ’nün yakın 
gelecekte bu alanda en etkin üniversi-
telerden biri olacağını rahatlıkla söyle-
yebilirim.”

ÇOMÜ’de Uluslararası Öğrenci 
Sayısında Büyük Artış
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 ● Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nde 
(ÇOMÜ) okuyan yabancı 
öğrenciler için Rektörlük 
B Blokta Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı katında 
Uluslararası Öğrenci Ofisi 
açıldı. 

Açılışta konuşan Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer şunları 
ifade etti: “Başka ülkelerden 
gelen öğrencilerimizin sayısını 
arttırmaya çalışıyoruz. Sizlerin 
bu ülke için ne kadar büyük bir 
zenginlik olduğunu biliyoruz. 
Üniversite eğitimi almış olduğunuz 
ülkeyi çok yakından tanıma fırsatı 
bulmuş oluyorsunuz. Ülkemizin 
güzelliklerini de birebir teneffüs 
etme imkânınız oldu. Ülkenize 
döndüğünüzde kendinizi en iyi 
şekilde yetiştirmiş mezunlarımız 
olacağınıza inanıyoruz. Siz bizim 
için çok değerlisiniz.  Bugün 
sizin kolaylıkla gelip bütün 
meselelerinizi halledebileceğiniz, 
görüşebileceğiniz bir ofis 
oluşturmayı sağlamış olacağız.” 

Uluslararası Öğrenci Ofisi Açıldı
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 ● Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, Deneysel 
Araştırmalar Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’ndeki 
(ÇOMÜDAM) Kök Hücre 
Laboratuvarı’nda yapılan 
çalışmaların neticesinde 
kök hücre izolasyonu ve 
çoğaltılması gerçekleştirildi. 

Rektör Yardımcısı ve ÇOMÜDAM 
Müdürü Prof. Dr. Metehan Uzun, 
ÇOMÜDAM’daki laboratuvarı 
ileriye dönük, popüler ve bilimsel 
çalışmalar yapma düşüncesiyle 
oluşturduklarını ifade ederek şöyle 
devam etti: “Bu bağlamda önem 
verdiğimiz laboratuvarlardan biri 
de kök hücre laboratuvarıydı. 
Kök hücre alanında deneyimli bir 
araştırmacı olan Yrd. Doç. Dr. Arslan, 
ÇOMÜ’de kök hücre izolasyonu 
ve karekterizasyonu çalışmalarını 
gerçekleştirdi. Kök hücre teknolojisi 
Türkiye’de birçok saygın ve köklü 
üniversite ile özel sektör destekli 
bazı araştırma merkezlerinde halen 
uygulanmaktadır.  Bu çalışmaların 
ardından ÇOMÜ’nün, bilim 
camiasında adından daha fazla söz 
edilen bir üniversite durumuna 
geleceğinden kuşkumuz yok. 
Bu gelişme dileriz hastalıkların 
tedavisine açılan bir kapı olur. 
İnsanların kök hücre tedavileri 
Çanakkale’de ve ÇOMÜ Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde yapılabilir hale gelir.”

ÇOMÜDAM Müdür Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Emre Arslan, 
konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: 
“Biliyoruz ki günümüzde kişiye 
özgü tedavi yaklaşımları popüler 
olmaya başladı. Bu alanda en önemli 
tedaviler rejeneratif tıp başlığı altında 
yapılmakta. Bunun da amacı yakın 
gelecekte organ nakillerini sona 
erdirmek. Laboratuvar ortamlarında 
biyo-yapay organlarının geliştirilmesi 

ile birlikte ileriki zamanlarda belki 
de karaciğer, böbrek gibi organların 
inşası geliştirilebilecek. Üç boyutlu 
yazıcılarla bunların alt yapısı 
oluşturulmaya başlandı. Günümüzde 
organ nakillerini sona erdirmek için 
bu şekilde çalışmalar yapılmaktadır. 
Biz de ÇOMÜ olarak özellikle kök 
hücre davranışlarının incelenmesi, 
biyo-yapay organların en azından 
temel taşlarını oluşturabilecek 
malzemelerin geliştirilmesi ile ilgili 
çalışmalara devam etmekteyiz.”

ÇOMÜ’nün İlk Kök Hücresi  
ÇOMÜDAM’da Üretildi

Prof. Dr. Metehan UZUN

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Emre ARSLAN
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ÇOMÜ Akademik Personeline Büyük Destek
 ● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 

akademik personelinin yurtdışında uluslararası 
kongre, konferans, sempozyum, panel vb. diğer 
bilimsel toplantılara katılımında verilen destek 
miktarlarında yaklaşık %30’luk bir artış sağlandı.

ÇOMÜ Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrul-
tusunda, daha önce Birinci Grup Ülkeler için geçerli olan 
3.100 TL.’lik destek miktarı 4.000 TL.’ye; İkinci Grup Ülke-
ler  için geçerli olan 2.450 TL.’lik destek miktarı ise 3.150 
TL.’ye çıkarıldı.

 ● Dünyanın Eğitim Alanındaki En Büyük Akademik 
Sivil Toplum Örgütü Başkan Yardımcısı Bir 
ÇOMÜ’lü.

Dünyanın eğitim alanındaki en büyük akademik sivil 
toplum örgütü olan Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği’nin 
(WERA)  Başkan Yardımcılığına Türkiye Eğitim Araştırma-
ları Birliği Başkanı, ÇOMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa 
Yunus Eryaman seçildi.

22 ulusal ve uluslararası örgütle 58 ülkeden 200 bin aka-
demisyenin temsil edildiği birliğin başkan yardımcısı olma-
nın ÇOMÜ’lü öğretim üyelerinin ve lisansüstü öğrencilerin 
uluslararası projelerde ve eğitim politikası üreten komis-
yonlarda daha fazla görev almasına katkı sağlayacağını söy-
leyen Doç. Dr. Eryaman, bu görevde olduğu süre içerisinde 
yapacağı çalışmalar hakkında şunları söyledi:

“Amerikan Araştırmaları Birliği’nce  (Washington DC) 
düzenlenecek olan ve 83 ülkeden 14 bin akademisyenin 
katılacağı kongre ve konsey toplantısıyla göreve başlaya-
cağım. Başkan yardımcılığım sırasında Dünya Milli Eğitim 
Bakanları zirvesini koordine etmeyi planlıyorum. Ayrıca 
ülkemizde 2019 ya da 2020 yılında 10 bin akademisyenin 
katılacağı, Dünya Eğitim Araştırmaları Kongresini düzenle-
yeceğim. Bu organizasyonu eğer alt yapı uygun olursa Ça-
nakkale’de gerçekleştirmeyi planlıyorum. Bu kongre Avru-
pa eğitim tarihinin en büyük kongresi olacak.”

Genel merkezi Çanakkale’de olan bir sivil toplum örgü-
tünün dünya eğitim politikalarına şekil veren uluslararası 
örgütlerde ülkemizi temsil etmesinin hem ülkemiz hem 
de Çanakkale için oldukça önemli bir kazanım olduğunu 
söyleyen Doç. Dr. Eryaman;  2017 yılında Dünyanın en iyi 
36’ıncı üniversitesi olarak gösterilen Illinois Üniversite-
si’nde 55 ülkeden 2 bin akademisyenin katılacağı bir kong-
re düzenleyeceklerini bildirdi. Eryaman,  ‘Çanakkale Gü-
nü’nün  şehrimizin ve üniversitemizin tanıtımına önemli 
bir katkı sağlayacağını bildirdi.  

WERA’nın Başkan Yardımcılığına  
Doç. Dr. Yunus Eryaman Seçildi
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Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi’nde başarılı radyoculuğun 
ödüllendirildiği gecede Yılın En İyi 
Üniversite Radyosu ödülünü, Rad-
yo Ton adına Genel Yayın Yönet-
meni Vural Bulut, Sanatçı Merve 
Özbey’den aldı.

Ödülle ilgili konuşan Genel Ya-
yın Yönetmeni Vural Bulut, kurum 
olarak büyük bir gurur yaşadıkla-
rını belirterek “Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Radyosu Radyo TON’un yayın 
hayatına başladığı günden bu yana 
gösterdiği başarının dinleyicileri 

tarafından görülebilmesi ve ödül-
lendirilmesi bizler için büyük bir 
gurur kaynağı oldu. 36 üniversite 
radyosu ile yarıştık. Tüm üniversi-
te radyolarını geride bırakarak Yılın 
En İyi Üniversite Radyosu olarak 
ödüllendirildik. Tabi bu başarıda en 
büyük pay radyo koordinatörülüğü-
ne emek veren çalışma arkadaşla-
rımız ve öğrencilerimize ait. Yine 
aynı şekilde üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer’in, üniversite 
yöneticilerimizin ve İletişim Fa-
kültesi Dekanımız Prof. Dr. İsma-
il Tarhan’ın destekleri de oldukça 

önemliydi. Sihirli Mikrofon Radyo 
Ödülleri’nin en güzel tarafı belki de 
üniversitemiz ile kent ilişkilerinin 
geliştirilmesine yönelik katkıları 
oldu. Oylama boyunca kentimizin 
Milletvekilleri, Belediye Başkanı, 
STK Temsilcileri ve Çanakkale’li 
hemşerilerimiz bizlere büyük des-
tek verdiler. Hepsine tek tek teşek-
kür ediyorum” dedi.

Yılın En İyi Üniversite Radyosu 
seçilen Radyo Ton, bu başarısını 
düzenlediği resepsiyonla kutladı. 
Kolin Otel’de gerçekleştirilen re-
sepsiyona Sihirli Mikrofon Radyo 

 ● Fatih Belediyesi tarafından organize edilen 4. Sihirli Mikrofon Radyo 
Ödülleri’nde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Radyosu Radyo Ton, Yılın En İyi Üniversite Radyosu seçildi. Radyo 
Ton, 36 Üniversite Radyosu arasında Çanakkale ve ÇOMÜ’lülerin 
destekleriyle ipi göğüsleyerek başarısını bir kez daha tescillemiş 
oldu.

Vural BULUT
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Ödülleri Yarışmasını düzenleyen Fa-
tih Belediye Başkanı Mustafa Demir,  
Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Rek-
tör Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale 
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ilçe 
belediye başkanları, Çanakkale Pro-
tokolü, akademisyenler ile radyo ça-
lışanları katıldı.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa De-
mir resepsiyon için geldiği ÇOMÜ’de 
yaptığı açıklamada “Sihirli Mikro-
fon Radyo Ödülleri Yarışması bizim 
açımızdan son derece önemli bir 
yarışmaydı. İstanbul’da gerçekleşti 
ve tüm Türkiye’ye açıktı. Yerel rad-
yolardan ulusal radyolara, tematik 
radyolardan üniversite radyolarına 
birçok radyo katıldı. 3 milyon 500 
bin oy kullanıldı. ÇOMÜ bu yarış-
macılar içerisinde en fazla oyu aldı. 
Çalışkan ve genç personelinin olağa-
nüstü gayretiyle, halkla da bütünleş-
mesiyle birinciliği elde etti. Biz de bu 

geleneksel ziyaretleri her yıl üniver-
sitelere yapıyoruz. Türkiye’de hangi 
üniversite radyosu bunu kazandıysa 
biz onu yerinde ziyaret ediyoruz. 
Genç arkadaşları yerinde görmeyi 
arzu ediyoruz. Tebrik ediyoruz. O 
gençleri ve üniversiteyi yakından 
tanıma imkanı elde ediyoruz. Bu 
vesileyle bugün Çanakkale’deyiz. 
Değerli hocam ve arkadaşlarla bera-
beriz. Çanakkale’yi ve üniversiteyi 
tebrik ediyorum. Başta Rektörümüz 
olmak üzere üniversite öğretim üye-
lerini tebrik ediyorum. Birlik bütün-
lük ruhu oluşturdular. 40 bini aşkın 
öğrencisi var. Bunun yanında 150 
bin öğrencisi olan üniversiteler de 
bu yarışmaya katıldı. Demek ki kim 
daha iyi çalıştıysa o aldı bu ödülü. 
Tekrar tebrik ediyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise 
“Bu güzel vesileyle sayın başkanı 
hem Çanakkale’de, hem de üniver-

sitemizde ağırlamaktan büyük ke-
yif alıyoruz. Başkanımıza şu açıdan 
teşekkür etmek lazım; radyo ger-
çekten önemli bir iletişim aracı ve 
olmaya devam etmeli. Arabamıza 
oturduğumuzda, evimizde dinlenir-
ken dinlediğimiz vazgeçemediğimiz 
bir iletişim kanalı. Bu tür bir yarış-
ma gerçekten radyoların kalitesini 
arttırmaya yönelik bir unsur. Ciddi 
bir katılım oldu. Ancak üniversite 
radyoları içerisinden sıyrılıp birin-
ciliği almamız bizi çok mutlu etti. 
İki açıdan, birincisi bizim çalışma 
arkadaşlarımızın gayreti sonucu bu 
oldu. Diğer yandan da Çanakkale ile 
üniversitemizin bütünleştiğini de 
gösteriyor bu. Çanakkaleliler, radyo 
yayınlarımızı dinleyenler bizi bu ko-
nuda desteklediler, yalnız bırakma-
dılar. Çanakkale halkına da teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.
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ÇOMÜ Öğretim Üyesi Yavaş, 
Ziya Gökalp İlim ve Teşvik 
Ödülüne Layık Görüldü

 ● Türk Ocakları Genel Merkezi’nin her yıl Türk 
düşüncesine, ilim, kültür ve sanat hayatına 
önemli katkılarda bulunan isimlere verdiği Türk 
Ocakları Armağanları, bu yıl düzenlenen ödül 
töreni ile sahiplerini buldu.

2015 yılı Ziya Gökalp 
İlim ve Teşvik armağanı, 
Türk kültür ve medeniyeti-
nin ortaya çıkmasını sağla-
yan çalışmaları ve “medeni-
yet kuramı” üzerine yazdığı 
eserler sebebiyle Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Sanat Tarihi Bölümü 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alptekin Yavaş’a verildi.

Biga İİBF Maliye Bölümü 
Öğretim Üyesi Gencel’e  
İki Ödül Birden

 ● Biga İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Ufuk Gencel, iki kurum tarafından 
teşekkür plaketi ile ödüllendirildi. 

Çanakkale Defterdarlığı’nın 
vergi rekortmenlerine ödül 
verdiği törende “Çanakkale’de 
çocukların ve gençlerin vergi 
bilinç seviyelerini artırma ve 
vergi kültürü kazanılmasına 
verdiği destek” nedeniyle teşek-
kür plaketiyle ödüllendirilen 

Gencel, Çanakkale Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir-
ler Odası tarafından Muhasebe Haftası çerçevesinde ya-
pılan törende “Mesleğin gelişimine yönelik olarak yaptığı 
akademik danışmanlıklar ve verdiği eğitimler nedeniyle” 
teşekkür plaketiyle ödüllendirildi.

Korea Üniversitesi’nden 
Bilim İnsanları, ÇOMÜ’deydi

 ● Güney Kore Korea Üniversitesi’nden Arkeoloji ve 
Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Jongtaik 
Choi başkanlığındaki bilim insanları ÇOMÜ’yü 
ziyaret etti.

Prof. Dr. Jongtaik Choi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölü-
mü öğretim üyeleri Prof. Dr. Yunjae Cho ve Prof.Dr. Hee-
jin Lee, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, 
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
ve Troya Kazı Çalışmaları Başkanı Prof. Dr. Rüstem As-
lan, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Kazı Çalışma-
ları Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Reyhan Körpe ile görüş-
melerde bulundu.

Korea Üniversitesi ve ÇOMÜ arasında arkeoloji ala-
nında başlayan ortak çalışmaların diğer bilim alanlarını 
da kapsayacak şekilde yapılmasına vurgu yapılan görüş-
mede; öğrenci ve öğretim elemanı değişimi için ikili an-
laşma yapılması, Mevlana protokollerinin hazırlanması 
ve ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan 
Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün öğretim elemanı ve 
program bakımından aktif hale getirilmesi konularında 
da mutabakata varıldı.

ÇOMÜ Öğrencilerine  
İŞ-KUR’dan Müjde

2015 yılında ÇOMÜ ve İŞ-KUR İl 
Müdürlüğü arasında imzalanan işbaşı 
eğitim programından, ÇOMÜ öğrencile-

rinin de yararlanabilmesine olanak tanıyan protokol kap-
samında üniversite öğrencilerine zorunlu stajları süresin-
ce işbaşı eğitim programı kapsamında günlük 50 TL ücret 
ödenecek. Genel sağlık sigortaları İŞ-KUR tarafından yapı-
lacak. En az 2 çalışanı olan işyerlerinde staj yapacak öğren-
ciler, işverenle görüştükten sonra İŞ-KUR İl Müdürlüğüne 
başvuru yaparak onaylanması durumunda destekten fay-
dalanabilecekler. Staj yapılacak iş yerlerinin belirlenmesi 
konusunda Ticaret Odalarından destek alınacak. 
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 ● 39 ülkeden 645 robot ekibinin 
katıldığı, Avusturya’nın 
başkenti Viyana’da yapılan 
Uluslararası Robot Yarışması 
“RobotChallenge 2016”da Çan 
Meslek Yüksekokulu’ndan 
yarışmaya katılan ÇOMÜ 
Robot Ekibi Dünya İkincisi 
oldu.

Bu yıl 13.’sü yapılan, Mini Sumo 
kategorisinde dünyanın en büyük ya-
rışması olan “RobotChallenge 2016”da 
ÇOMÜ Robot Ekibi, “Wasser (su)” adlı 
Mini Sumo robotla Avrupa’nın sayılı 
ülkelerinin yanı sıra Rusya, Çin, Mek-
sika, Suudi Arabistan gibi ülkelerin de 
yer aldığı 39 ülke içerisinde Türkiye’yi 
2. sıraya taşımanın onurunu yaşattı.

ÇOMÜ Robot Ekibi  
Dünya İkincisi Oldu
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Gelibolu Piri Reis MYO 
Öğrencilerinden Önemli 
Başarı

 ● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gelibolu 
Piri Reis Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Programı öğrencileri İlker Kaya, 
Murat Başarıcı ve Yeliz Çobanyıldızı 14. 
Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında 
düzenlenen JP10 - Üniversite Düzeyi Modern 
Türk Mutfağı Ekip Yarışmasından gümüş 
madalya ile döndü.

Yerli ve yabancı toplam 1200 yarışmacının katıldığı 
festival 11 - 14 Şubat 2016  tarihleri arasında İstanbul  
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Ken-
di kategorilerinde 23 ekip içerisinde yarışan öğrenciler 
önemli bir başarıya imza attı. Türk mutfağını dünyanın 
diğer mutfak kültürleri ile buluşturan ve dünyanın önde 
gelen aşçıları ile Türk aşçılarını bir araya getiren Türki-
ye’nin en prestijli gastronomi yarışmasından ikincilik 
alarak dönen Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nun 
genç şefleri yeteneklerini kazandıkları madalya ile taç-
landırdı.

Çanakkaleli Hayırseverden 
TÖMER’e Bağış

 ● Çanakkale’nin hayırseverlerinden Tolgay 
Elçioğlu, ÇOMÜ TÖMER projelerinde 
kullanılmak üzere 4 adet “Touch Pad” cihazı 
bağışladı. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Mirza Tokpunar, ÇOMÜ TÖMER Müdürü 
Doç. Dr. Abdullah Şahin, Müdür Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. 
Yasemin Uzun Tulgar, Okutman Kemal Erkol ve TÖMER 
öğrencilerinin katılımıyla hediye töreni gerçekleştiril-
di. Bağışçı Tolgay Elçioğlu’na, üniversite adına teşekkür 
eden Prof. Dr. Mirza Tokpunar da, kendisine bir hediye 
takdim etti.

Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Öğrencileri Kardeşine El 
Verdi 

 ● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi 
ABD Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Ersin 
Avcı’nın koordinatörlüğünde Topluma Hizmet 
Uygulamaları dersi kapsamında yürütülen 
“Kardeşine El Ver Projesi” tamamlandı. 

Çanakkale Valiliği ve ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dekan-
lığı’nın desteği ile gerçekleştirilen proje kapsamında sos-
yal bilgiler eğitimi öğrencileri tarafından 1000 parçaya 
yakın eşya toplanarak ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

İletişim Fakültesi 
Öğrencisinden Büyük 
Başarı 

 ● Ayberk Sürmeli’nin Zembil adlı senaryosu, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema 
Destekleme Kurulu’nca yapım desteğine 
layık görüldü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim 
Fakültesi, Radyo – Sinema ve Televizyon Bölümü 4. 
sınıf öğrencilerinden Ayberk Ersürmeli, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın Sinema Destekleme Kurulun-
ca, “Desteklenen Kısa Film Yapım Projeleri Dalı”nda 
“Zembil” adlı senaryo ile yapım desteği almaya hak 
kazandı.
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Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Nemutlu 
“Analiz ve Planlama 
Ödülü” Aldı 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

(ÇOMÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Pey-
zaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Füsun Erduran Nemutlu’nun da içinde 
yer aldığı ekibe “Konya İli, Bozkır-Seydişehir-
Ahırlı-Yalıhüyük İlçeleri ve Suğla Gölü Mev-
kii Peyzaj Yönetimi, Koruma ve Planlama” 
başlıklı projeden dolayı “Analiz ve Planlama 
Ödülü” verildi.

14 Mart Tıp Bayramı 
Programı Kutlandı

 ● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp 
Fakültesi tarafından organize edilen 14 Mart Tıp 
Bayramı Programı gerçekleştirildi.   

Beyin Cerrahı Profesörü Dr. İsmail Hakkı Aydın’ın 
konuşmacı olarak katıldığı programın açılış konuşması-
nı yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Demiraran 
“Hekim, bilim adamı olmasının yanı sıra bir sanatçıdır. 
Hekimlik; insanın ruh ve beden sağlığını korumak veya 
düzeltmek için onu anlama, onunla iletişim kurmaktır. 
Bilim insanı olmak ise, fark etmeyi, eleştirmeyi, araş-
tırmayı, sonuca varmayı,  elde edilen sonucu bilimsel 
platformlarda paylaşmayı gerektirir. Tüm bunlar bir tıp 
doktorunun taşıması gereken özelliklerdir” dedi ve Tıp 
Bayramı’nın tarihçesini anlattı.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise yaptığı konuşmada 
ÇOMÜ Tıp Fakültesi ile ilgili bilgiler verdi ve şunları ak-
tardı: “Sağlık; insanın verimli, huzurlu ve rahat bir hayat 
geçirebilmesinin esasını oluşturur. Bu nedenle bir ülke-
de insanların aldığı sağlık hizmetinin kalitesi, o ülkenin 
insana verdiği değer ve çağdaşlık seviyesi hakkında fikir 
verir. Bu anlamda ülkemizin son yıllarda sağlık hizmet-
lerinde büyük bir ivme kaydettiğini görüyorum. Bizler 
de Çanakkale’de sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak 
için çalışıyoruz. Öğrencilerimize hak ettikleri bir tıp eği-
timi vermek için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edece-
ğiz.”

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. İsmail Hakkı 
Aydın “Düşünce, Sanat ve Bilim” başlığıyla bir konuşma 
gerçekleştirdi.  

Rektör Prof. Dr. Yücel ACER

Prof. Dr. İsmail Hakkı AYDIN
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ÇOMÜ’de 
Çok 
Uluslu 
Bir Yazar

 ● Macar anne-babanın 
Napoli doğumlu ve 
Avustralya göçmeni kızı, 
Yazar, Yrd. Doç. Dr. Inez 
Baranay, şimdilerde 
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Batı Dilleri ve 
Edebiyatı Bölümünde 
öğrencilerine Avustralya 
Edebiyatı dersleri veriyor.

“With the Tiger”, “Sun Square 
Moon: Writings On Yoga And 
Writing”, “Pagan”, “Between 
Careers”, “The Edge of Bali”, 
“Rascal Rain: A Year in Papua New 
Guinea”, “The Saddest Pleasure”, 
“Sheila Power: An Entertainment”, 
“Always Hungry” isimli kitapları 
bulunan Inez Baranay, ilk kitabını 
1989 senesinde kaleme almış.

Türkçe’ye çevrilen “Kaplanla 
Yanyana” isimli kitabının tanıtımı 
için 2012’de Türkiye’ye geldiğinde, 
bir söyleşi için davet edildiği 
Çanakkale’yi gördükten sonra 
buradan ayrılamayacağına karar 
veren Baranay o anki duygularını 
“Şehri ve kampüsü görür görmez 
çok etkilendim. Çanakkale, 
konumu, denizi, tarihi özellikleri 
ile muhteşem bir yer. Şehrin en 
güzel yerine konumlandırılmış 
olan kampüs, insanın bütün 
duygularına hitap ediyor” şeklinde 
ifade etti.

Roman, anı, senaryo, popüler 
kültür ve edebiyat türlerinde 
kitaplar yazan Avustralya’nın 
çağdaş yazarlarından Inez Baranay, 
bir yabancı olarak, bir yazar olarak 
farklı kültürleri tanımak, farklı 
şekillerde iletişim kurmak, farklı 

tecrübeler edinmek açısından ÇOMÜ 
ve Çanakkale’de çok şey öğrendiğini 
söyledi.

Türkiye ve Avrupa’daki çeşitli 
üniversitelere, uluslararası fuar ve 
festival etkinliklerine söyleşi, çalıştay 

ve seminerler için davet edilen 
Baranay, Türk - Avustralya dostluğunu 
pekiştirecek projelerde yer almaya 
çalıştığını belirterek manevi ve tarihi 
atmosferin öğrenciler açısından ilham 
verici olduğunu dile getirdi.
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4. Kariyer Günleri’ne Sektör 
Temsilcilerinden Büyük İlgi 

 ● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Turizm Topluluğu’nun organize ettiği ve bu yıl 
4.sü gerçekleştirilen Kariyer Günleri, Turizm 
Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit, bu 
yılki etkinliğe 34 sektör temsilcisinin katıldığına dikkat 
çekerek, Kariyer Günleri programıyla öğrenci – sektör 
temsilcileri etkileşiminin arttırılmasının amaçlandığını 
kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise “Kariyer günlerinin en 
etkili biçimde gerçekleştiği fakültenin Turizm Fakültesi 
olduğuna vurgu yaparak “Geçen yıl 250 öğrencimizin bu 
şekilde mezun olduktan sonra firmalarla tanışıp iş imka-
nı sahibi olması iki taraf açısından da bir kazanç. Firma 
temsilcileri de burada başarılı öğrencilerimizi tanıma ve 
onlara iş imkânı sağlama şansına sahip oluyorlar. Başarılı 
öğrencilerimiz eminim firmalara büyük değer katıyorlar” 
şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 
Teleferik Proje Çalışmasını 
Yerinde İnceledi

 ● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 
kurulması planlanan teleferik hattı için 
çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Teleferiğin kampüs içi ulaşımı kolaylaştırmanın yanı 
sıra Çanakkale’nin turizm potansiyelini artırarak Çanak-
kale’ye yeni bir vizyon kazandıracağını ifade eden yetki-
liler Boğaza ve Çanakkale’ye hakim konumda bulunan 
Terzioğlu Yerleşkesi’nde teleferiğin hayata geçmesi ile 
birlikte Çanakkale halkının ve turistlerin zaman geçire-
bileceği rekreasyon alanları oluşturulacağını belirtti.
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ÇOMÜ’de 
Astronomi 
Çalıştayı 

 ● “Çift Yıldızlar ve 
Ötegezegenler” başlıklı 
Astronomi Çalıştayı Fen 
Edebiyat Fakültesi Fizik 
Bölümü’nde gerçekleştirildi.

İranlı akademisyenlerin 
de katıldığı ve ortak bilimsel 
çalışmalar yürütmek için 
gerçekleştirilen çalıştaya ÇOMÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Erdem, FEF Dekanı Prof. Dr. Hüsnü 
Baysal, Merkez Müdürü Prof. Dr. 
Osman Demircan da katıldı. 

“Bilimde Sınır Yok”

“Bu tür etkinliklerin temel 
amacı, bilimsel gelişmeleri takip 
etmek ve alanlarında uzman 
kişilerden yeni şeyler öğrenmektir. 
Bilimsel çalışmalar ülkeler 
arasındaki sınırları ortadan kaldırır. 
Bilimde hiçbir zaman sınır yoktur, 
olamaz” diyen Prof. Dr. Demircan, 
İranlı akademisyen Atila Poro ve 
beraberindeki araştırmacılarla 
birlikte Çanakkale’de gözlem 
yapmak ve İran’da açılacak yeni 
gözlemevi için ortak projeler 
geliştirmek için bir çalıştay 
gerçekleştirdiklerini belirtti.

İranlı akademisyen Atila 
Poro, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nde meslektaşlarıyla 
buluşmaktan mutluluk duyduğunu 
ve bu tür bilimsel toplantıların 
akademik çalışmalarına olumlu 
etkileri olduğunu belirtti.

“Tüm Proje Kapılarını Zorlayın”

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Erdem çalıştayda yaptığı 
konuşmada:

“Yurtdışındaki çalışma 
arkadaşlarımızla buluşabildiğimiz 
bu bilimsel etkinlikler bizim için 
çok anlamlı. Polonya’dan bir grup 
astrofizikçi ile çalışmalarımız 
devam ediyor. Onlarla beraber 
en son yaptığımız çalışma, 
karadelikler üzerinde gözlemsel 

çalışmalarda bulunmak. Güney 
Afrika Gözlemevi’nden bir 
akademisyen ile birlikte bir 
TÜBİTAK projesi yürütüyoruz. 
Son 10 yıldır Yeni Zelenda’dan 
Prof. Dr. Edwin Budding’le 
birlikte çalışıyoruz.  Bugün de 
İran’la aramızda yeni bir çalışma 
penceresi açılıyor ve uluslararası 
çalışmalarımıza yenisini ekliyoruz” 
diyerek genç araştırmacılara “artık 
projeler çok daha iyi destekler 
bulabiliyor, burslar arttı, olanaklar 
arttı, tüm kapıları zorlayın” dedi.

16 tebliğin sunulduğu etkinlik 
süresince geceleri de Ulupınar 
Gözlemevi’nde gözlem yapıldı ve 
iki ülke arası ortak çalışma alanları 
belirlendi.

ÇOMÜ Araç 
Filosunu 
Genişletiyor
Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi (ÇOMÜ) Taşıt İşletme 
Amirliği’ne öğrenci hizmetlerinde 
kullanılmak üzere 46+1 kapasiteli 
bir otobüs alındı. Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer Senato Üyeleriyle birlikte 
üniversite tarafından teslim alınan son 
model aracı inceleyerek hayırlı olması 
temennisinde bulundu.
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“Avrupa Birliği Çevre 
Ödülleri 2016” Başarısı

 ● ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 
Fakültesi öğretim üyelerinin yürüttükleri, 
ulusal ve uluslararası düzeydeki 
projelerden biri, Avrupa Birliği Çevre 
Ödülleri arasında ilk sıralarda yer aldı.

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakülte-
si Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Göksan’ın danış-
manlığında, AKÇANSA Çimento San. ve Tic. A.Ş. 
tarafından yürütülen ve sonuçlandırılan TÜBİ-
TAK TEYDEB projesi, “Çimento Üretim Prosesin-
de Mikroalglerin CO2 Tutucu Olarak Kullanımı ve 
Mikroalglerin Üretim Maliyetlerinin Düşürülme-
si” başlığı ile Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 2016 
– Türkiye Programı’na katıldı. 

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) tarafından, Ulu-
sal Program Koordinatörlüğü ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile gerçekleşti-
rilen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri, kurumsal iti-
bar bakımından en seçkin ödüllerden biri olarak 
görülüyor.

Koro Şefi Mete Gökçe 
KKTC Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’ndeydi

 ● Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliği 
ve organizasyonu ile gerçekleştirilen 100 
Ses Koro Okulu Kış Kampı, Rauf Raif 
Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda 
gerçekleştirilen 1.Korolar Şenliği Konseri 
ile sona erdi.

Kamp süresince, 100 Ses Gençlik ve 
Eğitimciler Korosu ile Kıbrıs’tan da DAÜ SEM 
Ada Işığı Çocuk Korosu, KPKD Otello Çoksesli 
Korosu, Kıbrıs’ta Barış için İki Toplumlu 
Koro’nun da katıldığı konserlerle koro eserleri 
seslendirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi 
ve projenin genel sanat yönetmenliğini 
gerçekleştiren Koro Şefi Mete Gökçe, 
Türkiye’den 26 farklı şehir ve üniversiteden 
katılan öğrenci ve eğitimciler ile Doğu Akdeniz 
Üniversitesinde ağırlanmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirerek proje ile iki ülke ve 
üniversiteler arasında önemli bir sanat ve 
paylaşım köprüsü kurulduğunu ifade etti.
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 ● Avrupa’da ve Türkiye’de 
Japonca Öğretmenliği 
Eğitimi veren tek bölüm 
Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nde. 
1993 yılında kurulan 
bölümün akademisyenleri 
Japonlardan ve mezun ettiği 
öğrencilerinden oluşuyor

Bölümü ve bölümün son günlerde 
adından sıkça söz ettiren yarışma 
başarılarını, Bölüm Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Aydın Özbek’ten dinledik.

Avrupa’da ve Türkiye’de Tek

“Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’yle yaşıt olan Japonca 
Öğretmenliği 1 yıl Japonca hazırlık 
ve 4 yıl lisans eğitimi olmak üzere 
5 yılda tamamlanan bir bölüm. 
Türkiye’de Eğitim Fakültesi 
bünyesinde Japonca öğreten tek 
kurum olan ÇOMÜ’nün Avrupa’da 
da bir örneği yok. Mezunlarımıza 
öğretmenlik kadrosu açılmadığı için 
devlet kurumlarında öğretmenlik 
yapamasalar da özel dil okullarında 
öğretmen olabiliyorlar. Mezun olan 
her öğrencimiz Japonca’nın yanı 
sıra İngilizce, Almanca dillerinden 
en az birini çok iyi konuştuğu 
için, uluslararası firmalarda, Japon 
şirketlerinde, yurtiçi ve yurtdışında 
turizm sektöründe kolayca istihdam 
ediliyorlar.

Bölümün avantajı ise, hazırlık 
dil sınıfının olması ve bölümde 
çok sayıda yabancı öğretim 
elemanının olması. Öte yandan 
yurtdışı burs olanakları, Japonya ile 
gerçekleştirdiğimiz ikili işbirlikleri 
ve uluslararası çalışmalar sayesinde 
Çanakkale’den Japonya’ya bir kapı 
açılıyor.

ÇOMÜ’de Türk Japon Dostluk 
Topluluğu

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi çatısı altında, 1995 
yılında Türk Japon Topluluğu 
kuruldu. Bu topluluk, üniversite 
bünyesinde kurulan en eski 

topluluklardan ikincisi, bu 
nedenle de ayrı bir önem taşıyor. 
Akademik danışmanlığını yine 
bölüm akademisyenlerimiz yapıyor. 
Topluluğun amacı, Çanakkale’de 
Japonya’yı tanıtmak, kültürleri, 
sporları, sanat yaklaşımları hakkında 
fikir edindirmek. Bunun dışında 
bölümün ücretsiz olarak açtığı 
Japonca kursları uzun yıllardır 
devam ediyor. Her yıl düzenlediğimiz 
Japonya Günleri ile Japon kültürünü 
üniversitemize taşıyoruz. Fakat 
bizim en çok önem verdiğimiz 
çalışmalardan birisi de her yıl Japon 
Büyükelçiliği tarafından Ankara’da 
ve Japonya Başkonsolosluğu ve 

Japon firmaların sponsorluğuyla 
İstanbul’da düzenlenen Japonca 
konuşma yarışması. Öğrencilerimiz, 
yaklaşık 23 yıldır katıldığımız bu 
yarışmalardan bu yıl da göğsümüzü 
kabartan başarılarla döndü.

İstanbul Japonca Konuşma 
Yarışması: Birincilik: Hazırlık 
Gökhan Özbek, İkincilik: Hazırlık 
Barış Emektar, Ankara Konuşma 
Yarışması: Başlangıç Grubu: 
Birincilik:Hazırlık Tolga Güleç, 
Üçüncülük: Hazırlık Nilgün Aydoğdu, 
İleri Seviye Grubu: Birincilik: 4.sınıf 
Gülşah Özevin, İkincilik: 4.sınıf 
Emine Korkmaz, Üçüncülük: 4.sınıf 
Gözde Çelik. 

Çanakkale’den Japonya’ya Bir Kapı Açılıyor
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ÇOMÜ Akademisyen  
Sayısını Hızla Arttırıyor

 ● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) 
akademik personel sayısı artmaya devam ediyor.  

Konuyla ilgili açıklama yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer, kısa sürede hem bölümlerin açılması, hem açı-
lan bölümlerin işlevselliği anlamında çok güzel gelişmele-
rin kaydedildiğini belirterek şunları söyledi:

“Son 10 ayda, öğretim görevlisi, okutman, araştırma gö-
revlisi ya da uzman kadrolarına 46 kişi ekledik. Yardımcı 
Doçent, Doçent, Profesör kadrosu anlamında belki bir iki 
hafta içerisinde ilana çıkacak kadrolarla birlikte 167 kadro-
yu üniversitemize kazandırdık.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi an-
lamında gerilemeye başlamış bir üniversiteydi. Göreve baş-
ladığımızdan beri bu rakam tam tersine döndü. Akademik 
yükselmeyi hak etmiş hocalarımızın sorunlarını çözdük. 
Onlara liyakat anlamında hak ettikleri, layık oldukları kad-

roları verebildik ve üniversitemize dışarıdan öğretim üyesi 
kazandırdık. Bu da, üniversitemizin akademik kalitesinin 
ciddi anlamda artacağını gösteren unsurlardan bir tanesi. 
Bunun sonuçlarını da en yakın zamanda göreceğiz”.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 
“1915 Olayları ve Uluslararası 
Hukuk Çalıştayı”na Katıldı

 ● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, ÇOMÜ, Avrasya 
İncelemeleri Merkezi (AVİM) ve Dışişleri 
Bakanlığı’nın birlikte organize ettiği “1915 Olayları 
ve Uluslararası Hukuk Çalıştayı”nın ikincisine 
katıldı.

İlki Üniversitemiz ev sahipliğinde Çanakkale’de gerçek-
leştirilen çalıştayın ikincisinde “AHİM’in Perinçek İçtiha-
dı’nın Hukuksal Etkileri ve Sonuçları” konusu ele alındı. 
Çalıştay, Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Göl-
başı’nda gerçekleştirildi. Çalıştaya, Dışişleri Bakanlığı tem-
silcileri, emekli büyükelçiler, akademisyenler ve yurtdışın-
dan bazı dernek temsilcileri katıldı.
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 ● Çanakkale Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi içinde yer 
alan ve üniversitemizin iki 
akademisyeni tarafından 
kurulan Nara Eğitim 
Teknolojileri, kurucu ortakları 
ve Çanakkale Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi Genel 
Müdürü Erkan Bil ile birlikte 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’i 
makamında ziyaret etti.

2014 yılında Yrd. Doç. Dr. 
Muzaffer Özdemir ve Okt. Zafer 
Karadayı tarafından kurulan, 
sonrasında Ömer Yavuz’un da 
katılımıyla kadrosunu güçlendiren 
Nara, 2015 yılını iki ödülle 
kapatmıştı. 2015 Haziran’ında 
Microsoft Türkiye’den mansiyon 
ödülü almış, ardından da Kasım 
2015’de Türkiye İnovasyon Haftası 
etkinlikleri çerçevesinde Adana’da 
gerçekleştirilen “Mobilya AR-GE 
Proje Pazarı”nda finale kalmayı 
başarmıştı.

Nara 2016 yılına da hızlı bir 
başlangıç yaptı ve Etohum’dan 
yatırım almaya hak kazandı. 
Etohum 2016 yılında destekleyeceği 
girişimleri İTÜ Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi’nde düzenlediği 
“Girişimcilik Zirvesi 2016” 
etkinliğinde tanıttı. 8 yıldır 
girişimleri destekleyen Etohum’a 
bu yıl 2500’ün üzerinde uluslararası 
başvuru yapıldı. Etohum bunların 
içinden Hırvatistan, Nijerya, 
Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan 
5 yabancı girişimi, Türkiye’den 
de 16 girişimi destekleme kararı 

aldı. Nara bu başarıyla Antalya’da 
yapılacak olan StartUp Turkey 
organizasyonuna da katılmaya hak 
kazandı.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer 
konuyla ilgili olarak yaptığı 
değerlendirmede “Gelişen 
teknolojinin her sektörü olduğu gibi 
eğitimi de hızla dönüştürdüğünü 
söyledi. Bu dönüşüme ayak 
uydurmanın bile zorlaştığı 
günümüzde dönüşümü yönetebilme 
ve bu dönüşüme öncü olma 
vizyonuyla yola çıkan Nara Eğitim 
Teknolojileri’ni kutluyorum. Hiç 

şüphe yok ki sanal gerçeklik ve 
arttırılmış gerçeklik teknolojileri 
eğitimi zenginleştirecek ve yeni 
deneyimler katacaktır. Biz Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi olarak 
AR-GE’ye destek vermeye devam 
edeceğiz. Üniversitelerdeki akademik 
gelişimin, sanayiye ve teknolojiye 
doğrudan katkı yapmasını 
önemsiyoruz ve bu amaçla da öğretim 
elemanlarımıza her türlü kolaylığı 
sağlıyoruz. Bu vesileyle Nara’ya 
bundan sonraki süreçte başarılar 
diliyorum.” dedi.

Nara Eğitim Teknolojileri

Nara, eğitimi daha eğlenceli, 
daha ulaşılabilir ve daha güvenli 
yapma hedefiyle yola çıkmıştır. 
Bu amaçla immersive 3D (sanal 
gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik) 
teknolojilerine dayanan eğitsel 
içerikler üretmektedir. Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ve 
Çanakkale’nin eğitim teknolojileri 
ile ilgili dinamiklerini harekete 
geçirmeye çalışan genç ve vizyoner 
bir girişimdir.

ÇOMÜ TEKNOPARK Şirketinin Büyük Başarısı
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Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer 4. Çanakkale 
Kitap Fuarı Açılışına 
Katıldı

 ● 4. Çanakkale Kitap Fuarı 
kapılarını bu yıl Troy Park AVM’de 
Çanakkale’lilere açtı. 

Fuarın açılışına ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer, Çanakkale Belediye Başkan Ve-
kili Rebiye Ünüvar, İl Kültür Turizm Müdürü 
Kemal Dokuz’un yanı sıra yazarlar ve kitap-
severler katıldılar.

Öğrencilerinde ilgi gösterdiği fuarda 
standları gezen Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 
bir sivil toplum kuruluşunun organize etti-
ği “Bir Kitapta Doğubeyazıt İçin Sen Al” adlı 
kampanyaya kitap alarak destek oldu.

ÇOMÜ Bostanı Kuruldu
 ● Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin 

“Doğa Dostu Kent Bahçeleri” projesi kapsamında 
ODTÜ, İTÜ, Balıkesir Üniversitesi, İzmir 
Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve Çukurova 
Üniversitesi’nden sonra ÇOMÜ’de de Çevre 
Topluluğu işbirliği ile ÇOMÜ Bostanı kuruldu.

Buğday Derneği’nin “Tohumlar Kampüse” sloganıyla yü-
rüttüğü “Doğa Dostu Kent Bahçeleri” projesi ile tüketimin 

yoğun olduğu şehirlerde tüketicinin dahil olduğu ekolojik 
çözümler üretilmesi, oluşturulan modellerle şehirde de eko-
lojik yaşam için duyarlılığın arttırılması, yerel tohumların 
öneminin anlaşılması, sağlıklı gıda üretimi ve doğa dostu 
bahçelerin kurulması ve bu bahçeler için sorumluluk alacak 
toplulukların organize olması hedefleniyor. ÇOMÜ Çevre 
Topluluğu, ÇOMÜ’de de bir bostan oluşturulması için bu 
projede yer almaya gönüllü oldu. Gerçekleştirilen etkinliğe 
topluluk üyelerinin yanı sıra pek çok gönüllü katıldı. 
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 ● TÜBİTAK desteği ile 
yürütülen ve 2015 
yılında sona eren 
‘’Düşmanlıktan Kalıcı 
Dostluğa: Türk ve Anzak 
Asker Günlüklerinden ve 
Anlatılarından Kültürel 
Yansımalar’’ projesinin 
bulgularından oluşan sergi, 
Yeni Zelanda’nın Başkenti 
Wellington’da açıldı.

Serginin açılışı National Library 
of New Zealand’da Wellington’ın 
Türkiye Büyükelçisi Damla Yeşim 
Say’ın verdiği bir resepsiyonla 
yapıldı. Resepsiyona Yeni Zelanda 
Dışişleri ve Ticaret Bakanı Craig 
Foss, Yeni Zelanda’nın Ankara 
Büyükelçisi Jonathan Curr, proje 
danışmanlarından Yeni Zelandalı 
tarihçi Dr. Ian McGibbon ve çok 
sayıda büyükelçi ve diplomat 
katıldılar. Açılışta Bakan Foss, 
Türkiye Büyükelçisi Say, Dr. 
MCGibbon ile Dr. Azer Banu 
Kemaloğlu birer konuşma yaptılar.

Sergi, Yeni Zelanda’dan 
sonra tekrar Avustralya’nın 
Sidney şehrinde Gelibolu Anma 
Kulübünde sergilenecek.

Çanakkale Cephesi’nde 
çarpışmış on Türk ve on Anzak 
askerin hikâyesini anlatan 
sergi ayaklı poster formatında, 
uluslararası izleyiciler de 
düşünülerek iki dilde hazırlanmış, 
21 adet posterden oluşuyor.

2015 yılında sona eren 
TÜBİTAK projesinin bulgularına 
dayalı projede Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nden 5 diğer 
üniversitelerden de 4 araştırmacı 
bulunuyor.

 Türk - Anzak Günlükleri Gün Işığında
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 ● Çanakkale 
Belediyesi’nin, 
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nde öğrenim 
gören öğrenciler için 
geçtiğimiz yıl başlattığı 
ve büyük ilgi gören 
ücretsiz sıcak çorba 
ikramları bu yıl da 
devam ediyor.

ÇOMÜ’lü öğrencilere, 
Şekerpınar, Anafartalar ve 
Terzioğlu Yerleşkelerinde 
kurulan stantlarda hafta içi 
her sabah 08.00-10.00 saatleri 
arasında ücretsiz olarak çorba 
ikram edilecek.

Öğrenciler tarafından 
beğeniyle karşılanan çorba 
stantlarını gezen Çanakkale 
Belediye Başkanı Ülgür 
Gökhan;

“Öğrencilerimiz erken 
saatlerde okula geliyor ve 
birçoğu kahvaltı yapamıyor. 
Geçtiğimiz yıl başlattığımız 
etkinliği bu yıl da sürdürüyoruz. 
Öğrencilerimizi güne sıcak 
bir başlangıç yapmak için 
üç farklı yerleşkede bulunan 
stantlarımıza bekliyoruz” dedi.

 Geçtiğimiz yıl, yaklaşık 
80 bin kişilik çorba ikramında 
bulunulan etkinlikte bu yıl da 
yaklaşık olarak aynı rakama 
ulaşılması hedefleniyor.

Güne          Sıcak Bir Başlangıç

Duyarlı Bedenler ÇOMÜ’de
Koordinatörlüğünü Doç. Dr. Ercan Kocayörük’ün 

yaptığı, Öğr. Görevlisi Uğur Şentürk’ün eğitim koordi-
natörü olduğu “Duyarlı Bedenlerde Çanakkale Ruhu-
nu Yaşatıyoruz” projesi; İçişleri Bakanlığı Dernekler 
Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve  “Ulusla-
rarası Eğitim ve Davranış Bilimleri Enstitisü (intebs)” 
tarafından yürütülen bir proje. Projeye 15 ilden 90 ka-
tılımcı, 45 engelli, 45 ebeveyn katıldı.

ÇOMÜ’DE ÜCRETSİZ ÇORBA

Çanakkale Belediyesi tarafından Şekerpınar, 
Anafartalar ve Terzioğlu Yerleşkelerinde kurulan 
stantlarda hafta içi her sabah 08.00-10.00 saatleri 
arasında ücretsiz olarak çorba ikram ediliyor.
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 ● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın 
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(ÇOMÜ KAM); kadının her alanda toplumsal 
yaşama katılımına ve statüsünü yükseltmesine 
destek vermek, kadınların yaşadıkları sorunları 
araştırmak, çözüm önerileri sunmak ve bu konu ile 
ilgili çalışmaları özendirmek, kadın çalışmalarına 
karşı kamuoyunda ve üniversitede bir duyarlılık 
geliştirmek gibi çalışmalar yürütüyor.

Bilimsellik, eşitlik, evrensellik, toplumsal yararlı-
lık, yenilikçilik, yaratıcılık, güvenilirlik, açık yürekli-
lik, paylaşımcılık, nezaket, sevgi gibi değerleri savunan 
ÇOMÜ KAM Yönetim Kurulu Üyelerinden 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü’ne ilişkin mesajlar aldık.

ÇOMÜ’lü Kadınlardan 8 Mart Mesajı

Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek

Fen Edebiyat Fakültesi

Çiçek gibi narin, estetik,  hoş, üretken ve 

toprak gibi, yağmur gibi kadın da doğanın bir 

parçası.  Bir şeyin parçası iseniz sizi bütünleyenle-

ri kendiniz gibi görür onları korur ve gözetirsiniz. 

Değilse çevrenizdekiler eşya olur, kullanırsınız ve 

biter. Kadın da da biter, doğa da.

Yrd. Doç. Dr. Nurten Kımter

İlahiyat Fakültesi

Şiddetin ve acımasızlığın egemen olmaya 

başladığı günümüz dünyasında, kadının sevgi ve 

şefkat eliyle, anneliğiyle toplumun tüm kesim-

lerine dokunuşuna her zamankinden daha çok 

ihtiyacımız olduğu inancı ve düşüncesiyle tüm 

kadınların 8 Mart kadınlar gününü kutluyorum.

Doç. Dr. Gülbu Tanrıverdi

Sağlık Yüksekoukulu

Diğer yarısını oluşturduğumuz dünyanın 

bütün nimetlerinden eşit ve adaletli yararlandı-

ğımız,  ötekileştirilmediğimiz, farklılaştırılmadı-

ğımız, yaşamın bütün alanlarını ve zamanlarını 

birlikte kullandığımız, birlikte karar verdiğimiz, 8 

Martlar, 25 Kasımlar gibi günlere sıkıştırılmadığı-

mız, kadın hakları için değil insan hakları için ırkı, 

dini, dili, coğrafyası ne olursa olsun hep birlikte 

mücadele verdiğimiz günleri bütün dünyada 

görmeyi diliyor, daha iyi çalışma koşulları için 

mücadele ederken 8 Mart 1857 tarihinde ölen 

129 kadın işçiyi saygıyla anıyorum. 

Doç. Dr. Cumhur Aslan

Fen Edebiyat Fakültesi

Kadın olmadan erkeği bilinçlendirmek, erkek 

olmadan kadını bilinçlendirmek yapılan en büyük 

yanlışlardan biridir. Oysa kadın ve erkeği birlikte 

bilinçlendirmek gerekir. Bu toplumun bilinçlenme-

si demektir.
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Doç. Dr. Füsun Erduran Nemutlu

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Biz kadınların geleceğe aydınlık yarınlar 

hazırlayabilmek için en önemli görevi, kendimizi 

ve gençlerimizi bilimsel gerçeklerle eğitmek olma-

lıdır. Bu amaçla kendimizi ve gençlerimizi birlik 

olarak eğitmeliyiz. Unutmamalıdır ki kadının her 

kurumda yetkin konumlara ulaşması ile yasal ve 

yönetsel çözümler  getirilebilecektir. Bu konuda 

başöğretmen Atatürk bize güvenmiş ve yolumuzu 

açmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Halide Okumuş

Güzel Sanatlar Fakültesi

Evrensel değerler ışığında, temel hak ve 

özgürlüklere saygı ile sürdürülebilecek bir yaşam, 

tüm dünyada sevgi, hoşgörü, barış ile mümkün. 

Bunun için; öncelikle gelecek kuşağı yetiştirecek 

anne baba adaylarından başlayarak bugün ve ge-

lecek her gün EĞİTİM, EĞİTİM, EĞİTİM.

Doç. Dr. Ferah Özkök

Turizm Fakültesi

Tüm dünyada kadınların yaşam haklarını 

eşit, özgür ve adil biçimde sağlamak mümkün. 

Kadına yönelik şiddeti durdurmak mümkün. 

Sevginin, şiddetin yerini alması mümkün. 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü bunları gerçekleştirmek 

için dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu ha-

tırlatıyor bize. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz 

kutlu olsun.

Doç. Dr. Gülgün Yazıcı 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Uygarlığın ölçütü kadınıyla erkeğiyle “insan”a 

verilen değerdir, çünkü insan olmak, kadın ya 

da erkek olmaktan önce gelir. 8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü’nde öncelikle bunu hatırlamalı ve 

kadınların maruz kaldığı insan hakları ihlallerine 

bir an önce son vermenin yollarını bulmalıyız.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde mümkün 

olan en kısa sürede kadının toplumda insan ola-

rak var olabildiği,  sevgi, saygı çerçevesinde, barış 

ve huzur içinde, insanca yaşayabildiği günlere 

ulaşmasını diliyorum.

Yrd. Doç. Dr. Ayten Dinç 
Sağlık Yüksekoukulu

Kadın erkek arasındaki eşitsizliğin en belirgin 
görünen yüzü şiddet. Şiddetin başlıca hedefiyse 
çocuklar ve kadınlar. Kadına yönelik şiddetin 
temelinde, tarih boyunca kadın ve erkek arasın-
daki eşit olmayan güç ilişkisinin yattığı malum. 
Dünyada kadınların yaklaşık üçte birinin fiziksel 
şiddet ve cinsel saldırıya maruz kaldığı biliniyor. 
Türkiye’de de kadın, şiddeti en fazla aile içinde, 
yakınlarından görüyor. Yani en güvende olması 
gereken yerde, en güvendiği kişilerden. Çocukları-
mızı ve kadınlarımızı daha doğrusu toplumumuzu 
şiddetten koruyabilmek için daha çok mücadele 
etmemiz gerekiyor. Şiddetin, eşitsizliklerin, insan 
hakları ihlallerinin son bulması dileğiyle, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.
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Piri Reis Deniz Müzesi

Piri Reis Deniz Müzesi’nde 100’den fazla kemikli ve 
kıkırdaklı balık,700 civarı omurgasız hayvan örne-

ği, deniz sürüngenlerinden Akdeniz Kaplumbağası, deniz 
memelilerinden 2 yunus ve 1 Akdeniz Foku iskeleti, deniz 
alglerine ait herbaryum koleksiyonu sergileniyor.

Müzede ayrıca denizin farklı renk ve dokularını ziyaret-

çilere sergileyebilmek amacıyla Pasifik ve Atlantik Okya-
nus’undan elde edilmiş bazı egzotik yumuşakça türlerinin 
yer aldığı bir bölüm de bulunmakta. Müze, mesai saatleri 
içerisinde hafta içi her gün ziyaret edilebilir.

Müze Ziyareti Randevu başvurusu için:

Müze Koordinatörü: Öğretim Görevlisi Pınar İŞMEN

Tel: 0286 218 00 18 - Dahili: 1560  
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Sedanur Aras 
Sosyoloji 3. Sınıf

 Kitaplar yeni bir dünyayı tanımama yardımcı oluyor. Gerçek dünyadan biraz da olsa uzaklaşmamı sağ-
lıyor. Kitapların arasında olmak ruhsal olarak rahatlamamı sağlıyor.
 En son okuduğum kitap Uçurtma Avcısı. İnanılmaz bir kitap. Var olan tüm duyguları dorukta yaşatacak 

bir kitap. Ağladığım, güldüğüm, sinirden yerimde duramadığım anlarla dolu bir kitap.
 Kütüphaneyi fırsatım olduğu her an ziyaret ederim. 

Oğuz Durgun 
Matematik 2. Sınıf

 Kitaplar benim için en iyi 
öğretmendir. Zaman zaman 
en güzel hikayeleri dilediğiniz 
gibi anlatan bir sunucudur. 
Biz, neyi nasıl hayal ede-
biliyorsak o da öyle bir yer 
ediniyor kafamızda.
 Yaşama sanatı 
Psikolojik bir kitaptı. Konusu 
insan davranışlarının neden-
leriydi. Bu nedenlerin hep-
sinin çocuklukta nasıl dav-
ranışlarla karşılaştığımızla 
ilgili olduğundan bahsediyor. 
İnsanın nasıl yetiştirilmesi 
gerektiğinin önemini çok iyi 
anladım.
 Kütüphaneyi haftada 2-3 
kez ziyaret ediyorum.

•	 Kitaplar size ne 
ifade ediyor

•	 En son 
okuduğunuz kitap

•	 Kitabın sizde 
bıraktığı izlenim

•	 Ne sıklıkla 
kütüphaneyi 
ziyaret edersiniz

Yüzlerce Kitap Okunmayı Bekliyor
Kütüphanemizi ziyaret eden öğrencilerimizin kitaplarla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz 
“Kütüphanedekiler” sayfamıza hoş geldiniz.
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Büşra Arslan 
Büro Yönetimi ve 
Yönetici Asistanlığı  
1. Sınıf 

 Kitapların, kelime 
haznem ve kişisel 
gelişimim açısından 
faydalı oluğunu 
düşünüyorum.
 Milena’ya Mektuplar
Kitabın yazarı 

olan Franz Kafka’nın 
Milena’ya olan aşkından 
vazgeçmemesi beni 
etkiledi.
 Haftada 2-3 kez 

kütüphaneyi ziyaret 
ederim.

Merve Çiçekdağı 
Coğrafya 1. Sınıf

 Kitaplar benim hayal dünyam diyebilirim. Onları okurken içinde yaşıyormuş gibi hissetmek büyük 
keyif.
 Kraliçenin Soytarısı 
İngiltere’de Tudor Ailesinin kraliyet için verdiği savaşlardan, özverileri içeren bir kitaptı. Çok heyecanlı 

ve etkileyiciydi.
 Kütüphanede kısmi zamanlı olarak çalıştığım için hemen hemen her gün kütüphanedeyim.
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Dr. Bengü Everest’in Doktora Çalışması 
Ödül Kazandı

Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Öğretim 
Elemanı Dr. Bengü Everest’in hazırlamış oldu-
ğu doktora tez çalışması Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından “Kooperatifçilik Yüksek 

Lisans ve Doktora Tezleri Destek Projesi (KOOP-TEZ)” kap-
samında başarılı bulunarak 10.000 TL tutarında ödüle layık 
görüldü.

Coğrafya Bölümü’nden  
TÜBİTAK Projesi

Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Akbulak’ın 
“Uzaktan Algılama, CBS ve AHS Yöntemleri ile 
Çanakkale İlinde Orman Yangını Risk Analizi” 

başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun 
bulundu.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 
Fakültesi’nden TÜBİTAK Projesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz 
Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Arş. Gör. Dr. 
Barış Özalp’in “Kuzey Ege Adaları (Bozcaada, 
Mavriya) ve Marmara Denizi’nde Dağılım Gös-

teren Sert Mercan Çeşitliliğinin Belirlenmesi” isimli projesi 
(116Y030), TÜBİTAK Başlangıç Ar-Ge Projeleri 3001 Prog-
ramı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Ziraat Fakültesi’nden TÜBİTAK Projesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Ele-
manı Dr. Fatih Kahraman tarafından TÜBİTAK 
Başlangıç AR-GE Projeleri Destekleme Progra-

mına sunulan proje önerisi TÜBİTAK tarafından desteklen-
meye uygun bulundu.

Projede Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Cem Ömer Egesel, Prof. Dr. Figen Mert Türk ve 
Ordu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Fatih Öner araştırma-
cı olarak görev almaktadır. Projede NIr spektroskopisinin 
tarımsal ürün analizlerinde kullanım potansiyeli ortaya ko-
nulacaktır.  

Mühendislik Fakültesi Öğretim 
Üyesinin Projesine TÜBİTAK’tan 
Destek

TÜBİTAK 2015 yılı 2. çağrı dönemi sonuç-
larına göre Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsa-
mında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. Emin Yılmaz’ın yürütücüsü olduğu “Metal 
Organik Kafes Yapıların (MOF) Yemeklik Yağ Saflaştırmada 
Kullanım Olanaklarının Araştırılması” başlıklı araştırma 
projesi desteklenmeye değer bulunmuştur.
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Dr. Bengü EVEREST, Rektör Prof. Dr. Yücel ACER
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ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 
Fakültesi’nden TÜBİTAK Destekli Proje

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakül-
tesi’nden Arş. Gör. Dr. Mine Çardak, ÇOMÜ Fen 
Bilimleri Enstitüsünden Arş. Gör. Dr. Mustafa 
Ay,  Arş. Gör. Dr. Özlem Erol Tınaztepe ile Medi-

pol Üniversitesi ortaklı 215O374 nolu ‘’Çiğ ve İşlenmiş Su 
Ürünlerinden İzole Edilen Enterokokların Gıda Güvenliği 
ve Bakteriyosin Üretim Potansiyeli Yönüyle Değerlendiril-
mesi’’ başlıklı TUBİTAK projesi kabul edildi.

ÇOMÜ’lü Akademisyenlerin Projesine 
TÜBİTAK Desteği

Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üye-
lerinden Prof. Dr. Uğur Özekinci ve 

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (GUBY) Öğre-
tim üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Acarlı’nın “Çanakkale Boğazı 
Kıyılarında Bulunan Pavurya, (Eriphia verrucosa Forskal, 
1775) Yengeç Avcılığı ve Bazı Populasyon Parametrelerinin 
Belirlenmesi” başlıklı projeleri TÜBİTAK tarafından Hızlı 
Destek Programı’nda destek görmeye hak kazanmıştır.

Prof. Dr. Kemal Çelik’ten AB Projesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ko-

ordinatörlüğünde Prof. Dr. Kemal Çelik tara-
fından hazırlanan ve ÇOMÜ Rektörlüğü tara-
fından onaylanan “Exchange of experience in 
the production and processing technologies 

of organic products /EEPPTOP başlıklı proje, 7 ülkeden 16 
üniversitenin katılımıyla AB programlarından Capacity-
building in the Field of Higher Education 2016’da ilk ele-
meyi geçti. Projenin toplam 1.000.000 Euro bütçe ile des-
teklenmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Doç. Dr. Kemal M. Taşkın’ın Projesi 
TÜBİTAK Tarafından Desteklenmeye 
Değer Bulundu

Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Ana-
bilim Dalı’nda görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Kemal M. Taşkın’ın “Zeytin (Olea europaea L.) 
Strigolakton Biyosentezine Katılan Genlerin 
Belirlenmesi ve Bitki Büyüme Düzenleyicisi 
Olarak Etkilerinin İncelenmesi” isimli projesi 

TÜBİTAK tarafından 2515-COST Bilim ve Teknolojide Av-
rupa İşbirliği Programı kapsamında desteklenmeye karar 
verilmiştir. Proje 3 yıl süreli olup, “Strigolactones: Biologi-
cal Roles and Applications-FA1206” aksiyonuna dahildir.

http://members.comu.edu.tr/kmtaskin/

Girişimci, Genç, Global Üniversite
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Üniversitelerin bilimsel araştırmaların nasıl 
gittiğini, nasıl teşvik edileceğini gözeten ve 

yardımcı olan birimlere ihtiyacı olduğundan hareketle 
kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Proje Koordinasyon Merkezi hızla 
çalışmalarını yürütüyor. Merkezle 
ilgili bilgileri, yapılan çalışmaları, 
amaçlarını ve hedefleri Merkez 
Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Tan ile 
görüştük. 

Proje Koordinasyon Merkezi ne zaman 
kuruldu, niçin kuruldu? 

N Proje Koordinasyon Merkezi 
18.06.2015 tarihli yönetim kurulu kara-
rıyla kurulmuştur. Kuruluş amacı Çanakka-
le Onsekiz Mart Üniversitesi’nde proje yapma 
potansiyelinin ve alt yapısının geliştirilmesidir. Diğer 
bir amacı ÇOMÜ öğretim elamanlarının Ulusal ve Ulus-
lararası kapsamda yürütülen tüm kurum ve konu odaklı 
projelerden ve bu projeler kapsamında verilen fon kaynak-

larından faydalanma düzeyinin artırıl-
masıdır. Diğer taraftan ÇOMÜ aka-

demik personelinde bireysel olarak çok üst düzeyde olan 
proje potansiyelinin kurumsal bir kültür haline gelmesi ve 
üniversitemizin bu kültürle dünyada ve Türkiye’deki üni-

versiteler arasında rekabet gücünün artırılmasıdır.

Proje Koordinasyon Merkezi kaç kişilik bir 
ekipten oluşuyor?

N Merkezimizde 7 kişilik bir ekiple 
çalışıyoruz. Uluslararası İlişkiler, Psi-
koloji, Halkla İlişkiler gibi alanlardan 
mezun disiplinler arası bir kadromuz 
var. Arkadaşlarımızın genç ve dinamik 

olması ofisimizde iş tatminini olumlu 
yönde etkilemekte.

Bugüne kadar ne tür çalışmalar yapıldı?

N Eylül 2015’den beri görevde bulunduğum 
yedi aylık süreçte kurumsallaşma, kurumlar arası iş-

birliği ve proje eğitimine dayalı birçok çalışma yürü-
tüldü. Biz öncelikle büyük üniversitelerin proje 
destek ofislerini ziyaret ederek onların tecrü-
belerinden faydalanmaya çalıştık. İlimizde 
proje paydaşı olarak çalışabileceğimiz 

ÇOMÜ Öğretim Elamanları ve Öğrencilerinin Yeni Motivasyon Kaynağı: 

Proje Koordinasyon Merkezi
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bütün kurum ve kuruluşları ziyaret ettik. TÜBİTAK ve Ulu-
sal Ajans ziyaretlerimiz oldu ve üst düzey uzmanlarla bilgi 
alışverişinde bulunduk. Yaptığımız en önemli çalışmalar-
dan biri ÇOMÜ proje veri tabanının hazırlanmış olmasıdır. 
Bu veri tabanıyla fakülteler, bölümler ve hatta hocalar iti-
bariyle proje potansiyelini belirledik. Bir başka çalışmamız 
tüm öğretim elamanlarımızdan gelen talepler doğrultusun-
da proje eğitim grupları oluşturduk. Ortalama 25 öğretim 
elamanımızın katıldığı üç proje eğitimi etkinliği düzenle-
dik. Yine çok önemli bir çalışmamız lisans öğrencileri tara-
fından oluşturduğumuz 6 grup öğrenciye TÜBİTAK projesi 
hazırlattık şu anda sonuçlarını bekliyoruz. Yine üniversite-
mizin çok önemli iki projesi olan teleferik projesi ve rüzgâr 
türbini projesi de Proje Koordinasyon Merkezi bünyesinde 
yürütülmektedir. Ayrıca kuruluşumuzdan itibaren danış-

manlık anlamında bizden bilgi almak isteyen hoca, öğren-
ci, kurum ve kuruluş olarak herkese elimizden geldiğince 
destek olmaya çalıştık.

Proje Koordinasyon Merkezinin organize ettiği bazı eğitim 
programlarından bahsettiniz bu etkinlikler devam edecek mi? 

N Evet, çünkü bu konuda ciddi bir talep var. Sağlık 
personeli için bir eğitim programı, sosyal bilimler alanın-
da proje yazma ve yürütme eğitimi, Horizon 2020 eğitimi, 
patent eğitimi ve benzer eğitim etkinlikleri faaliyet progra-
mımız kapsamındadır.

Proje Koordinasyon Merkezi’nin hedefleri nelerdir? 

N Proje Koordinasyon Merkezinin en önemli hedefi 
üniversitemize “Girişimci Üniversite” tanımına uygun bir 
şekilde bilgiyi üreten, paylaşan ve ekonomik katma değe-
re dönüştüren bir üniversite kimliği kazandırmaktır. Bu 
bağlamda hocalarımızın ürettiği bilgiyi ve özgün değeri 
patentlendirebildiği kendine kaynak sanayiciye de bilgi 
oluşturabildiği bir sistem oluşturmak en öncelikli hedef-
lerimizdir. Diğer taraftan TÜBİTAK tarafından hazırlanan 
“Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sıralamasında 
ön sıralarda yer almak ve güçlü bir Teknoloji Transfer Ofi-
sini üniversitemiz bünyesinde kurmak en önemli hedefle-

Doç. Dr. Sibel TAN

Meslek hayatına 1995 yılında Atatürk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 

Ekonomisi Bölümünde Araştırma Görevlisi ola-
rak başladı.  Sonra 1998 yılından itibaren altı yıl 
süreyle Ankara’da bir Dünya Bankası kuruluşu 
olan Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nde 
çalışarak özellikle Dünya Bankası tarafından 
fonlanan birçok projede görev aldı. Çanakkale’ye 
2004 yılında geldi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü’nde dört yıl süreyle kırsal kalkınma 
projeleri koordinatörü olarak çalıştı. Çanakka-
le Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 2008 yılından 
beri görev yapmaktadır. 2012 yılından itibaren 
ÇOMÜ Teknopark’ta Kuluçka Merkezi ve Proje 

Ofisi Müdürü olarak görev yaptı. Şuan-
da Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi 

Bölümünde öğretim üyesidir. Aynı 
zamanda ÇOMÜ Proje Koordinasyon 
Merkezi Koordinatörü olarak görev 

yapmaktadır.

Doç. Dr. Sibel TAN
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rimiz arasındadır.

Böyle bir merkezin olması üniversitede niçin önemlidir?

N Böyle bir merkezin olması öncelikle projeye dayalı 
kalkınma modellerinin benimsendiği günümüzde bölgesel 
dinamiklerin harekete geçirilmesi açısından çok önemlidir. 
Dolayısıyla Proje Koordinasyon Merkezi sadece üniversi-
temiz değil proje işbirliği yapabileceğimiz tüm paydaşlar, 
sanayiciler, kurum ve kuruluşlar açısından bir iletişim 
noktasıdır. Ayrıca üst yönetimin direk desteğini alan ofisi-
miz, yaptığı faaliyetlerle ÇOMÜ öğretim 
elamanları ve öğrencileri için önemli bir 
motivasyon kaynağıdır. Proje Koordinas-
yon Merkezinin faaliyetleri Türkiye’nin 
bilim ve teknoloji politikaları ile uyumlu-
dur. Performansa dayalı akademik teşvik 
sitemi ve YÖK’ün yeni doçentlik kriterle-
ri projeye dayalı çalışmaların akademik 
kariyerimizdeki önemini açıkça ortaya 
koymaktadır. Dolayısıyla Proje Koordinasyon Merkezi bu 
bakımdan da teşvik edici bir misyona sahiptir. 

Proje Koordinasyon Merkezinden kimler yararlanabilir? 

N ÇOMÜ Proje Koordinasyon Merkezi sadece akade-
mik personeli hedefleyen bir birim değildir. Öğrenciden 

hocaya ÇOMÜ’ye bağlı tüm bireyleri ve birimleri kapsa-
maktadır. Diğer taraftan Çanakkale’deki sanayiciler, tüm 
kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları da 
merkezimizden yararlanabilir. 

Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?

N Proje Koordinasyon Merkezi açısından çok önemli 
olacak bir yapılanmanın müjdesini vermek isterim. Çok 
yakın bir tarihte yapacağımız bir çalıştayla ÇOMÜ’deki 
tüm yöneticilerimiz ve proje becerisi olan hocalarımız bir 

araya gelerek daha rekabetçi bir ÇOMÜ 
için stratejiler belirlenecek ve akademik 
birimlerde proje ekipleri oluşturulacak-
tır. Bu şekilde Proje Koordinasyon Mer-
kezi ÇOMÜ’de katkı sağlamak isteyen 
tüm akademik personelin katılımıyla 
oluşacak yedi kişinin değil, belki yetmiş 
kişinin çalışabileceği bir birime dönü-
şecektir. Bu konuda tüm hocalarımızın 

katkısını bekliyoruz. Son olarak tüm çalışmalarımızda bize 
destek sağlayan Sayın Rektörümüze, Rektör Yardımcıları-
mıza, yaptığımız çalışmalarda bize destek sağlayan tüm 
hocalarımıza ve Proje Koordinasyon Merkezindeki arka-
daşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. 

B ‘Girişimci Üniversite’ 
tanımına uygun bir şekilde 
bilgiyi üreten, paylaşan ve 
ekonomik katma değere 
dönüştüren bir üniversite 
kimliği kazandırmaktır.C
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Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim 

Fakültesi Dekanı ve Fen Edebiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
İsmail Tarhan yürütücülüğünde 
Doç. Dr. Adnan Çevik ve Hüsniye 
Fırat ile birlikte yapılan “Bologna 
Sürecine Bağlı Eğitim–Öğretim 
Kalite Geliştirme ve Akreditasyona 
Yönelik Web Tabanlı Yazılım 
Geliştirme” başlıklı BAP projesi 
tamamlandı.

Prof. Dr. İsmail Tarhan, proje ile 
ÇOMÜ’ye bağlı Enstitü, Fakülte, Yük-
sekokul ve Meslek Yüksekokulları’nda 
Bologna süreci kapsamında eğitim öğ-
retimin kalitesinin geliştirilmesi için 
donanımsal ve yazılımsal bilişim alt 
yapısının kurulmasının planlandığını 
kaydetti.

Eğitim birimlerinde okutulan 
derslerin tanımlamaları, yarıyıl eği-
tim planlamaları, eğitim-öğretim me-
totları ile ders öğrenim çıktılarının 
belirlenmesi, ECTS iş yüklerinin ve 

kredilerinin hesaplanması, bölümler 
bazında program çıktılarının ve ders 
öğrenme çıktılarının belirlenmesi ve 
öğrencinin kazanacağı yetkinlikler 
gibi konular kapsamında bir veri taba-
nı hazırlamanın projenin temel amacı 
olduğunu kaydeden Tarhan, yazılım 
programı üzerinden anket ve diğer is-
tatistiksel değerlendirme yöntemleri 
sonucunda elde edilen verilerin kıyas-
lanması ile eğitim öğretimin iyileşti-

rilmesine katkı sağlanıldığını ifade 
etti. Tarhan, “Eğitimini ÇOMÜ’de ta-
mamlamış bir mezunun gerek eğitimi 
sırasında gerekse de eğitimi sonrasın-
da Avrupa’da herhangi bir ülkeye git-
tiğinde yaşayabilecekleri olası zorluk-
ları minimize edecek, hatta ortadan 
kaldırabilecek bir yapı oluşturulması 
amaçlanmıştır” dedi.

Avrupa ile Türkiye’deki eğitim sis-
temini kalite, verim gibi çeşitli yönleri 
ile bağdaştırarak kaliteyi de karşılıklı 
olarak aktarabilmeyi, arttırabilmeyi 
hedeflediklerini belirten Tarhan, proje 
sonunda ortaya çıkan yazılımın, ÇO-
MÜ’nün Bologna süreci için kullandı-
ğı yazılımın temelini oluşturduğunu, 
iyi bir veri depolama arşivi olduğunu 
söyledi. Tarhan, “Bir hoca hangi dersi, 
nasıl ve hangi normlarla veriyor. Bunu 
bu yazılım ile ortaya koymuş olduk. 
Geliştirilmeye açık bu yazılım öğren-
ciye, dersi veren öğretim elemanına 
standartlar getirmekte.  Yani, dersin 
verildiği ortamın bir standardı oluyor” 
dedi.

ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. Bünyamin Bacak 
danışmanlığında, Dr. Ebru 
Kanyılmaz Polat araştırmacılığında 
yürütülen “Yüksek Öğrenim 
Mezunlarında İşsizliğin 
Psikolojik Sonuçları ve İş Arama 
Davranışlarına Etkisi: Çanakkale 
İli Örneği” başlıklı BAP projesi 
tamamlandı.

Projenin sonucunda Çanakkale ili 
Türkiye geneline göre düşük bir işsiz-
lik oranına sahip olmasına rağmen 
yüksek öğrenim mezunları arasındaki 
işsizlik oranı Türkiye ortalamasının 
üzerinde çıktı.

Lisans ve yüksek lisans mezunu iş-
sizlerin Çanakkale ilindeki psikolojik 
durumlarının incelendiği çalışmada li-
sans ve yüksek lisans mezunu işsizle-

rin yarısından çoğunun depresyonda 
oldukları saptandı.

Dr. Polat konuyla ilgili şunları ifade 
etti: “Eğitim seviyesi arttıkça işsizlerin 
kaygı ve depresyon düzeyleri artmak-
tadır. İl genelinde bütün yükseköğre-

nim mezunu işsizlerin iş bulma ümit-
leri giderek yok olmaktadır. Çanakkale 
ilinde yükseköğrenim mezunlarına 
yönelik uygun işlerin sayısının yeter-
sizliği eğitimli iş gücünü giderek daha 
umutsuz bir duruma sürüklemektedir. 
İş bulma ümidini yitiren işsizler işgü-
cü piyasalarından koparak ‘iş arama-
yan işsizler’ durumuna gelmektedir”.

Dr. Polat araştırmadan çıkan bu 
sonuca göre; nitelikli işgücüne talep 
doğuracak büyük ve kurumsal işlet-
melerin Çanakkale iline yatırımları-
nın teşvik edilmesinin acil önem ta-
şıdığını vurgulayarak,  İŞKUR’un da 
yükseköğrenim mezunu işsizlerin iş-
gücü piyasasında istihdamına yönelik 
mesleki ve teknik eğitim kurslarına 
ve bununla ilgili projelere daha yoğun 
destek vermesini önerdi.

Bologna Sürecine Bağlı Kalite Geliştirme ve 
Akreditasyona Yönelik Yazılım Geliştirildi

Yüksek Öğrenim Mezunlarında İşsizliğin Psikolojik Sonuçları
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 ● 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Zaferi’nin 101. yılı etkinlikleri 
kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar 
Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları 
Bölümü Öğretim Görevlisi Hattat İsmail 
Öztürk’ün eserlerinden oluşan merhum 
Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale 
Şehitlerine” şiirinin ana temasını 
oluşturduğu sergi Çanakkale Şehitler 
Abidesi Geçici Sergi Salonu’nda açıldı.

Sergi, 18 Mart 2016 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın teşrifleriyle, protokolün 
de katılımıyla açıldı. Sergi, Çanakka-
le Şehitlerine şiirinin tamamı, belir-

lenen bölümleri, bazı eserlerde bir beyitin veya 
ifadenin yazıldığı metinlerin değişik formlarda 
yapılan uygulamalarından oluşuyor.

GSF Öğretim Görevlisi  
Hattat İsmail Öztürk’ün  
Hat Sergisi Açıldı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Teşrifleriyle
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Azerbaycan Milletvekili 
Ganira Pashayeva, ÇOMÜ’de 
Konferans Verdi

 ● ÇOMÜ Kültürel Bağ Topluluğu’nun davetlisi 
olarak Çanakkale’ye gelen Azerbaycan 
Milletvekili Ganira Pashayeva, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Troia Kültür 
Merkezi’nde konferans verdi.

Milletvekili Ganira Pashayeva konferansta yaptığı ko-
nuşmada; “Türk-İslam coğrafyası, geçmişten günümüze 
büyük acılar yaşadı. Bunların üstesinden gelebilmek için 
dünyanın her yerinde yaşayan Türklerin birlik olması 
gerekiyor.  Avrupa ülkeleri terör konusunda samimi dav-
ranmıyor. Bu bağlamda dünyada adalet anlayışı bitmiştir, 
hukuk anlayışı çökmüştür” dedi.

Türk vatandaşlarının, ‘Türk’ kimliğine sahip çıkmala-
rı gerektiğini sözlerine ekleyen Pashayeva, “Türkiye güç-
lenirse güçlü olacağız” dedi. Gençlere bazı önerilerde de 
bulunan Pashayeva, Türk coğrafyasında yaşanan olaylar 
karşısında, gençlerden twitter aracılığıyla Avrupalı mil-
letvekillerine ulaşmalarını istedi.

Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretimi Sertifika Programı 
Gerçekleşti

 ● ÇOMÜ TÖMER tarafından düzenlenen “Yabancı 
Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı” 
dersleri sona erdi. 

Eğitim Fakültesi ile diğer fakültelerin ilgili birimleri-
nin mezunlarının katıldığı sertifika programında toplam 
140 saat ders verildi. 72 saati uzaktan eğitim ile gerçek-
leşen programda 32 saat yüz yüze ders verildi. Sertifika 
almaya hak kazanan katılımcıların yurt içi ve yurt dışın-
daki yabancılara Türkçe öğreten kurum ve kuruluşlarda 
çalışma olanağı olacak.

ÇABA ÇAM Velilerine 
Yönelik “Evde İlkyardım 
Eğitimi” Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi ÇABA ÇAM Erken 
Çocukluk Eğitimi Merkezi’nde 
öğrenim gören çocukların ebe-
veynlerinin kişisel gelişimlerine 
katkı sağlamak amacıyla Sağlık 
Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Fatma Yılmaz Kurt ve öğ-

rencisi Nesrin Çakır tarafından ‘Evde Yaşanacak Kazalar 
ve Alınacak Önlemler’ konulu aile eğitimi semineri ger-
çekleştirildi.

Çocukların İzinden Gitmek Semineri Gerçekleştirildi 

ÇABA ÇAM’da Prof. Dr. Belma Tuğrul tarafından “Ço-
cukların İzinden Gitmek” konulu paylaşım semineri  de 
düzenlendi. Etkinlik kapsamında ÇABA ÇAM’ın gönül-
lü eğitmenlerine, öğretmenlere ve ailelere yönelik farklı 
paylaşım seminerleri gerçekleştirildi.
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Ezine MYO’da “Çanakkale 
Zaferi” Konulu Konferans 
Düzenlendi

 ● 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale 
Deniz Zaferinin 101. Yıldönümü etkinleri 
kapsamında Ezine MYO Yahya Çavuş Konferans 
Salonunda, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Ahmet Esenkaya tarafından “Çanakkale 
Zaferi” konulu konferans verildi.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Esenkaya, konferansta Çanak-
kale Zaferinin başlangıcı, devamında gelişen olayları ve 
zaferin öyküsünü örnekler eşliğinde öğrencilere aktardı.

Millî Şair Mehmet Akif 
Ersoy’u Anma Programı

 ● Trakya Üniversiteler Birliği’nin (TÜB)  
himayelerinde gerçekleşen Mehmet Akif Ersoy 
anma programı Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi  (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi İÇDAŞ 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Programın açılış konuşmasını yapan ÇOMÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Metehan Uzun, Milli Şairimiz Meh-
met Akif’i anlamak ve anlatmak gerektiğini ifade ederek, 
programın hazırlanmasında katkısı olanlara teşekkür 
etti. Trakya Üniversitesi “Balkan Senfoni Orkestrası”nın 
konseri, Şef Prof. Dr. Aminbay Sapayev‘in yönetiminde 
gerçekleşti. Konserin ardından Namık Kemal Üniversite-
si öğrencilerinin hazırladığı şiir dinletisi yapıldı. 

Programın son kısmında ise Millî Şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy’un torunu 
Edebiyatçı Yazar Sel-
ma Argon’un “Dedem 
Mehmet Akif” ve Ta-
rihçi Yazar Mustafa 
Armağan’ın “Bir Dava 
Adamı Olarak Mehmet 
Akif ” isimli konferan-
sı gerçekleştirildi.

“Proje Hazırlama ve 
Yürütme Eğitimi” Programı

 ● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  (ÇOMÜ) 
Proje Koordinasyon Merkezi “Proje Hazırlama 
ve Yürütme Eğitimi” programı, ÇOMÜ İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Cemil Meriç Konferans 
Salonunda yapıldı. 

ÇOMÜ Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü 
Doç. Dr. Sibel Tan açılış konuşmasında şunları söyledi: 
“Proje Koordinasyon Merkezi olarak, öncelikle üniversi-
temizdeki proje potansiyelimizi belirlemeye çalıştık. Üni-
versitemizde fakülteler ve bölümler itibariyle proje veri 
tabanlarını oluşturduk. Daha sonra bütün öğretim ele-
manlarımıza eğitim talep formu göndererek eğitim talep-
lerini belirlemeye çalıştık. Gelen talepler doğrultusunda 
eğitim grupları oluşturduk ve periyodik olarak yapacağı-
mız 2016 yılı eğitim programımızı hazırladık.”

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem de 
yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Akademisyen ol-
manın en önemli gereği, insanlığa faydalı bir eser ortaya 
koymaktır; bunu yapmanın en kolay yolu ise proje yap-
maktır. Yeni yönetimde yapılan en önemli icraatlardan 
biri, Proje Koordinasyon Merkezi’nin kurulması ve başa-
rılı bir şekilde faal olmasıdır”.
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AÇASAM’ın Harb-i 
Umumi Panoraması 
Sergisi ÇTSO Çanakkale 
Evi’nde Sergilendi

 ● Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını 
Araştırma Merkezi (AÇASAM) 
tarafından organize edilen “Harbi 
Umumi Panoraması: Çanakkale” isimli 
serginin açılışı Çanakkale Evi’nde 
gerçekleştirildi.

Serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer “Çanakkale Zaferi’nin 101. yılında-
yız. Bu albümler üzerinde Tarih Bölümü’nden 
iki öğretim üyesi hocamız çalıştılar. Buradan 
seçtikleri fotoğraflarla bir albüm oluşturup 
bunu üniversitemizin bir yayını olarak basma-
ya karar verdik. Ortaya güzel bir albüm çıktı. 
Bu albüm bizim üniversitenin yayını olarak 
basıldı. Çanakkale Zaferi ruhunu yansıtmanın 
birçok yöntemi varsa herhalde en etkili yön-
temlerden bir tanesi de bu. Çünkü fotoğraflar 
orijinal. Savaş esnasında neler yaşandığını, 
o günkü şartların neler olduğunu, zaferin ne 
kadar değerli olduğunu, ne tür fedakârlıklar 
yapıldığını bire bir ve somut gösteren bir eser” 
şeklinde konuştu.
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Bayramiç MYO’da İstiklal 
Marşı’nın Kabulü ve 
Çanakkale Savaşları’nın 
Yıldönümü Programları

 ● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Bayramiç Meslek Yüksekokulu’nda 12 Mart 
İstiklal Marşı’nın Kabulü ve 18 Mart Çanakkale 
Savaşları’nın Yıldönümü programı düzenlendi.

Bayramiç Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından 
hazırlanan “12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve 18 Mart 
Çanakkale Savaşları’nın Yıldönümü” programı, yükseko-
kul konferans salonunda gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe, öğretim elemanları ve öğrenci-
ler büyük ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan program Çanakkale Savaşları’nı 
anlatan videolar, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, İstik-
lal Marşı’nın kabulü ve önemi konulu konuşma, İstiklal 
Marşı’nın 10 kıtasının okunması, şiirler, oratoryo ve tür-
kü dinletisi ile devam etti.

Değerler ve Duyuşsal Eğitim 
Çalıştayı Gerçekleştirildi

 ● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Sağlık Yüksekokulu tarafından Arama 
Kurtarma ve Doğa Sporları Topluluğunun 
katkısıyla Değerler ve Duyuşsal Eğitim Çalıştayı 
gerçekleştirildi.

Safiye Hüseyin Elbi Konferans Salonu’nda gerçek-
leşen ve katılımın 50 kişiyle sınırlandırıldığı çalıştaya 
ÇOMÜ’nün farklı bölümlerinden 50 öğretim elemanı ve 
10 görevli öğrenci katıldı. Yüksekokul Müdürü ve aynı 
zamanda Çalıştay Eş Başkanı Doç. Dr. Gülbu Tanrıverdi 
konuşmasında eğitimin kalitesini artırmada öğretim ele-
manlarına büyük sorumluluk düştüğünü ve kendi geli-
şimleri için bu tür çalıştayların düzenlenmesinin önemli 
olduğunu vurguladı.

Çalıştayda ÇOMÜ öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sa-
lih Zeki Genç ‘’Değerler Eğitimi’’, Yrd. Doç. Dr. Gürkan 
Erdem ise ‘’Eğitimde Sevgi Temelli Etkileşim’’ konulu 
konferans verdi. Prof. Dr. Veysel Sönmez ise değerler ve 
duyuşsal eğitimi, öncelikle kavramsal, sonrasında ise ça-
lışma grupları şeklinde ele aldı.

Ezine MYO’da “Çanakkale 
Ruhu” Konulu Konferans
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz 

Zaferi’nin 101. Yıldönümü etkinleri kapsamında Ezi-
ne Meslek Yüksekokulu Yahya Çavuş Konferans Sa-
lonu’nda, ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Halil Ersin Avcı tarafından verilen “Çanakkale 
Ruhu” konulu konferansta Çanakkale Ruhunun nasıl 
ortaya çıktığı konusunda örneklere yer verildi.

Biga MYO’da “Çanakkale 
Mahşeri” Konferansı
Biga Meslek Yüksekokulu Biga Değerleri Topluluğu 

tarafından organize edilen ”Çanakkale Mahşeri” ko-
nulu konferans, Biga Meslek Yüksekokulu Konferans 
Salonu’nda gerçekleşti. Biga Değerleri Topluluğu Aka-
demik Danışmanı Öğretim Görevlisi Bahaddin Zayim; 
topluluk hakkında bilgi vererek; “Kurtuluş savaşının 
temelleri, Çanakkale boğazının sularında, Conkbayı-
rı’nda ve Anafartalar’da atılmıştır. Çanakkale Zaferi, 
Türk Ulusuna, Atatürk gibi dahi bir lider hediye et-
miştir” dedi. ÇOMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
Bölümü okutmanı Şamil Bucak ise yaptığı konuşmada; 
“Çanakkale savaşları metrekareye altı bin merminin 
düştüğü ve havada çarpışan mermilerin kaynaştığı bir 
mahşer yeridir. Çanakkale Savaşları’nın anlamını ve 
önemini iyi kavramalıyız” dedi.
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 ● Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) üyesi 
olduğu Trakya Üniversiteler 
Birliği’nin Dünya Irkçılıkla 
Mücadele Günü dolayısıyla 
Çanakkale’de düzenlediği 
‘’Sporda Nefret Suçları’’ 
temalı II. Uluslararası 
Sempozyum’un açılışı töreni 
İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

BESYO öğrencileri ve ÇOMÜ Va-
tanseverler Korumalı Futbol Takı-
mı’nın gösterileriyle başlayan prog-
ramda konuşan BESYO Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu “AB’nin 
ve FIFA’nın üzerinde hassasiyetle 
durduğu sporda nefret suçları konu-
sunda üniversite olarak çalışmalar 
yapmaktayız. Bu da o çalışmalardan 
biri. Bu çalışmanın vücut bulmasında 
bize desteğini hiç esirgemeyen Sayın 
Rektörümüze, Sayın Valimize, Genç-
lik ve Spor Bakanlığı’na, Milletvekili-
miz Bülent Turan’a katkılarından do-
layı teşekkür etmeyi borç biliyorum. 
Üniversite, akademiya ilköğretimden 
farklı olarak araştırma yapmak zorun-
da. Çağı, dünyadaki aktüel gelişmele-
ri masaya yatırmak durumunda. Biz 
de bu bağlamda Trakya Üniversiteler 
Birliği’yle bu çalışmayı kurguladık. 
Günümüzde mülteciler dolayısıyla Av-
rupa’da insanlık dramı yaşanmakta. 
Bununla beraber genel manada insan 
hakları açısından spordaki nefret suç-
ları çağımızda sosyal bir hastalık ola-
rak karşımıza çıkıyor. Bunun geçmişi, 
günümüze olan yansımaları ve gele-
cekteki muhtemel durumlar hakkında 
da çok değerli Sosyolog Hocamız Prof. 
Dr. Mazhar Bağlı bizi bilgilendirecek” 
şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer “Spor 
özellikle gençlerimizin içerisinde bu-
lunduğu temel faaliyet alanlarından 
bir tanesi. Sporun faydaları birçok 
açıdan değerlendirilebilir. Faydala-
rından bir tanesi de insanların bir 
arada olmasını sağlayan bir faaliyet 
alanı olması. Biliyoruz ki insanların 

aslında keyif alarak huzur içerisinde 
gerçekleştirmesi gereken bu faaliyet, 
görebiliyoruz ki nefretin, kinin, aşağı-
lama ve dışlamanın sokulmaya çalışıl-
dığı bir alan haline gelebiliyor. Başka 
alanlarda yaratılan nefret ve huzur-
suzluk spora dahil edilmeye ya da 
spor üzerinden yaygınlaştırılmaya ça-
lışılıyor. Bu anlamda sporda nefretin, 
aşağılamanın, dışlamanın karşısında 
durmak aslında kötülüğün karşısın-
da durmanın kendisi. Bunu sadece 

duygusal çalışmalarla, konuşmalarla 
gerçekleştiremeyiz. Her alanda olduğu 
gibi bunun doğru düzgün incelenmesi, 
temellerinin tespit edilmesi, yapılması 
gerekenlerin mantıksal olarak, bilimsel 
olarak ortaya konulması gerekir. Bu 
anlamda üniversitelere, özellikle spor 
okullarının olduğu üniversitelere bü-
yük görev düşüyor. ÇOMÜ’nün spora 
verdiği önem, gerçekleştirdiği başarılar 
malumken biz sadece bununla yetin-
meyip sporun gelişimine, huzur ve gü-
ven içinde yapılmasının sağlanmasına 
katkı vermek için çalışan bir eğitim 
araştırma kurumu olmak zorundayız. 
Ben bu vesileyle emeği geçen başta 
BESYO Müdürümüz ve öğrencilerimi-
ze teşekkür ediyorum. Onların çabaları 
sayesinde böyle önemli bir meseleyi 
konuşabilmek için bir araya geldik. Öğ-
rencilerin sempozyumu takip etmesini 
özellikle istirham ediyorum. Çünkü 
onlar sporun geleceği bu ülkede. Onla-
rın sporun kardeşliğini, huzurunu anlı-
yor, bunun için çalışıyor olması önemli 
bir şey” dedi.

Prof. Dr. Mazhar Bağlı ise insanın 
doğarken sahip olduğu haklar, Avru-
pa’da her geçen gün daha da yükselişe 
geçen insan hakları ihlalleri ve nef-
ret suçunun ortaya çıkış nedenlerine 
dair görüşlerini katılımcılarla paylaş-
tı. 

Trakya Üniversiteler Birliği’den

ÇOMÜ’de Sporda Nefret Suçları Sempozyumu

Doç. Dr. Necati CERRAHOĞLU
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 ● Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Proje 
Koordinasyon Merkezi’nin 
organizasyonuyla İktisadi 
ve İdari Bilimler alanlarında 
çalışan akademisyenlere 
yönelik Proje Döngüsü Temel 
Eğitimi Cemil Meriç Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Eğitim ve Araştırma 
Merkezi’nden Doç. Dr. Erdem 
Cam etkinliğe eğitmen olarak 
katıldı.

Proje Koordinasyon Merkezi Ko-
ordinatörü Doç. Dr. Sibel Tan açılış 
konuşmasında Proje Koordinasyon 
Merkezi’nin 2016 yılı faaliyetleri kap-
samında proje hazırlama ve yürütme 
eğitim  çalışmalarının en öncelikli 
konular arasında yer aldığını belirtti. 
Ayrıca üniversitemizin öğretim ela-
manlarından gelen eğitim taleplerinin 
değerlendirildiğini, bu talepler doğrul-
tusunda eğitim organizasyonlarının 
periyodik olarak düzenleneceğini ifa-
de etti.

Eğitim öncesinde konuşan Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer ise şunları söy-
ledi: “Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi’nin önemli unsurlarından 
birisinin araştırma yoğunluğu olma-
sını arzuladık ve bunu yönetime talip 
olduğumuz günden beri sıklıkla dile 

getirdik. Yapacağımız çalışmaların 
temelini projeler oluştursun istedik. 
Bu anlamda proje koordinasyon mer-
kezini kurmamız ve geliştirmemiz ge-

rekiyordu. Kurduğumuz bu merkezin 
giderek geliştiğini görüyorum. Bu ko-
nuda birçok hocamız merkezi kurmak 
ve geliştirmek adına emek harcadılar 
ve emek vermeye de devam ediyorlar. 
Proje Koordinasyon Merkezi’nin ku-
rumsal yapılanması süreklilik kazana-
cak bir yapıya geçmeye başladı. Bu yıl 
kadro anlamında da zenginleştirmeye 
devam edeceğiz. Üniversitemizdeki 
diğer birimlere de destek verecek bir 
merkez haline gelecek. Ciddi bir so-
nuç elde edeceğiz fakat bu sonuç kısa 
vadede olmayacak. Getirdiğimiz bir 
yenilik de, projeleri onay alamasa dahi 
akademisyenlerimizin emeklerinin 
karşılığında maddi destek vermemiz. 
Bu da Üniversitemizde proje hazır-
lama motivasyonunu destekleyecek 
bir unsur olacaktır. Emeği geçen her 
arkadaşıma Üniversitemiz adına çok 
teşekkür ediyorum. Yaptığımız proje-
ler Üniversitemize ve topluma katkı 
sağlayacaktır. Başta Sibel Hocamız ve 
tüm ekip arkadaşlarına, Ankara’dan 
eğitim için buraya gelen Doç. Dr. Er-
dem Cam’a, etkinliğe ev sahipliği ya-
pan Prof. Dr. Hüseyin Erkul’a ve tüm 
katılımcı arkadaşlarımıza çok teşek-
kür ediyorum.”

Eğitim, proje hazırlama konusun-
da gerçekleştirilen sunum ve atölye 
çalışmalarıyla devam etti. 

Proje Döngüsü Temel Eğitimi Gerçekleştirildi
Rektör Acer: Araştırma Yoğunluklu Bir Üniversite Olacağız
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 ● Türkiye’yi gezerek gençlere 
uygulamalı İnovasyon ve 
Girişimcilik eğitimi veren 
InnoCampus, ÇOMÜ Troia 
Kültür Merkezi önünde açıldı.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, açılışta 
yaptığı konuşmada, Kale Grubu’nun 
Çanakkale Çan’dan doğmuş Türki-
ye’nin en büyük firmalarından bir 
tanesi olduğunu belirterek, Kale Gru-
bunun sadece seramik üretmediğini, 
birçok alanda faaliyet gösterdiğini, 
savunma sanayinin de bunlardan biri 
olduğunu ifade etti. 

Rektör Acer sözlerine şöyle de-
vam etti: “Kale Grubu çok büyük iş-
ler yapan firma haline geldi. Hepimiz 
yakından takip ediyoruz. Bu aynı za-
manda Çanakkale’nin de gururu. Sa-
yın İbrahim Bodur Bey bugün burada 
değil ama Zeynep Hanım şirketin en 
üst düzey yöneticisi olarak aramızda. 
Tıpkı bizler gibi Çanakkale’ye hizmet 
etmeye çalışıyorlar. Üniversite bu 

bağlamda çok doğru bir adres.  Yapıl-
ması gereken  katkıların  en  önemli-
leri  ÇOMÜ’ye yapılmalı ve yapılıyor. 
Burası Çanakkale’nin ve Türkiye’nin 
gururu olabilecek bir eğitim öğretim 
ve araştırma yuvası. InnoCampus bu 
anlamda geldiğimiz noktayı öğrenci-
lerimize gösterebileceğimiz bir me-
kan. Buranın oluşumunda Zeynep Ha-
nım’ın şahsi katkıları çok büyük oldu. 
Sağ olsun kendisi yönlendirdi, biz de 
elimizden gelen katkıyı gösterdik. İn-
şallah Kale Grubu’nun ve Zeynep Ha-
nım’ın katkısıyla kalıcı bir İnovasyon 
Merkezi kurabilirsek herhalde Üniver-
site’ye en büyük katkıyı sağlamış olu-
ruz. Kendisine Üniversitemiz adına 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Projeye Gerçekten Çok İnanıyorum

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su 
Zeynep Bodur Okyay ise projeye inan-
dığını belirterek; “Aranızda olmaktan 
çok memnunum çünkü bu projeye ben 
gerçekten çok inanıyorum. Ben fırsat-

ların zamanında değerlendirilmesi ve 
aynı zamanda tesadüflerinde bazı şey-
leri yönlendirdiğine de inanıyorum. 
Kale Grubu olarak biz bu topraklardan 
doğduk. Buralıyız, inşallah ömrümü-
zün sonuna kadar da, son nefesimizi 
de burada vereceğiz. O yüzden Ça-
nakkale bizim için önemli. Bu ülkenin 
büyük kuruluşlarından biri olarak her 
yere hizmet etmek mümkün onu da 
yapıyoruz. Ama her zaman bizim için 
öncelik Çanakkale oldu. O yüzden ne 
kadar imkân veya fırsat varsa onları 
Çanakkale’ye biz yapıyoruz veya bir 
takım dostlarımızı ve imkânları yön-
lendirerek burada gerçekleşmesini 
arzu ediyoruz. Çünkü İbrahim Bey, 
kendi de buradan bir köyden yetişmiş 
genç olarak böyle bir imkânı meydana 
getirdi. Ama hep şuna inandı, “herkes 
önce kendi kapısının önünü temizle-
meli” dolayısıyla biz buralı olduğumuz 
için bizim öncelikli sorumluluğumuz 
buraya karşı diye düşünüyoruz.

Kale Grubu CEO’su Zeynep Bodur Okyay’ın Katılımıyla
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Türkiye’nin İlk Jet Motorunu, İlk 
Milli Piyade Tüfeğini Biz Üretiyoruz

Kale Grubu olarak da Çanakkale’de 
topraklardan ve bu toprağı işleyerek 
bir yere geldik. Tabi ki dünya değişi-
yor, imkânlar değişiyor biz de havacı-
lık ve savunma sanayine girdik. İnova-
tif projelerle de ilerlemeye çalışıyoruz. 
Bugün Türkiye’de gerçek anlamda 
inovasyon yapılıyorsa aslında bizim 
kurumlarımızda yapılıyor diye düşü-
nüyorum. 1980’den sonra savunma 
sektörüne girdik ve orada birçok milli 
projelere imza attık. Şu an Türkiye’nin 
ilk jet motorunu biz dizayn ettik, biz 
üretiyoruz. İlk kendi milli piyade tüfe-
ğini biz ürettik, şimdi 5.56’yı üretmek-
le ilgili çalışıyoruz. Dolayısıyla Türki-
ye’nin aslında lisanslı veya bir başka 
teknolojiyi çoklayarak yaptığı şeyi 
kendi imkânlarımızla kendi mühen-
dislerimizle yeni baştan dizayn ederek 
yapıyoruz. Bu konuda Türkiye’de şart-
lar çok zor. Bir şeyi meydana getirmek 
çok zor. Hele bir fikri ticarileştirmek 
en zor şey. Türkiye’de iklim buna mü-
sait değil. İnsanlar buna yeni alışıyor. 
Prosedürler ve bürokrasi de buna çok 
hazır değil. O nedenle kafamızı, gözü-

müzü yara yara ilerliyoruz ama hiçbir 
şekilde bu yoldan da geri durmuyoruz. 
Çünkü ülkenin geleceğinin burada ol-
duğunu düşüyoruz. Ama daha katma 
değerli üretimlere geçmek durumun-
dayız. Bir yandan da yeni düzende 
kendi teknolojimizi kendimizin üretip 
bağımsız olma yolu önemli. Artık eko-
nomik bağımsızlık olmazsa yapılacak 
hiçbir şey yok. O nedenle burada ya-
vaş yavaş taş üstüne taş koyarak git-
memiz lazım, bizim gibi firmalarında 
aynı şekilde düşünüp toplanması la-
zım ancak bu şekilde dönüşüm olur.

Burayı Birçok Girişimcinin 
Yetişeceği Kuluçka Haline Getirelim

İbrahim Bey adına bir girişimcilik 
enstitümüz var ve ben onun içinin 
onun ruhuyla doldurması gerektiği-
ni düşünüyorum. O nedenle de Sayın 
Rektörüm eksik olmasın benimle bu 
vizyonu paylaştı. Bugün buraya kur-
duğumuz InnoCampus burada yerle-
şik olarak devam edecek. Merkezdeki 
binayı alıp restore edeceğiz. Hem bu-
ranın kendi mimarisine ait bir binayı 
yenilemiş olacağız. Dolayısıyla onun 
yok olup gitmesine engel olacağız.

InnoCampus Müdürü Memet Ün-
sal ise konuşmasında şunları söyledi: 
“InnoCampus takımı olarak tüm Tür-
kiye’yi gezen bir projeyiz. Adana’da 
başladık, İzmir’e gittik. Şimdi Çanak-
kale’deyiz. Doğuya doğru devam ede-
ceğiz ama Çanakkale’nin bizim için 
ayrı bir yeri var. Özellikle de böyle 
önemli bir haftada açılışını yapıyor 
olmak çok anlamlı bizim için. Daha 
sonrada burada kalıcı bir yer içinde 
çalışacağımız için bu yapacağımız iş-
lerin prototipi oluyor. Pırıl pırıl genç-
lerimiz var ancak cesaretleri çok kırıl-
mış. Kendilerine güvenmiyorlar. Biraz 
merak duyguları törpülenmiş. Bizim 
amacımız onlara biraz ivme vermek. 
Onlara yardım edecek insanlarla ve 
kurumlarla buluşturmak. Burada çok 
kritik bir görevimiz olduğunu düşü-
nüyoruz ve daha şimdiden ufak ufak 
başarılarını görmek bizi çok mutlu 
ediyor. Ben özellikle ÇOMÜ’ye çok 
teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı ver-
dikleri için. Kale Grubu’na ve Zeynep 
hanıma da desteği için çok teşekkür 
diyorum”. Kurdela kesiminin ardından 
InnoCampüs yetkilileri projeye dair 
bilgiler sundular.
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 ● Çan Meslek Yüksekokulu 
Lojistik Topluluğu’nun 
düzenlediği, Kale Grubu 
Başkanı ve CEO´su Zeynep 
Bodur Okyay´ın konuşmacı 
olarak katıldığı konferans Kale 
Seramik Konferans Salonu’nda 
yapıldı.

Çan MYO Lojistik Topluluğu Aka-
demik Danışmanı Öğr. Gör. Elvan 
Deniz, yaptığı konuşmada, Çan MYO 
Lojistik Topluluğu hakkında genel bil-
gi verip, Sanayi-Üniversite işbirliğinin 
öneminden bahsetti. 

Çan Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Muhammet Erat yaptığı ko-
nuşmada: “Kale Grubu’ndan üst dü-
zey yöneticiler öğrencilerimize zaman 
zaman bilgi, beceri ve tecrübelerini 
aktarmışlardı ancak ilk defa Zeynep 
Bodur Okyay Hanımefendi’nin katılı-
mının olduğu böyle bir etkinlik düzen-
lenmektedir. Bu vesileyle bize zaman 
ayırdığı için kendisine çok teşekkür 
ediyorum. Çan Belediye Başkanı Ab-
durrahman Kuzu da; “Bu toplantıyı 
önemsiyorum. Okulda öğrendiğimiz 
teorik bilgiyi alana aktarmak önemli. 
Bugün baktığımızda Zeynep Hanım 
teorik bilgiyi alana aktaran en iyi in-
sanlardan biri. Kale Grubu sadece 
Türkiye´de değil, dünyada da adından 
söz ettiren büyük bir firma, önemli bir 
marka” dedi. 

Kale Grubu Başkanı ve CEO´su 
Zeynep Bodur Okyay: “Okulda aldığı-
mız bilgiyle yetinirsek ilerleyemeyiz, 
ancak okulda öğrendiğimiz bilginin 
üzerine koyup geliştirirsek hayatta 
kalır ve gelişiriz. Türkiye neden tek-
nolojiyi üreten bir ülke haline gelme-
sin? Bunun için size ihtiyaç var, bana 
değil. Ben artık 50 yaşıma gelmişim, 
bana değil size ihtiyaç var, siz böyle 
düşünmek zorundasınız. Aksi takdir-
de bu ülke bir adım ileri gitmez. Ben 
kendi yaşadığım zorlukları biliyorum, 
siz benden en az 15-20 yaş daha genç-
siniz, sizin zorluklarınız en az 15-20 
kat daha zor olacak. İbrahim Bey´in 
ileri görüşlülükle yaptığı bu fabrika 17 
şirkete ulaştı, büyüdü. Ve bugün çok 
ciddi yatırımlar yapıyor. Bugün bizim 
ürettiğimiz seramiklerle Marmaray´ın 
içi döşendi ve oradan günde 3 milyon 
insan geçiyor. Bir iş küçük bir seramik 

üretiminden nasıl bu noktaya gelebi-
liyor. Şartları zorlarsanız bu noktaya 
gelebilir. Kale Grubu gitti, İtalya’da 
bir şirket satın aldı. İtalya’da seramik 
konusunda söz sahibi oldu. Dolayısıy-
la ufkumuzu da vizyonumuzu da açık 
tutmak zorundayız. Ama hayallerimiz 
Steve Jobs, gerçeklerimiz ise Devlet 
Memurluğu, KPSS sınavı arasında sı-
kışıp kalmasın. Herkes Steve Jobs ol-
mak için yola çıkıyor. Steve Jobs olmak 
kolay değil. Onun için emek, alın teri 
gerekiyor. Farklı bakmak gerekiyor. 
Herkes Steve Jobs olmayabilir ama siz 
de kendi hayallerinizi gerçeğe dönüş-
türebilirsiniz” dedi.

Çan Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Muhammet Erat,  Zeynep Bo-
dur Okyay´a plaket takdim etti. Ayrı-
ca Lojistik Topluluğu Başkanı Furkan 
Şahinler de çiçek takdiminde bulundu.

Çan MYO’da Zeynep Bodur Okyay Konferansı
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Kadınlara ÇOMÜ’de 
Kooperatifçilik Eğitimi

 ● Bozcaada’da yaşayan ve el emeği ürünlerini 
değerlendirmek isteyen kadınlar, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga 
Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 
kooperatifçilik konulu eğitime katıldılar.

Biga MYO toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim, 
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Sibel Tan,  Dr. Arş. Gör. Bengü Everest, 
Biga Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (BİKAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayfer Baykal ve Meslek Yükse-
kokulu Kooperatifçilik Programı Öğr. Gör. Muradiye Özel 
Ödül tarafından verildi.

Eğitimde, Kooperatif nedir? Ne değildir? Neden önem-
lidir?, Türkiye’de ve Dünya’daki uygulamaları nasıldır?,  
Kooperatifçilik ilkeleri ve kadın kooperatifçiliğinin, Bi-
ga’daki örneği: “BİKAD’ın Deneyimleri” konularında bil-
giler verildi.

Dinleyici sorularının konuşmacılar tarafından cevap-
lanmasının ardından BİKAD’ın çocuk yuvası ve atölyesi 
ziyaret edilerek BİKAD mutfağında yenilen öğle yemeği 
ile program sona erdi.

Biga MYO’da İŞ-KUR İşbaşı 
Eğitim Programları Eğitim 
Toplantısı

 ● Biga Meslek Yüksekokulu Konferans 
Salonu’nda, İŞ-KUR Eğitim uzmanları İş ve 
Meslek Danışmanları M. Tolga Ayyıldız ve 
Yasin Sezgin’in katılımlarıyla “İşbaşı Eğitim 
Programları ve Öğrenci Staj Programları” konulu 
eğitim toplantısı düzenlendi.

İş arama becerileri, CV hazırlama, iş görüşmesi ve iş-
başı eğitime katılım şartları hakkında öğrencilere detay-
lı bilgi veren İş ve Meslek Danışmanı Tolga Ayyıldız ve 
Yasin Sezgin; “Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin daha 
önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak 
geliştirmeleri veya mesleki deneyim kazanımlarını sağla-
mak amacıyla yaptıkları 30 günlük staj uygulaması, işba-
şı eğitim programı kapsamına alınmıştır. Bunun için öğ-
rencilerimizin ve staj yapacakları işyerinin İŞ-KUR’a üye 
olması zorunludur. Programın temel amacı, öğrencilerin 
mesleki deneyimlerini arttırmak ve işyerlerine herhangi 
bir harcama yapmadan istedikleri elemanı yetiştirme ola-
nağını sağlamaktır. Programın süresi 1 ile 12 ay arasında 
değişmekte olup, çalışma süreleri günde 5 ile 8 saat ara-
sında olmak üzere haftada en fazla 6 gündür. Haftada 45 
saat çalışan bir katılımcı günde 50 TL’den ayda 1300 TL 
kazanabilecektir” dedi.



66 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ETKİNLİKLER

Prof. Dr. Osman Demircan’ın 
Emekli Olması Nedeniyle 
Kokteyl Verildi

 ● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne Rektör 
Yardımcısı olarak da hizmet vermiş olan, Fen 
Edebiyat Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 
Öğretim Üyesi ve Astrofizik ve Ulupınar Gözlemevi 
Müdürü Prof. Dr. Osman Demircan’ın emekli olması 
nedeniyle kokteyl düzenlendi.

Prof. Dr. Osman 
Demircan’a Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Erdem tara-
fından plaket ve De-
kan Prof. Dr. Hüsnü 
Baysal tarafından da 
hediye takdim edildi. 

Prof. Dr. Osman 
Demircan yaptığı ko-
nuşmada, ÇOMÜ ve 
bilim dünyasına hiz-
met ve katkı vermeye 
devam edeceğini ifa-
de etti. 

Balkanlar’dan Çanakkale’ye 
Konulu Konferans 

 ● Balkan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 
Kurucu Müdürü Rıfat Sait, ÇOMÜ Süleyman 
Demirel Konferans Salonu’nda “Balkanlar’dan 
Çanakkale’ye” konulu bir konferans verdi.

Türkiye Gençlik Vakfı, Ortak Akıl Topluluğu ve Genç 
Liderler Topluluğu’nun birlikte düzenlediği konferansta 
Rıfat Sait, Çanakkale Savaşlarına Balkanlar’dan katılımın 
yanı sıra mevcut Balkan ülkelerinin ekonomik ve siyasi 
durumuna dair bilgiler sundu.

Çanakkaleli Ünlü 
Bestekar Teoman Alpay 
Şarkılarıyla Anıldı

 ● Çanakkale’nin yetiştirdiği ünlü Türk Sanat 
Müziği Bestekarı Teoman Alpay, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) 
düzenlediği organizasyonla anıldı. 

Süleyman Demirel Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirilen anma gecesinde ÇOMÜ Öğretim Görevlisi 
Hasan Çakıcı tarafından ÇOMÜ TV Stüdyolarında 
hazırlanan “Anılardaki Teoman Alpay” isimli belgesel 
gösteriminin ardından ünlü bestekarın unutulmaz 
eserleri, Çanakkale Belediyesi Teoman Alpay Korosu 
tarafından Şef Muammer Tan yönetiminde seslendi-
rildi.

Prof. Dr. Osman DEMİRCAN
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Trakya Üniversiteler Birliği 
Resim Sergisi

 ● Trakya Üniversiteler Birliği üyesi dört 
üniversitenin, (Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Kırklareli 
Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi) Güzel 
Sanatlar resim alanında görev yapan öğretim 
üyeleri, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle 
ortak bir sergi düzenlediler. 

Serginin ilk 
açılışı, 8 Mart 
2016 tarihinde 
Namık Kemal 
Üniversitesi, 
Fen Edebiyat 
Fakültesi Sergi 
Salonu’nda 
gerçekleşti. 
Sergi, çeşitli 
tarihlerde, 
Trakya 
Üniversiteler 
Birliği 
üyesi olan 
üniversitelerde 
de sergilenecek.  

Birlik 
üyeleri arasında 

sanatsal, kültürel ve sosyal etkileşimi sağlamak amacıyla 
düzenlenen bu sergiye, ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Dekan Yrd. Prof. İhsan Doğrusöz, Resim Bölüm Başkanı, 
Prof. Canan Atalay Aktuğ, Doç. Evren Karayel Gökkaya, 
Öğr. Gör. Vahit Novruzov, Arş. Gör. Gülderen Görenek 
Beyaz, Okt. Samet Doğan ve Eğitim Fakültesi Resim İş 
Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Serpil Kapar ve 
Öğr. Gör. Dilek Vural eserleriyle katıldılar. 

Çanakkale Valisi Hamza 
Erkal’dan, ÇOMÜ’ye Ziyaret

 ● Çanakkale Valisi Hamza Erkal, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yönetiminin 
konuğu oldu, üniversitenin çalışmaları ve 
projeleriyle ilgili bir değerlendirme toplantısı 
gerçekleştirdi.

Vali Hamza Erkal’ın, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer’i makamında ziyaret etmesinin ardından Prof. Dr. 
Yücel Acer, Senato Salonu’nda, üniversitenin çalışmaları 
ve gerçekleştirilmesi planlanan projelere dair bilgilendir-
me sunumu gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer; bilimsel toplantılara ka-
tılan ve proje hazırlayan hocalara verilen desteklerde-
ki artışa dikkat çekerek Proje Koordinasyon Birimi’nin 
önemine değindi. Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ÇOMÜ 
Kütüphanesi’nin eski dönemde popülist bir konu haline 
getirildiğini belirterek “Göreve geldiğimizde yaptığımız 
tespitler neticesinde ÇOMÜ Kütüphanesi’ndeki kitap 
sayısının, mükerrer kitaplar çıkarıldığında söylenenin 
aksine 700 bin değil 200 bin dolayında olduğunu gördük. 
Bu da bizim kütüphanemizde kitap kalitesini arttırmamız 
gerektiğini gösteriyor. Kütüphanemize kitap talep butonu 
koyduk ve gelen talepleri değerlendiriyoruz. Biz yönetim 
olarak e-kitap alımına büyük önem veriyoruz” dedi.

Prof. Dr. Yücel Acer “Teleferik projemizin kampüs içi 
ulaşımı rahatlatmasının yanında uzun vadede Çanakkale 
turizmine de ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. 
Rüzgar türbini projesi ise 4 yılda kendini amorti ettiğini 
göz önünde bulundurursak üniversitemiz enerji gide-
rinin azaltılması için büyük bir fırsat olacaktır. Botanik 
Bahçesi projemizin ise kampüsümüzün doğal güzelliğine 
katkı yapacağı inancındayım” diyerek Vali Erkal’dan pro-
jeler için destek beklediklerini ifade etti.

Çanakkale Valisi Hamza Erkal ise proje gelmesi duru-
munda her türlü desteği vereceğini ifade ederek, “Üniver-
site bizim yüzümüz. Çanakkale bir üniversite ve turizm 
şehridir. Çanakkale halkı bunu benimsemiş, özümsemiş. 
Bu misyonu sizin de sürdürmeniz gerekiyor. Üniversite-
mizin kıymetli hocalarından da her zaman istifade etme-
yi isteriz” şeklinde konuştu. 
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 ● Çanakkale Düşünce 
Platformu’nun organizasyonu 
ile Çanakkale’nin Termal ve 
Sağlık Turizm Potansiyeli 
ele alındı. Toplantının açılış 
konuşmalarını sırasıyla 
Çanakkale Düşünce Platformu 
Başkanı Doç. Dr. Yunus 
Eryaman, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer ve 
Çanakkale Valisi Hamza Erkal 
yaptı.

Çanakkale Düşünce Platformu 
Başkanı Doç. Dr. Yunus Eryaman yap-
tığı konuşmada Çanakkale gündemi 
temalı etkinliklere devam edecekle-
rini ifade ederek destek olan herkese 
teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer büyük 
oranda ÇOMÜ akademik personeli 
tarafından kurulan ve asıl amacının 
Çanakkale’nin düşünce anlamında ge-
lişmesi, yeni fikirler ortaya çıkmasını 
sağlamaya yönelmiş platformun bu ça-
lışmasına ev sahipliği yapmaktan üni-
versite adına mutluluk ve gurur duydu-
ğunu ifade ederek, “Çanakkale için çok 
önemli olan termal turizm bu çalıştayla 
başlangıç düzeyinde de olsa masaya 
yatırılmış olacak. Bundan sonra da bu 
ve bunun gibi konuları üniversitemiz 
çatısı altında tartışmaya devam edece-
ğiz” dedi.

Vali Hamza Erkal ise Çanakka-
le’nin tabiatı, tarihi, sahip olduğu 
kültürel varlıkları ile bir turizm kenti 
olduğunu ifade ederek Çanakkale’de 
termal turizm konusunda yatırımcıla-

rı cezbedecek potansiyeller bulundu-
ğunu belirtti. Erkal şunları söyledi: “Az 
kullandığımız ama kullanıldığında ise 
getirisi çok olacak ve bir yıla yayılabi-
lecek bir termal turizm potansiyeli var. 
Termal turizm aynı zamanda sağlık ile 
kullanılan bir alan olduğu için bütün 
yıla yayılabilecek ve diğer alanları da 
etkileyebilecektir. Çanakkale için el-
zem bir konu, ihmal edilmiş bir konu”.

Konuşmaların ardından modera-
törlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Metehan Uzun’un yaptığı toplantıya 
geçildi. Toplantıda ÇOMÜ Tıp Fakül-
tesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı 
Doç. Dr. Ferhat Gökmen, Kamu Hasta-
neleri Birliği Tıbbi Hizmetlerinden so-
rumlu Dr. İsmail Temiz, Çan Belediye 
Başkanı Abdurrahman Kuzu, Mühen-
dislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. 
Nart Coşkun, Kültür ve Turizm Müdü-
rü Kemal Dokuz bilgilendirici konuş-
malar yaptı.

Toplantıda; Çanakkale’nin ter-
mal su potansiyeli nedir? Çanakka-
le termal turizmden hak ettiği payı 

alabiliyor mu? Termal su potansiyeli 
açısından Çanakkale’nin Türkiye içe-
risindeki payı ne kadardır? Termal 
turizm potansiyelinde ulaşılabilir he-
def ne olmalıdır? Termal turizm po-
tansiyeli nasıl geliştirilebilir? Tanıtım 
için tarihsel ve mitolojik arka plandan 
yararlanılabilir mi? Çanakkale’deki 
termal sular hangi hastalıkları iyileşti-
rebilir? sorularına yanıtlar arandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesin-
de gerçekleşen toplantıya Çanakkale 
Valisi Hamza Erkal, Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Metehan Uzun ve Prof. Dr. Ahmet 
Erdem, Ezine Belediye Başkan Vekili 
Ramazan Kocaöz,  Bayramiç Belediye 
Başkan Vekili Ahmet Mutlu, TKDK 
Çanakkale İl Koordinatörü Ümit Or-
tan, Sağlık İl Müdür Vekili Suat Özen, 
İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Burhan Kü-
tük, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. 
Hakan Çetin, Kamu Hastaneler Birli-
ği Genel Sekreteri Dr. Tezcan Sezgin, 
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Mesut Erbaş,  Yrd. Doç. Dr. Enver 
Yolcu, Yrd. Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu, 
Yrd. Doç. Dr. Gürkan Ergen ile basın 
mensupları, özel termal işletme tem-
silcileri ve kurum-kuruluş temsilcileri 
katıldı.

Yetkililer toplantının sonucunun 
bir rapor haline getirilerek paydaşla-
rın bilgi ve değerlendirmesine sunula-
cağını ifade ettiler. 

Çanakkale’nin Termal ve Sağlık  
Turizm Potansiyeli Ele Alındı
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 ● Kamu-Üniversite-Sanayi 
İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve 
Geliştirme Kurulu olağan 
toplantısı, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Senato Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kuru-
lu Toplantısında Çanakkale Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Be-
kir Tuncer’in yaptığı sunumdan sonra 
üyeler, kurulun stratejik yol haritasına 
dair görüş alışverişinde bulundular.

Çanakkale Valisi Hamza Erkal’ın 
görüş ve önerilerini kurul üyeleriyle 
paylaşmasının ardından söz alan Rek-
tör Prof. Dr. Yücel Acer; Üniversite’nin 
Çanakkale’nin ciddi bir dinamiği oldu-
ğunun tüm kesimlerce özümsenmesi 
gerektiğini belirterek, bu hususun za-
man zaman vurgulanıp hissettirilme-
sinin önemine dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer değer-
lendirmelerini şöyle sürdürdü:

Hangi Sektörlere Odaklanacağımızı 
Netleştirmeliyiz

Çanakkale bir metropol değil. Sa-
nayinin her alanına hitab etmek duru-
munda değil. Çanakkale’de sanayi ve 
iş dünyası belli noktalara odaklanmış. 
Bu bağlamda bizim, Kamu - Üniversite 
- Sanayi işbirliği hususunda hangi sek-
törlere odaklanmamız gerektiği konu-
sunu netleştirmemiz gerekiyor.

Devletimizin İmkanları Son 10 Yılda 
Çok Genişledi

Devletimizin imkanları genişledi. 
Özellikle son 10 yılı aşkın süredir dev-
letin bütçe imkanlarında muhteşem 
bir gelişme oldu. Ben bu üniversiteye 
geldiğim zaman bir fotokopi makinası 
alabilmek için Çanakkale’den destek 
istemek durumunda olduğumuzu ha-
tırlıyorum. Şimdiyse yapmak istedik-
lerimize ilişkin maddi kaynaklar ko-
nusunda ciddi bir sıkıntı çekmiyoruz. 
Bu tüm Türkiye için geçerli fakat para 
her şey değil. Sanki herkes ne yapması 
gerektiğini biliyor da tek sorun paray-
mış gibi algılanıyor. Yönlendirici bir 
yapılanmaya ihtiyaç olduğu kanaatin-
deyim.

Proje Koordinasyon Merkezi’ni 
Kurduk

Üniversitenin ve TÜBİTAK başta 
olmak üzere bazı kuruluşların sağla-

yacağı maddi imkanlar çok geniş. Pro-
je ve bilimsel araştırma anlamında ne 
yapacağını bilen hoca sayısı az. Hatta 
motivasyon çok düşük. Biz şunu fark 
ettik. Hem hocalarımızın nerelerden 
destek alabileceği konusunda bilgi-
lendirilmesi gerekiyor. İkincisi de mo-
tive edilmesi gerekiyor. Birinin gidip, 
hocam şu alanda bir proje, bilimsel 
araştırma yapsanız nasıl olur, şöyle bir 
destek var demesi gerekiyor. Üniver-
site içerisinde bu eksikliği hissettiği-
mizden yaklaşık 7 ay önce Proje Koor-
dinasyon Merkezi’ni kurduk. Personel 
sayısı açısından da bu ofisi güçlendi-
riyoruz ki hocalarımızın her birinin 
ayağına gidip bu destekleri anlatıp, 
onların motivasyonlarını arttırsınlar.

Toplantı sonunda kurul üyeleri Ça-
nakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bi-
lim ve Teknoloji Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi Laboratuvarlarını gezerek 
incelemelerde bulundular.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği
ÇOMÜ, Şehrin Sanayisine Desteğe Hazır
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ÇOMÜ Kreş’te 
Okul Öncesi 
Hareket Eğitimi 
Etkinliği 

 ● Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Çocuklar Evi Kreş ve 
Anaokulunda öğrenim gören 
2010 doğumlu öğrencilere 
yönelik Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu gönüllü 
öğrencileri tarafından 
“Neşeli Oyun Alışkanlıkları 
İle Eğlenerek Öğreniyorum, 
Hareketi Seviyorum” sloganı 
ile “Okul Öncesi Hareket 
Eğitimi Anne-Çocuk 
Etkinliği” gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 
Uğur Şentürk koordinatörlüğün-
de gönüllü eğitmenler Semra Uçar, 
Sibel Demir, Elif Sevinç tarafından 
yürütülen etkinlikte okul öncesi 
hareket eğitimi velilerle paylaşıldı. 
Yetkililer, çocukların yaşlarına uy-
gun ve temel hareket becerilerini 
kazandırmada etkili olacak mater-
yaller seçilmesine özen gösterildiği-
ni ifade etti.
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Yükseköğretimde 
uluslararasılaşmanın temel 

unsurlarından biri Yabancı 
öğrenciler. Son iki yılda Türkiye’de 
okuyan yabancı öğrenci sayısı 3 kat 
artarak 50 bine yaklaşmış durumda. 
ÇOMÜ’de de bu sayı artmaya devam 
ediyor. Bu yıl geçen yılla göre yabancı 
öğrenci sayısı iki kat arttı. 

Yabancı öğrencilerinden Said Ali 
Nur ile ÇOMÜ’de olmayı konuştuk. 

Said önce bize kendini tanıtır mı-
sın?

Benim adım Said Ali Nur.  Soma-
li’den geliyorum. 2012 yılında Çanak-
kale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 
Acil Afet Yönetim Bölümü’nü kazan-
dım ve 4 yıldır buradayım.

Peki, neden Çanakkale?

Hayal edemediğim, bilmediğim bir 
yerdi Çanakkale. Somali’de okul birin-
cisiydim. Oradaki Türkiye büyükelçili-
ği okul birincilerine burs veriyordu ve 
bursa başvurup kazandım.  Çanakka-
le’yi daha önce hiç duymamıştım.  So-
mali’de de Acil Yardım ve Afet Yöneti-
mi Bölümü okuyordum. Türkiye’de de 
bu bölüm o yıllarda sadece Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nde bu-
lunuyordu. Bu yüzden Çanakkale’yi 
seçtim. Buraya geldiğim için çok mut-
luyum.

2012 den beri buradasın. Çanak-
kale’ye geldiğin ilk zamanlarda neler 
yaşadın?

O yıllarda ÇOMÜ’de yabancı öğ-
renci sayısı çok azdı.   Hele Afrika’dan 
gelen hiç yoktu diyebilirim. Onun için 
geldiğim ilk zamanlarda çok zorluk 
çektim. Dil konusunda büyük sıkıntı 
yaşadım. İnsanların yabancılara karşı 
ön yargıları vardı. Bu önyargılardan 
dolayı sıkıntı yaşadık. Ama şimdi 
hamdolsun kendimi ifade edebiliyo-
rum. Neye ihtiyacım varsa halledebi-
liyorum. 

Çanakkale’de, ÇOMÜ’de olmaktan 
mutlu musun? 

Evet, hem de çok mutluyum. Her 
şey yolunda giderse buraya yerleşme-
yi bile düşünüyorum. Türkiye’nin en 
iyi üniversitelerinden birinde okuyo-
rum. Ayrıca yaşanması kolay, deniz 
kenarı bir şehirde olmak da çok güzel. 

Yazları tatile gidiyor musun evi-
ne? Ailen buraya gelmek, burayı gör-
mek istiyor mu?

Ancak yazın gidebiliyorum. Bura-
ya gelip görmeyi çok istiyorlar fakat 
babam çalıştığı için gelemiyorlar. An-
nemde kardeşlerime baktığı için gele-
miyor. 

Gittiğin zaman Somali’ye buradan 
neler götürüyorsun? Götürdüğün şey-
leri seviyorlar mı?

Buradan Çanakkale’nin, Türki-
ye’nin meşhur 
şeylerinden gö-
türmeye çalışı-

yorum.  Peynir tatlısı gibi. İlginç olu-
yor, değişik buluyorlar ama onlar da 
alıştılar artık. 

Okul bitince ne yapacaksın? Döne-
cek misin yoksa burada kalmayı isti-
yor musun?

Yüksek lisansa burada başlayaca-
ğım inşallah. Sonrasında ise kalmayı 
çok istiyorum.  Artık buraya alıştım.  

Yabancı öğrencilerle iletişim ha-
linde misin?  Birlikte neler yapıyorsu-
nuz?

Bizim derneğimiz var; Uluslarara-
sı Öğrenci Derneği. Bir de yeni açılan 
Uluslararası Öğrenci Ofisi.  Hem bura-
larda, hem kampüste hem de şehirde 
sık sık bir araya geliyoruz. Zaman za-
man ülkelerimizi, şehirlerimizi tanı-
tan etkinlikler yapıyoruz. 

Üniversiteyi nasıl buluyorsun ne 
düşünüyorsun ÇOMÜ hakkında?

ÇOMÜ gelişmekte olan bir üniver-
site olduğu için eğitim olarak çok iyi 
gayet memnunum. İnşallah burada 
devam etmeyi düşünüyorum.

Memleketine gittiğin zaman ora-
dakilere burayı tavsiye eder misin?

Tavsiye ediyorum. Fakat buraya 
gelmek için YÖS sınavına giriyoruz. O 
da çok zor oluyor. Ama bu sene inşal-
lah YÖS kaldırılacakmış. Oradaki ar-
kadaşlarıma burayı tavsiye ediyorum 
hatta kardeşimi bile getirmeyi düşü-
nüyorum. 

Somali’li Said Ali Çanakkale 
ve ÇOMÜ Hayranı
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Tuncay AK

Ata topraklarına yapacağım seyahat öncesi geniş 
çaplı bir araştırmaya girerek, Bosna ve şehirlerine 

yazılan şarkıları taradım, özellikle de sözlerini irdeledim. 
Kemal Monteno’nun Sarajevo Ljubavi Moja (Sarajevo aşkım 
benim) şarkısı beni müziğiyle olduğu kadar sözleriyle de et-
kiler. Samimiyetiyle, çocuksuluğuyla…

Can Dündar’ın Yarim Haziran kitabının bir bölümün-
de yer alan “Bir Şehre Tutulmak” başlıklı bir yazısı aklıma 
gelir; ne zaman bir şehre yazılmış/adanmış bir şarkı dinle-
sem… ve şehirlere yazılan şarkıları da hep çok sevmişimdir. 

Bosna’ya ikinci gidişimdi, hayata dair bakışımız ve beğe-
nilerimizde çok sayıda ortak nokta olan kıymet verdiğim iki 
dostumu da alıp gittim Boşnakların yurduna. 

Başkent Sarajevo (Türkler Saraybosna demeyi tercih 
eder) ruhu olan bir şehir. Osmanlı’nın 15. yüzyılda Saray-
bosna’yı ele geçirmesiyle hızlı bir imar faaliyeti başlar şehir-
de. Modern anlamda Saraybosna’nın kurucusu kabul edilen 
İsa Bey İsakovic ile devamında Gazi Hüsrev Bey yaptırdık-
ları hanlar, hamamlar, camiler, tekkeler, medreseler, külli-
yeler ve kütüphanelerle Türkler’in Avrupa’da kurdukları en 
büyük şehrin inşasında önemli rol oynayan iki büyük ida-
recidir. 

Bosna seyahatinin ilk akşamında 16. yüzyılın ortalarında 
yapılmış tarihi bir handa (Morica Han) iki Boşnak genciyle 
tanıştık. Ertesi gün bizi Kakanj şehrindeki evlerine kahval-
tıya davet ettiler. Güzel bir börek ziyafeti ve Boşnak kahvesi 
faslının ardından yakın bir köydeki 500 yıla yakın kadılık 
evini ziyaret etmek istedik. Mahut evin bekçisi 80’inin de-
virmiş ihtiyar delikanlı Enis amcadan Osmanlı’dan kalma 
ve halen dimdik ayaktaki evin içini gezmek için izin istedi-
ğimizde verdiği cevap tüylerimizi diken diken etmişti:

 “Siz Türksünüz. Burayı siz yaptınız. Gezmek için izin al-
manıza gerek yok. Buyrun” 

***

Bu ve benzeri birçok yaşanmışlık; Türkler’in tarih boyu 
idare ettiği, hükmettiği topraklardaki şehirleri yıkmak/yağ-
malamak bir yana dursun hep yapmak, abad etmek, inşa 
etmek; gönül köprüleri bina etmek üzerine yoğunlaşan bir 
medeniyete sahip olduğuna şahitlik etmekte. 

Birlikte büyüdük şehir, sen ve ben  / Aynı mavi gökyüzü verdi bize şiirleri 
Trebevic’in altında hayaller kurduk  / Kim daha hızlı büyüyecek, kim daha güzel olacak 
Sen büyüktün ve ben doğdum  / Igman’dan bir gülümsemeyle gönderdin hayallerimi 
Bir çocuk büyür ve sana aşık olur / Burada kalır ve buraya bağlanır

Nereye dönsem, senin hayalini kuruyorum / Bütün yollar beni sana getiriyor 
Senin ışıklarını hasretle bekliyorum  / Sarajevo, aşkım benim
Senin şarkıların var ve ben onları söylüyorum  / Sana rüyalarımı anlatmak istiyorum 
Zevkler benimdir ve mutluluklar senin  / Sarajevo, aşkım benim

 Kemal MONTENO

SARAJEVO  
LJUBAVI MOJA /
SARAYBOSNA  
AŞKIM BENİM
Kemal Monteno
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Şehirlerin hafızası, geleneği de hem olumlu hem olum-
suz anlamda damga vurmuş hiçbir hadiseyi es geçmez. 
1917’de Kudüs’e giren İngiliz komutan Edmund Henry, 730 
yıl önce şehri Hristiyanlardan alıp İslam beldesi yapan Se-
lahaddin Eyyubi’nin Emevi Camii avlusundaki mezarına 
vurarak “Kalk Selahaddin, yine biz geldik” demiştir…

İslam’ı yaymak amacıyla, Anadolu’dan Bosna’ya gön-
derilen gönül erlerinden Akhisar’lı Ayvaz Dede bölgenin 
İslam’la şereflenmesi sağlamış; Boşnaklar ise 5 asırdan 
fazladır hem ona olan sevgilerini göstermek, hem de Müs-
lüman oluşlarını kutlamak amacıyla her yıl Haziran ayının 
son Pazar günü bir şenlik/mevlid düzenlerler ve bu güzel 
gelenek halen devam etmektedir. 

Bosna’da gittiğiniz bir çok mekanda Fatih Sultan Meh-
med Han’ın Bosna’lı Fransiskenlere verdiği Ahidname, bü-
yük saygı görür, metnin orjinali halen Fojnica kasabasında-
ki bir Manastır’da muhafaza ediliyor. 

***

Bosnalı Müslümanlar Avrupa’nın ortasında savaş olaca-
ğına inanmadılar. Uzun yıllar birlikte yaşadıkları komşu-
larının bir gün gelip evlerini bombalayabileceklerine, Sırp 
tanklarıyla, silahlarıyla evlatlarını, anne-babalarını öldüre-
bileceklerine, kadınlarına tecavüz edileceklerine inanmak 
istemediler. Hırvat topçusunun aslında iki halkı – iki inan-
cı birbirine bağlayan Mostar Köprüsü’nü yıkabileceğine, 
sadece Srebrenica’da 8372 kişinin bir günde hem de Hol-
landa’lı barış gücü askerlerinden alınıp teker teker öldürü-
leceğine hiç ihtimal vermediler. Bunun bedelini ise 20. yüz-
yılın en büyük soykırımlarından birini yaşayarak ödediler. 

***

Saraybosna’ya yolu düşen herkesin ortak kanaati şudur 
ki; İstanbul’un ardından yaşayan en büyük Osmanlı şehri 
Saraybosna’dır. Şehri tepeden izleme imkanı bulacağınız 
Zuta Tabija (Sarı Tabya)’da Ramazan aylarında iftar vak-
tinde atılan top yüzyıllardır yaşayan dirençli bir sembol-
dür adeta, Avrupa’nın tam da ortasında. Osmanlı kimliğini 
koruyan Saraybosna’nın kalbi Başçarşı’daki sokaklar (kun-
duracılık, aşçılık, lülecilik, çizmecilik, kazancılık, abacılık) 
ve mahalleleri Osmanlı şehir örneklerini canlı biçimde 
gözlemleyeceğiniz mekanlardan. Hatta bilen birinden yol 
tarifi isteyerek oranın biraz daha yukarılarında yer alan 
Vidikovac’a (seyir terası) çıkıp bir nargile tüttürebilirsiniz. 

Bosna’da sabah kahvaltısının vazgeçilmezi börekten 
orada kaldığımız süre zarfınca vazgeçemedik. Börek yaşa-
mın tam da içinde bir kavram ve tabi ki kahve. Çayla araları 
pek yok Boşnakların, Türkler’in çayı tükettiği gibi kahve 
tüketiyorlar. Kahve şekersiz içiliyor Bosna’da, dileyen ya-
nında ikram edilen lokumla tatlanır. Bense kahveyi çok 
sevdiğimden havalimanından çikolatalı Williger almıştım. 
Kahvenin fincanda değil de cezveyle servis edilişi de özel 
bir gelenektir Bosna’da. Bakır tepsiyle gelen cezveden fin-
canınıza kendiniz doldurursunuz kahvenizi. 

Begova çorba (Bey çorbası), Cevapi, Kaymaklı elma 
tatlısı (Tufahija) ve Trilece tatlısı da Bosna’ya gittiğinizde 
damağınızda iz bırakacak yerel lezzetler. Yolunuz düşerse, 
tadına bakmadan sakın dönmeyin. Başçarşı’nın sembolü 
olan Sebilj’den su içmeyi ise ihmal etmeyin. Hadi bir de 
tatlı tüyo vereyim. Başçarşı’daki tramvay durağının arka-

Kovaçi Şehitliği
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sındaki Edin Pekara’dan (Edin’in Fırını) akşamları da çiko-
latalı kruvasan almayı ihmal etmeyin. Tufahija’yı ; Başçarşı 
Camii’nin hemen karşısında aslında Gostivar’lı olan Hacı 
Amca’nın mekanı Cream Shop’ta yiyebilirsiniz. Başçarşı 
bölgesinde nargile Osmanlı’dan günümüze yaşayan önem-
li bir kavram. 

***

Türkler’in Kurtuluş Savaşı’na dair konuşulurken nasıl 
ki Mustafa Kemal’den bahsedilmezse eksik kalır birşeyler; 
Bosna’nın var olma mücadelesinin en büyük kahrama-
nı da kuşkusuz Aliya İzzetbegovic’tir. 200 bin Müslüman 
Bosna’lının öldürüldüğü, 50 bin kadının tecavüze uğradı-
ğı, insanların diri diri yakılıp topluca kurşuna dizildikleri, 
1500’ün üzerinde caminin yıkıldığı savaşta bir tane bile ki-
lisenin yıkılmış olmaması bu ahlaksız savaşta Boşnakların 
nerede durduklarını ortaya koymaya yetiyor. 

Aliya savaş sonrası halkına seslenirken “Savaşta bü-
yük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte ser-
bestsiniz. Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. 
Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.” diyerek Avrupa’nın 
ortasında İslam sancağını dalgalandıran Boşnaklara gele-
ceğe dair ikazlarda bulunmuştu. Yine bir konuşmasında 
“Nefrete nefretle cevap vermeyin. Bosna için nefret çıkmaz 
sokaktır. Nefret sadece bizim ruhlarımızı zedelemiyor, Bos-
na’nın özünü de zedeliyor.” derken aslında 
Avrupa’nın Kudüs’ü olarak adlandırılan 

bölgede yaşa-

yan çok kültürlü hayatın gerçek manasını özetliyordu dün-
yaya. Ruhu şad olsun…

Hayatı boyunca karşılaştığı tüm zorluklara rağmen, Av-
rupa’nın ortasında soykırıma uğrayan halkına bir devlet 
bırakmayı başaran Aliya “Ben Avrupa’ya giderken kafam 
önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar 
öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık. Oysa, 
onlar bunların tamamını yaptılar. Hem de Batı’nın gözü 
önünde; Batı medeniyeti adına...” diyerek savaşta dahi ah-
lakın ehemmiyetini zihinlerimize bu sözlerle çakmıştı!

Tito’nun baskıcı rejiminin Yugoslavya’daki Boşnak 
Müslüman kimliğini yok etmek amacıyla uyguladığı poli-
tikalara karşı halkının dirilişi için çalışmalarına çok genç 
yaşlarda Mladi Muslimani (Genç Müslümanlar) derneğine 
katılarak başlayan Aliya, komünist rejimin bu derneğin 
faaliyetlerini yasaklayıp üyelerini tutuklamasıyla hapisle 
tanışır. Daha sonraki yıllarda da yayınladığı İslam Mani-
festosu eseri nedeniyle hapis cezalarıyla karşı karşıya kalır.

Boşnak şarkıcı Dino Merlin’in Da Te Nije Aliya şarkı-
sında aşağıdaki nakaratla bahsettiği avlu Morica Han’ın 
avlusu:

bu kadar ışıltılı parlayamazdı
benim güzel avlum
ve ben karanlığı ışık bilirdim
Aliya sen olmasaydın

Bosna’yı ziyaretimizin 2.gününde Osmanlı’nın vezir-
ler şehri olarak bilinen Travnik’i ziyaret ettik. Saraybosna 
Avusturyalıların saldırısına uğrayınca Travnik, 1686-1851 
yılları arasında 165 yıl Bosna eyaletinin Sancak Merkezi 
olmuş. 

Travnik Kalesi, şehri tepeden izleyebileceğiniz muh-
teşem bir manzara sunuyor. Şehir merkezindeki 

Alaca Camii olarak bilinen caminin içi çok 
hoş süslemelerle donatılmış ve ahşap dona-

nımıyla göz kamaştırıyor. 1705 yılında Os-
manlı Veziri Elçi İbrahim Paşa tarafından 

yaptırılan medrese halen ayakta ve Tür-
kiye’den gelen turistlerin çokça ziyaret 
ettiği mekanlar arasında.

90’larda Boşnaklara uygulanan 
soykırıma dünya gözünü yumarken, 
Türkiye’de yaşayan Ağrı Patnos’lu 
Selami Yurdan; Bosnalı kadın ve 
çocukların “Nema niko da nas spa-
si” “Bizi kurtaran yok mu” haykı-
rışlarına dayanamaz ve bir grup 
arkadaşıyla Boşnak kardeşleriyle 
omuz omuza savaşmak üzere Bos-
na’ya gider. Selami Yurdan orada 
şehid olur. Kabri bu güzel şehir-
dedir. Travnik’e yolunuz düşerse 

Mücahid Selami kardeşimize bir Fa-
tiha okumayı ihmal etmeyin. Travnik ayrı-

ca, Fatih Sultan Mehmed Han’ın ordusuyla Aliya İzzetbegoviç
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soluklanıp su içtiği yer olarak bilinir. Dağ-
dan şehre doğru inen Plava Voda (Mavi Su) 
kıyısında çok hoş restoranlar bulunuyor. Et 
ürünleri muhteşem ve fiyatlarda gayet ma-
kul, öğle yemeği için ideal. Tavsiyem neh-
rin kıyısında yer alan Lutvina Kahvu (Lüt-
fünün Kahvesi). Cevapi’si çok lezzetlidir. 

***

Şehirlere yazılmış şarkıları çok sevdi-
ğimi ifade etmiştim ama bir şehre yazıl-
mış bence dünyanın en güzel şarkısı olan 
Sarajevo ljubavi moja (Saraybosna aşkım 
benim) şarkısının sahibi Kemal Monteno 
önceki yıl vefat etti. Bosna savaşına dair bir 
dramı konu alan Grbavica: Esma’nın Sırrı 
filmindeki müziğiyle bu şarkıyı belki biraz 
daha fazla sevmiştik. 

Annesi Boşnak babası İtalyan olan Mon-
teno’nun cenazesi toprağa verilirken sanatçı 
dostu Rade Serbeciva’nın ağzından “Make-
donya’daki Vardar nehrinden Slovenya’daki 
Triglave dağına kadar bütün dostların seni 
sonsuza dek sevecek” sözleri dökülür.

Mostar Köprüsü
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Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp 

Fakültesi Hastanesi öğretim 
üyesi kadrosuna yeni isimler 
eklendi.

Çeşitli branş ve 
anabilim dallarına mensup 
öğretim üyelerinin göreve 
başlamasıyla birlikte 

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 
kapalı olan bazı anabilim dalları 
aktif hale gelirken daha önce 
Çanakkale’de olmayan dallar da 
açılmış oldu. 

Yaklaşık 3 yıldır kapalı olan 
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 
Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Er’in 
göreve başlamasıyla tekrar aktif 
hale gelirken Yrd. Doç. Dr. Barış 
Yılmazer’in göreve başlamasıyla 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
Romatoloji Bilim Dalı da 
Çanakkale’de ilk defa ÇOMÜ 
bünyesinde hizmet vermeye başladı. 
İstanbul’un yaklaşık beş milyon 
nüfuslu Avrupa Yakasında, devlet 
hastanelerinde 4 Romatoloji uzmanı 
görev yapmakta iken 500 binden 
fazla nüfusa sahip Çanakkale 
genelinde de artık bir Romatoloji 
uzmanı bulunmakta. Çanakkale 
Devlet Hastanesi’nden Hastanemize 
geçen Yrd. Doç. Dr. Fatma Beyazıt ise 
bilgi ve deneyimlerini bundan böyle 
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalındaki çalışmalarında 
kullanacak.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi 
Hastanesinde göreve yeni başlayan 

öğretim üyeleri ve anabilim dalları 
şunlar:

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 
Anabilim Dalı: Yrd. Doç. Dr. Özge 
Çağlar ve Yrd. Doç. Dr. Selçuk Uçar. 
İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
Romatoloji Bilim Dalı: Yrd. Doç. 
Dr. Barış Yılmazer. Çocuk Cerrahisi 
Anabilim Dalı: Yrd. Doç. Dr. 
Ebubekir Er. Histoloji ve Embriyoloji 
Anabilim Dalı: Yrd. Doç. Dr. Başak 
Büyük. Acil Tıp Anabilim Dalı: 
Yrd. Doç. Dr. Murat Daş. Nefroloji 
Anabilim Dalı: Yrd. Doç. Dr. Serkan 
Bakırdöğen. Plastik, Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı: 
Yrd. Doç. Dr. Ergin Yücel. Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Anabilim 
Dalı: Yrd. Doç. Dr. Fatma Beyazıt.

Hastanemiz Her Geçen Gün 
Daha da Güçleniyor
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Plastik Cerrahi Polikliniği Yeniden Hizmette
Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde Plastik 
Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ergin 
Yücel göreve başladı.

Yeni yılla birlikte ÇOMÜ Tıp 
Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi 
Polikliniği’nde göreve başlayan 
Yrd. Doç. Dr. Ergin Yücel Çanakkale 
halkına faydalı olacağına inandığını 
belirterek “Polikliniğimiz yeni açıldı. 
Plastik Cerrahi’nin bünyesinde olan 
tüm hastalıklarla ilgili ameliyatların 
tarafımızca yapılması planlanmaktadır. 
Şimdiye kadar edindiğimiz tecrübe ve 
birikimimizi Çanakkale halkına faydalı 
olmak için kullanacağız” dedi.

Plastik Cerrahi’nin ilgilendiği 
alanlar konusuna değinen Yücel 
“Plastik Cerrahi halk arasında daha 
çok estetik yönüyle bilinen bir bölüm. 
İsmimizin bütünü de zaten Plastik 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi olarak 

geçer. Özellikle bilinmeyen yönü 
Rekonstrüksiyon kısmıdır. Plastik 
cerrahi ayak parmak ucundan, saç 
teline kadar tüm vücut kısımlarının 
hastalıklarıyla ilgilenir. Her türlü 
yara, yanık onarımı, doğumsal 
dudak, damak yarığı gibi baş ve yüz 

bölgesindeki anomaliler, doğumsal el 
anomalleri (parmaklarda yapışıklık 
ya da 6 parmak gibi), el yaralanmaları 
(tendon- sinir- damar onarımları), 
estetik burun ameliyatları, memenin 
küçültme büyütme gibi estetik 
ameliyatları, yine halkımız arasında 
çok bilinmeyen meme kanseri 
sonrasında memenin alınması 
sonrasında yeni meme yapımı, kazalar 
sonrası her türlü yüz kemiklerinin 
kırıkları, yüz bölgesindeki tümörlerin 
çıkarılması ve sonrasında oluşan 
defektlerin kapatılması, göz 
kapağı ameliyatları, trafik kazaları 
sonrasında açık yaraların kapatılması, 
mikrocerrahi ile onarım, kulakla ilgili 
(kepçe kulak, doğuştan kulak yokluğu) 
ameliyatlar, çenenin bozuklukları, yağ 
alma, botoks vs. estetik uygulamaları 
gibi birçok hususta halkımıza hizmet 
vermeyi planlamaktayız.” şeklinde 
konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Ergin YÜCEL
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Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 

(ÇOMÜ) Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde 
Transplantasyon 
Ünitesi’nin 
devreye girmesiyle 
Çanakkale’deki böbrek 
hastaları büyükşehirlere 
gitmeden sağlığına 
kavuşmaya, şifa bulmaya 
devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Yrd. 
Doç. Dr. Faruk Özkul’un 
başında olduğu heyetin yaptığı 
operasyonla 48 yaşındaki 
Gürsel Barın’dan annesi Behice 
Barın’a (69) böbrek nakli 
başarıyla gerçekleştirildi.

Hastanede ziyaret 
ettiğimiz Gürsel Barın 
“Geçtiğimiz Haziran 
ayında annemin hastalığını 
öğrendik. Çanakkale’de 
böyle bir operasyonun artık 
gerçekleştiğini öğrenince, 
anneme tereddüt etmeden 
böbreğimi verdim. Onun 
mutluluğuyla operasyon 
sonrası kendimi çok iyi 
hissediyorum. Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde Faruk Hoca ve 
ekibi gibi hocaların olması 
Çanakkale için bir şans. 
Doktorların, hemşirelerin ve 
diğer personelin yaklaşımı, 
yardımları olağanüstüydü” 
dedi.

Çanakkale’de Bir İlk

ÇOMÜ’de Canlıdan Canlıya İlk Organ Nakli

Evladından Anneye En Güzel Hediye

Oğlunun verdiği böbrekle 
yaşamında yeni bir sayfa açan anne 
Behice Barın ise “Operasyon gayet 
başarılı geçti. Oğlum böbreğini 
vermeyi teklif etti. Kabul ettim. 
Yaşadığım şehirde bu ameliyatı 
olabilmenin mutluluğunu yaşıyorum” 

şeklinde konuştu.

Baba Emin Barın ise büyükşehirlere 
verilen organ nakli yetkisinin tüm 
illere verilmesinin faydalı olacağını 
ifade etti.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 
Başhekim Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Faruk Özkul ise “Daha önce beyin 

ölümü gerçekleşmiş bağışçılardan 
yaptığımız nakillerden sonra 
canlıdan canlıya yaptığımız bu 
nakille, Çanakkale’de bir ilki daha 
gerçekleştirdik. ÇOMÜ organ nakli 
ekibi olarak başarılı olduğumuz için 
üniversitemiz ve şehrimiz adına çok 
sevindik. Çanakkale’ye sağlık alanında 
katkı sunmaya çalışacağız” dedi.
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11 yıldır böbrek nakli için 
sıra bekleyen, TRT’den 

emekli 61 yaşındaki Yusuf Ziya 
Özkan, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde gerçekleştirilen 
böbrek nakli operasyonuyla eski 
sağlığına kavuştu.

İlk nakil operasyonunun 2015 
Temmuz ayında yapıldığı ÇOMÜ 
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, altıncı 
böbrek nakli operasyonu da başarıyla 
gerçekleştirildi.

2005 yılından beri haftanın 3 günü 
hemodiyaliz ünitesine bağlı olarak 
yaşamını devam ettiren Özkan’a 
yaklaşık bir hafta önce telefonda beyin 
ölümü gerçekleşmiş ve böbreğini 
bağışlamış birinden uygun böbreğin 
bulunduğu müjdesi verildi.

Doktor ve Hemşirelerin Gösterdiği 
İlgi Beni Motive Etti

Bursa Çekirge Devlet 
Hastanesi’nde beyin ölümü 
gerçekleşen Fatma İşsever isimli 
hastanın böbreğinin nakledildiği 
Yusuf Ziya Özkan, geçirdiği başarılı 
operasyon sonrası duygu ve 
düşünlerini paylaştı. Özkan “Haftanın 
üç günü diyalize girmek bir süre sonra 
insanın yaşama biçimi haline geliyor. 
Diyaliz tedavisi ilerledikçe başka 
komplikasyonlar ve sıkıntılar ortaya 
çıkmaya başladı. Kendi kendime 
acaba nasıl olacak derken nakil için bu 
davet geldi ve başarılı bir operasyonla 
tekrar eski sağlığıma kavuştum. Nakil 
operasyonu öncesi ve sonrasında 
doktor ve hemşirelerin gösterdiği 
ekstra ilgi beni de motive etti” dedi.

Özkan, İstanbul, İzmir ve Bursa 
gibi civar illerdeki hastanelerde 
organ nakli için bekleyen hastaların, 
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 
kaydolmalarını tavsiye ederek 
hemodiyaliz tedavisi gören hastalara 

şöyle seslendi: “Çanakkale’de ÇOMÜ 
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde güzel bir 
organ nakil merkezi var. Yetkin ve 
nazik doktor ve hemşirelerimiz var 
fakat yeteri kadar hasta yok. Nakil 
sırası burada çok daha çabuk geliyor. 
Hasta kardeşlerimiz; lütfen gelin, 
Çanakkale’deki bu imkandan hep 
birlikte istifade edelim” dedi.

Operasyonu gerçekleştiren ÇOMÜ 
Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Faruk Özkul 
hastanın durumu hakkında şu bilgileri 
verdi: “Yusuf Ziya Bey 11 yıl boyunca 
çeşitli böbrek nakil merkezlerinde 
nakil sırası beklemiş ancak binlerce 
böbrek bekleyen hasta nedeniyle bir 
türlü sıra ona gelmemiş. Bize yaklaşık 
6 ay önce başvurdu. Nakil için çağrı 
aldığımız bir böbreğin Yusuf Ziya Bey’e 
uyumlu olduğunu gördük ve nakil 
ameliyatını gerçekleştirdik. Şu anda 
gayet iyi ve idrar çıkartabiliyor.”

“Yeni kurulmuş bir merkez 

olmamıza rağmen 
Çanakkale’de başarılı işler 
yapmaya başladık. Son 
bir ay içerisinde iki tane 
kadavradan böbrek nakli 
gerçekleştirdik” diyen 
Yrd. Doç. Dr. Faruk Özkul, 
Çanakkale’nin organ nakli 
ruhsatını almasında siyasi 
iradenin büyük katkısının 
olduğunu belirterek şunları 
söyledi: “Türkiye’nin 
hiçbir yerinde büyükşehir 
olmayan bir ilde organ 
nakil merkezi mevcut 
değil. Sağlık Bakanlığı, 
Çanakkale Savaşları’nın 
100. yılına denk gelen 2015 
yılında Çanakkale’nin 
ismine istinaden organ 
nakli ruhsatı vermeye sıcak 
bakıyordu. Organ nakli 
ruhsatının alınmasında 
ve nakil merkezimizin 

açılışında özellikle Sağlık Bakanımızın 
ve Milletvekilimiz Bülent Turan’ın 
verdiği destekler önemli rol oynadı. 
Bu yüzden kendilerine çok teşekkür 
ederiz.”

Yıllarca Sıra Beklemeye Son

Özkul, ÇOMÜ Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nin böbrek nakli sırası 
bekleyen hastalar için bir avantaj 
olduğunu vurgulayarak şunları 
söyledi: “İstanbul, Bursa, İzmir gibi 
illerdeki hastanelerde nakil sırası 
bekleyen hastalar, iki bininci, üç 
bininci sıralarda organ bekliyorlar.  
Ancak bizim merkezimizin yeni 
kurulmasından dolayı şu an sıra 
bekleyen 60 kadar hastamız mevcut. 
Hastalarımızın uzun yıllar sıra 
beklemek yerine nakil merkezimize 
başvurmalarını ve bekledikleri nakil 
fırsatına bir an önce kavuşmalarını 
diliyorum.”

ÇOMÜ’de Bir Böbrek Hastasının  
Daha Hayatı Değişti
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Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp 

Fakültesi Hastanesi’nde kısa bir 
süre önce göreve başlayan Çocuk 
Cerrahi Hekimi Yrd. Doç. Dr. 
Ebubekir Er, çocuk sahibi aileleri 
ilgilendiren önemli tavsiyelerde 
bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Er, 
dünyadaki bütün hastaların 
iyileşmesi, tüm insanların sonsuza 
kadar sağlık, huzur, afiyet, barış ve 
mutluluk içerisinde yaşamalarını 
dilediğini belirterek çocuklarda 
boyun ağrısı, kulak ağrısı, boğaz 
ağrısı şikayetlerinin boyunda şişlik, 
lenf bezeleri, apse yada doğumsal 
kistlere bağlı olabileceğini,  öksürük, 
hırıltılı solunum, nefes darlığı, ateş 
şikayetlerinin solunum yollarına 
yabancı cisim kaçmalarına bağlı 

olabileceğini, kasık ağrısı, kasıklarda 
şişliklerin, kasık fıtıklarına, göbek 
fıtıklarına, lenf bezleri ve hidrosele 
bağlı olabileceğini, iştahsızlık, 
karın ağrısı, ishal, kusma, kabızlığa 
şikayetlerinin apandisite, barsak 
tıkanmaları ve safra kesesi taşlarına 
bağlı olabileceğini, idrarda yanma-
ağrı, idrar yolu iltihabı, büyüme-
gelişme geriliği şikayetlerinin 
böbrek taşı, böbrekte genişleme-
reflüye bağlı olabileceğini, peniste 
ağrı, kızarıklık şikayetlerinin idrar 
deliğinin altta olması, küçük penis, 
gömük penis, eğri penise bağlı 
olabileceğini, yumurtada ağrı, şişlik 
şikayetlerinin yumurta iltihabı, 
yumurtaların torbaya inmemesine 
bağlı olabileceğini belirterek, bu tarz 
şikayetlerin olması halinde Çocuk 
Cerrahi Kliniğine başvurulması 
gerektiğini söyledi.

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma 
Günü’nde ÇOMÜ’de bir ilk 

gerçekleştirildi ve psiko sosyal destek 
gurubuyla Sigara Bırakma Polikliniği 
açıldı.

Birey ve ülke ekonomisini olumsuz 
yönde etkilemesinin yanı sıra ciddi 
sağlık sorunlarını beraberinde getiren 
sigara içme alışkınlığına sahip kişiler 
artık, sıra beklemeden ÇOMÜ’den 
hizmet alabilecek.

Dünya üzerinde 1 milyar, 
Türkiye’de ise 16 milyonu aşkın 
kişi sigara kullanıyor. Dünya Sağlık 
Örgütü’ne göre Türkiye’nin sigarayı 
bırakmada gösterdiği başarı Avrupa 

ülkeleri arasında 4. sırada.

Peki, Çanakkale’de sigarayı bırakmak 
isteyenler ne yapmalı?

Konuyla ilgili ÇOMÜ Tıp 
Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Yusuf 
Ertekin şunları aktardı: “Bölgedeki 
hastanelerde sigara polikliniği 
olmasına rağmen sadece randevulu 
hastalara hizmet veriyor dolayısıyla 
hastalar diledikleri zaman randevu 
alıp, tedavi olamayabiliyorlar. Sıra 
bekleme süreleri çok uzun. Ancak 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Sigara Bırakma Polikliniği’nde sıra 
beklemeden, özel danışma gruplarıyla 
birebir hizmet alma şanslarına sahipler.

“Psiko-Sosyal Destek Grubuyla 
Sigarayı Bırakın”

Hastanemizde sigara bırakma 
tedavisinde psiko- sosyal destek grubu 
oluşturulması Çanakkale’de bir ilk 
olma özelliği taşıyor. Sigara bırakmaya 
gelen hastalarımız ile gruplar 
oluşturuyor ve bu gruplar içerisinde 
hastaların sigarayı bırakmadaki 
engelleri ve buldukları çözüm yollarını 
birbirleriyle paylaşmasını sağlıyoruz. 
Bu şekilde bir terapi grubuyla kendi 
gibi olanlarla buluşuyor olmak hastayı 
psikolojik olarak rahatlattığı gibi kötü 
alışkanlıktan kurtulmaya da bir zemin 
hazırlıyor.”

Çocuk Cerrahi Uzmanı Er’den Ailelere Altın Tavsiyeler

ÇOMÜ’de Sigarayı Bıraktıran Hizmet
Yrd. Doç. Dr. Ebubekir ER

Yrd. Doç. Dr. Yusuf ERTEKİN
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ÇOMÜ Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nden bir yenilik 

daha. Sayıları Türkiye’de 200-
250 civarında olan Romatoloji 
uzmanlığı konusunda 
Çanakkale’deki eksikliği gören 
ÇOMÜ Yönetimi, Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne bir Romatolog 
kazandırdı. Romatoloji uzmanı 
Yrd. Doç. Dr. Barış Yılmazer, Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde hasta 
kabulüne başladı.

Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız 
Romatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış 
Yılmazer; Romatolog’ların iltihaplı 
eklem hastalıkları adı verilen romatoid 
artrit, ankilozan spondilit, Behçet 
hastalığı, ailevi akdeniz ateşi gibi 200’e 
yakın hastalığın tanısının konması 
ve tedavisinin verilmesi konusunda 
uzmanlaşmış kişiler olduğunu belirtti.  

Yılmazer, Romatoloji uzmanlığının 
uzun bir eğitim dönemi gerektirdiğine 
vurgu yaparak “Bu konuda uzman 
olmak için 6 yıl Tıp Eğitimi, 4 yıl İç 
Hastalıkları Uzmanlığı eğitimi 3 yılda 
Romatoloji uzmanlığı eğitimi alınması 
gerekiyor. Bu da bir Romatoloji 
uzmanının yetişmesi için uzun yıllara 
ihtiyaç duyulduğunu gözler önüne 
seriyor. Türkiye’de Romatolog sayısı 
ülke nüfusu ve hasta sayısı dikkate 
alındığında çok yetersiz” dedi.

Romatizmal hastalıkların 
tedavisinde erken tanının önemli 
olduğunu belirten Yılmazer, hastalığa 
uygun tedavi ile olası hasarların 
önlenebileceğini belirtti. Romatizmal 
hastalıkların süreğen (kronik) olması 
nedeni ile hastalığın seyri ve tedavinin 
etkinliğinin değerlendirilmesi 
açısından düzenli takip gerektirdiğini 
sözlerine ekledi.

Çanakkale’nin Tek Romatoloji Uzmanı 
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde

Yrd. Doç. Dr. Barış YILMAZER

Doğumsal olarak göz çevresi ve 
yüzü ilgilendiren kemiklerde 

gelişim eksikliği olan 19 yaşındaki 
üniversite öğrencisi Mehmet Sezer 
Kuş adlı hastaya, ÇOMÜ Tıp Fakültesi 
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Okuloplasti Departmanı öğretim 
üyesi Doç. Dr. Arzu Taşkıran Çömez, 
Dr. Yeliz Ekim, Dr. Ömer Kocabıyık 
tarafından epitez uygulaması yapıldı.

Yüz ve göz bölgesinden çeşitli 
merkezlerde 26 kez ameliyat geçiren 
Mehmet Sezer Kuş’un, doğuştan 
gelişmemiş sağ göz küresi ve orbita 
kemikleri nedeni ile klasik göz içi 
implant ve protez uygulamasının 
mümkün olmadığını söyleyen Doç. Dr. 
Arzu Taşkıran Çömez, hastaya epitez 
uygulaması önerdiğini ifade etti.

Hastanın bu cerrahiyi geçirmiş 
örnekleri gördükten sonra kararını 
vermesi üzerine, ÇOMÜ Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde uygulamanın ilk 

basamağı olan vida implantların 
yerleştirilmesinin başarı ile 
gerçekleştirildiğini  belirten Çömez, 
“Epitez,  her hastaya uygun olmamakla 
birlikte, uygun hastalarda, yüz 
ve göz bölgesindeki defeklerin 

giderilmesinde oldukça başarılı bir 
yöntemdir. Biz de ülkemizde sadece 
birkaç merkezde uygulanan epitezi, 
ÇOMÜ  Tıp Fakültesi Hastanemizde 
ilk kez uygulamış olmaktan gurur ve 
mutluluk duyuyoruz” dedi.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları 
Anabilim Dalı’nda Bir İlk: Epitez Uygulaması
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Böbrek Hastalarına ÇOMÜ Müjdesi
Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp 
Fakültesi Hastanesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan 
Bakırdöğen, ÇOMÜ’de böbrek 
hastalarının nakil bekleme 
sürelerinin diğer hastanelere göre 
çok daha kısa olduğunu ve bunun 
böbrek hastaları için büyük bir 
şans olduğunu belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Serkan Bakırdöğen 
ile Nefrolojiyi, böbrek hastalığının 
gelişimini ve tedavi yöntemlerini, 
ÇOMÜ Tıp Fakültesi bünyesinde 
açılan Transplantasyon Ünitesi’nde 
gerçekleştirilmeye başlanan organ 
nakillerini konuştuk.

Nefroloji nedir, hangi alanla 
ilgilenir?

Nefroloji, böbrek hastalıklarıyla 
ilgilenen tıp dalıdır. Böbreğin daha 
çok tıbbi yani ilaçla, serumla ve 
diyalizle düzelebilen hastalıkları ile 
Nefroloji ilgilenir; böbreğin ameliyat 
gerektiren cerrahi hastalıklarına ise 
üroloji branşı bakmaktadır.

Böbrek hastalıkları iki türlüdür: 
Birincisi, genetik bir altyapının 
olduğu hastalıklardır. Polikistik 
böbrek hastalığı bunlara bir örnektir. 
Son dönem böbrek yetmezliğine 
sebep olan her 10 hastalıktan 
yaklaşık bir tanesi polikistik böbrek 
hastalığıdır. Bu hastalıkta aileden 
gelen kalıtımsal bozukluk yani 
genetik bir mutasyon bulunmaktadır. 
Bunun dışındaki hastalıklarda 
genellikle genetik bir altyapı olmakla 
birlikte bunun üzerine eklenen 
çevresel faktörler de mevcuttur. 
Çevresel faktörler içerisinde en 
önemli konulardan biri diyet 
konusudur. Özellikle sofradaki tuzun 
fazla tüketilmesi böbrek hastalığı 
riskini arttırmaktadır. Tuzun fazla 
alınması, hipertansiyon ve diyabet 
gelişimine de yol açabilmekte 
ve kronik böbrek hastalığı olan 
hastalarda hastalığın ilerlemesini 
hızlandırmaktadır. Bu sebeple 

hastalara ve sağlıklı insanlara, 
diyetlerindeki tuz alımına dikkat 
etmelerini tavsiye ederim. Bunun 
dışında obezite (şişmanlık) de böbrek 
hastalığı gelişimi için bir faktördür. 
Obez olan insanların hem günlük 
kalori ihtiyaçlarını dengelemelerini 
hem de düzenli spor yapmalarını 
tavsiye ederim.

Böbrek hastalığının farklı 
hastalıkları tetiklemesi söz konusu 
mu?

Hipertansiyon, kronik böbrek 
hastalığının hem ülkemizde hem 
de dünyadaki en sık görülen ikinci 
nedenidir. Hipertansiyon, kronik 

böbrek hastalığına yol açabildiği gibi 
kronik böbrek hastalığı geliştikten 
sonra hipertansiyon daha da 
ağırlaşabilmektedir. Hipertansiyonla 
kronik böbrek hastalığı arasında bir 
neden-sonuç ilişkisi var. Biri diğerini 
tetikleyebilmektedir.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi bünyesinde 
yakın dönemde Organ Nakil Merkezi 
açıldığını biliyoruz, bu merkez 
şimdiye kadar neler yaptı?

Tıp Fakültemizde Organ ve Doku 
Transplantasyon ünitemiz, 09 Nisan 
2015 tarihinde resmi olarak açıldı. Bu 
tarihten itibaren ünitemizde 5 kişiye 
kadaverik (vefat etmiş bir kişiden 

Yrd. Doç. Dr. Serkan BAKIRDÖĞEN
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alınan) böbrek transplantasyonu 
gerçekleştirildi. Şu an bir hastamız 
ünitemizde yatıyor. Henüz taburcu 
etmedik. Geri kalan 4 hastamızın 
sağlık durumları iyi ve onlar düzenli 
bir şekilde merkezimize kontrole 
gelmektedirler.

ÇOMÜ bünyesinde açılan 
Transplantasyon Ünitesi’nin 
Çanakkale halkı adına büyük 
avantajlar getireceğini söyleyebilir 
miyiz?

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Doku ve 
Organ Transplantasyon Ünitesi’nin 
açılarak aktif bir biçimde çalışıyor 
olması Çanakkale halkı için büyük 
bir avantajdır. Bu ünite açılmazdan 
önce kronik böbrek yetmezliği 
olan hastalarımız yakın yerlere, 
Bursa ve İzmir’deki hastanelere 
başvurmaktaydılar. Bu hastanelerde 
uzun bekleme listeleri var. Bizim ise 
yeni hasta kayıtlarımız oluşturuluyor. 
Şu anda listemizde nakil için 
bekleyen 60 kadar hastamız mevcut. 
Fakat büyük merkezlerin organ 
bekleme listesinde yüzlerce hasta 
var.  Yeni açılan bir ünite olduğumuz 
için ve bekleme listesinde de fazla 
sayıda hasta olmadığından ünitemize 
kayıt yaptıran Çanakkale’deki diyaliz 
hastalarının böbrek nakil şansı daha 
fazla artmaktadır.

Hastanın nakil sonrası hayatında 
neler değişiyor?

Son dönem böbrek yetmezliğinde 
3 tedavi bulunmaktadır. Bunlardan 
bir tanesi hemodiyaliz yani makine 
diyalizidir. İkincisi, periton yani 
karın diyalizi, diğeri de böbrek 
naklidir. Böbrek nakli, her iki diyaliz 
tedavisinden de üstün bir tedavidir. 
Bugün için en çok tercih edilen tedavi 
böbrek naklidir. Böbrek naklinin de 
iki türü mevcuttur. Birincisi canlıdan 
canlıya, ikincisi ise kadaverik yani 
ölmüş olan bir kişinin böbreğinin 
hastaya takılması ve nakledilmesidir. 
Böbrek nakli daha üstün bir tedavidir. 
Yapılan çalışmalar bize böbrek 
nakil hastalarının ömürlerinin, 
yaşam beklentilerinin diyaliz 
hastalarına göre daha fazla olduğunu 
göstermiştir. Nakil hastalarında 

hem daha uzun hem daha az 
komplikasyonlu ve daha konforlu 
bir yaşam olabilmektedir. Ülkemizde 
özellikle kadaverik böbrek nakillerini 
arttırmamız gerekir. Öldükten sonra 
bağışlanan her organ, hastalarımız 
için bir umut olacaktır.

Hastamıza bir nakil böbreği 
takıldığında 10 yılın üzerinde işlev 
görebilmektedir. Böylece hasta 
bu kadar uzun bir süre diyalize 
girmemektedir. Bu hem hastanın 
sağlığının koruması hem de ülke 
ekonomisi açısından kazanç 
demektir.

Ailesinde böbrek hastalığı olan 
kişiler nelere dikkat etmeli?

Ailesinde böbrek rahatsızlığı 
olan bir insanın böbrek hastası 
olma ihtimali, hiç böbrek hastası 

olmayan birine göre daha yüksektir. 
O sebeple bu kişilerin düzenli olarak 
takip edilmeleri, özellikle de bir 
Nefroloji uzmanının gözetiminde 
bulunmaları gerekmektedir. Özellikle 
yaşı 40’ın üzerinde, hipertansiyonu, 
diyabeti olan, idrarında protein ya da 
albümin kaçağı olan kişilerin mutlaka 
hastaneye başvurmaları gerekir.

Türkiye’deki böbrek hastalığına 
dair rakam verebilir misiniz?

Türk Nefroloji Derneği’nin 2014 
yılındaki verilerine göre ülkemizde 
70 binin üzerinde son dönem böbrek 
yetmezliği hastası mevcuttur. Bu 
hastaların yaklaşık 55 bin kadarı 
hemodiyalizle tedavi olmakta, 5 
bin kadarı periton (karın) diyalizi 
yapmaktadır. Geriye kalan 10-11 
bin civarında hasta da böbrek nakli 
yapılmış olan vakalardır. 
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w Serdar TOPAL / Uzman Psikolog

Gerek özel yaşantıda gerekse iş yaşantısında telaf-
fuz edilmesi en zor kelimelerden birisi de “hayır” 

dır. Bazen nasıl söyleyeceğimizi bilmediğimiz için, bazen 
de yaratacağı etkiden çekindiğimiz için “hayır” demekte 
zorlanırız hatta kaçınırız.  “Hayır” diyebilmekte zorlanıyor 
olmamızın olası sebeplerine baktığımızda;

•	“Hayır”	demenin	o	kişiyi	reddetmek,	geri	çevirmek	
olacağını düşünmek,

•	“Hayır”	dediğimizde	ilişkilerimizin	
zedelenebileceğini düşünmek, 

•	Bencil	olarak	algılanabileceğimizi	düşünmek,	

•	Herkesle	iyi	olmak,	herkesi	mutlu	etmek	ve	
dolayısıyla da herkes tarafından sevilebilmenin yolunun 
her şeye “evet” demekten geçtiğini düşünmek,

•	“Hayır”	diyerek	diğer	insanları	kıracağımızı	ve	
üzeceğimizi düşünmek gibi gerekçelerin karşımıza 
çıktığını görürüz.

Hayır diyememek aynı zamanda kendimizi ifade ede-
memek anlamına da gelir. Kendimizi ifade edeme-
mek ise hem kendimizle olan ilişkimizi zede-
leyen hem de diğer 
insanlarla ilişkimizi 
olumsuz olarak etki-
leyen bir durumdur. 
Hayır diyemiyor ol-
sak da, bastırdığımız 
duygular ses tonu-
muz, bakışlarımız, konuşma 
sırasındaki vurgularımız, beden 
dilimiz, yaptığımız espiriler vb. pek 
çok yolla kendisini ifade etmektedirler.

“Hayır” diyememek sürekli kendimizi hoş-
lanmadığımız durumlarda bulmamıza sebep 
olacaktır. Bu durumların sayısını artması bir 
süre sonra kendimize saygımızı yitirmemize, cid-
di öfke sorunları yaşamamıza ve diğer insanlarla 
ilişkilerimizin bozulmasına sebep olacaktır. 

“Hayır” diyebilmek ne anlama geliyor?

• Kendi yaşantımızın kontrolünü elinizde tutabilmek 
için “hayır” diyebilmemiz gerekiyor. İnsanları kırarım ya 
da ayıp olur endişesiyle “hayır” diyemediğimizde iste-
mediğimiz hatta bizi zorlayan durumlarla karşı karşıya 
kalabiliriz. Günlük rutinimizi sürdürmekte zorlanabilir, 
üstesinden gelemeyeceğimiz pek çok sorumluluğun altı-
na girebilir ve yorgunluk, yoğunluk gibi durumlarla karşı-
laşabiliriz. Bu verimimizi de önemli ölçüde düşürecektir.

• Kendimize güvenebilmek için “hayır” diyebilmek 
ve “hayır” diyebilmek için de kendimize güvenmek 
gerekiyor. Gerektiğinde “hayır” diyebilmek ve dola-
yısıyla istemediği- doğru bulmadığı şeyi yapmamak 
kişinin kendisine olan saygısını arttırırken birilerini 
kırmamak- onların sevgisini- ilgisini- saygısını kaybet-
memek için uygun görmediği şeyleri yapmak- itiraz et-
memek, kişiyi kendi gözünde değersiz kılabilir.

• İş ortamında zamanı iyi yönetmek, iyi bir takım oyun-
cusu olabilmek için “hayır” diyebilmek çok önemlidir. Bir 
takımda herkes kendine düşeni yaparsa takım iyi bir oyun 

çıkarır. Bir oyuncu kendi görevi olmayan işleri sadece 
“hayır” diyemediği için yaparsa kendi görevle-

rini aksatabilir, gereğinden önce yoru-
labilir, sıkılabilir ve takım içerisinde 

sorunlar yaşanmaya başlayabilir. Ayrıca 
zaman sınırlı ve yapılacak işlerin çok ol-

duğu noktada öncelikleri belirleyebilme-
nin en önemli koşullarından biri de daha az 

öncelikli olan işe hayır diyebilmektir. Böylece 
zamanın tuzaklarından da kurtulunmuş olu-

nur.

• Yanlış anlaşılırım korkusuyla 
olumsuz düşünceleri dile getirme-

mek adına “hayır” diyememek 
ilişkileri oldukça zedeleyebilir, 

insanlar sizin samimiyeti-
mizden kuşku duyarlar ve si-

zinle yakınlaşamazlar.

• İstemediğimiz şeyleri yaşamımı-
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zın dışında bırakabilmenin tek 
yolu da “hayır” diyebilmektir.

• Kendi kapasitemizi, yapabile-
ceklerimizi gerçekçi gözle görme-
miz için sadece başkalarının değil 
de kendi değerlendirmelerimize 
de inanmamız gerekiyor. “Hayır” 
diyerek olumsuz değerlendirebi-
leceğimizi düşünmekten vazgeçip 
kendimizi olduğumuz gibi ortaya 
koyduğumuzda kapasitemiz daha doğru değerlendirilmiş 
olacaktır.

• Yanlış yapmaktan, hatalı davranmaktan ve olumsuz 
değerlendirilmekten korkmadığımızda gerekli 

noktalarda rahatlıkla “hayır” diyebilecek ve 
korkularımızın gereksiz olduğunu, aslında 

insanların hatasız olanı, mükemmeli de-
ğil de kendisi gibi hata yapabileni daha 

kolay kabul ettiğini, sıcak yaklaştı-
ğını görebiliriz. Hem daha çok 

sevilen, kabul gören hem de 
sayılan biri olabiliriz. İn-

sanlar bizim karşımızda 
nasıl davranmaları, ne 

zaman durmaları ge-
rektiğini, bizim de 

sınırlarımız oldu-
ğunu bilecek-

ler ve böy-
lece daha 

açık ve 
s a ğ -

lıklı 

iletişim kurabilir hale geliriz.

Tüm bu sözünü ettiklerimiz 
iş performansımızın artmasın-
da, kişi olarak kendimize daha 
fazla güvenmemizde ve kendi-
mizi daha saygın bulmamızda 
ve insanların bizi daha gerçekçi 
boyutlarda değerlendirmesinde 
etkili olacaktır. Ayrıca da; onla-
rın istediklerini yaptığımız için 

değil de kendimiz olduğumuz için sevildiğimizi, değer gör-
düğümüzü görme fırsatımız olacaktır.

Peki, nasıl “hayır” diyebiliriz?

“Hayır” diyebilmenin ilk kuralı öncelikle karşımızdaki 
insanları reddetmediğimizin, sadece kendimizi ifade etti-
ğimizin farkında olmaktır. Amacımız onları kırmak ya da 
üzmek değildir, içinde bulunduğumuz durumu, koşulları 
ifade etmektir. Bu durum sonucunda tabii ki bazı insanlar 
üzülebilirler ya da kırılabilirler. Unutmamak gerekir ki bu 
durum bizim kendimizi ifade etmemizden değil o kişilerin 
beklentilerinden kaynaklanmaktadır.

İnsanlar “hayır” kelimesini duymayı da kullanmayı 
da sevmezler. Bu sebeple sürekli “hayır” diyen bir kişi de 
zaman içinde olumsuz olarak değerlendirilebilir. Bu duru-
mun önüne geçmek için öncelikle gerekçelerimizle ilgili 
karşımızdaki insanları bilgilendirmemiz de gerekir. Bu tür 
bir bilgilendirme karşımızdaki insanları reddetmediğimizi, 
sadece koşullarımızdan dolayı o taleplerine olumlu cevap 
veremediğimiz anlamına gelecektir. 

Böyle bir durumda önce gerekçelerimizi ve koşulları-
mızı ifade etmek ve sonra “hayır” demek süreci daha da 
kolaylaştıracaktır. Sonrasında karşımızdaki kişiye alterna-
tifler sunulabilir. Örneğin; şu an bu işi yapamam ama yarın 
uygun zamanım var, yarın sana yardımcı olabilirim gibi. 

Unutulmamalıdır ki; “hayır” demek karşımızdaki insan-
ları reddetmek demek değildir. Sadece o koşullar altında o 

işi yapamayacağımızı gerekçeleriyle bildirmek demektir. 
Bir başka zamanda veya koşulda, kendimizi uygun 

hissettiğimizde o işi yapabilir veya karşımız-
dakine başka bir zaman 
diliminde yardımcı ola-

biliriz.

B Unutulmamalıdır ki; 
“HAYIR” demek karşımızdaki 
insanları reddetmek demek 
değildir. Sadece o koşullar 
altında o işi yapamayacağımızı 
gerekçeleriyle bildirmek 
demektir..C

B Kendi 
yaşantımızın 
kontrolünü 
elinizde tutabilmek 
için “hayır” 
diyebilmemiz gerekiyor. 
İnsanları kırarım ya da 
ayıp olur endişesiyle “hayır” 
diyemediğimizde istemediğimiz 
hatta bizi zorlayan durumlarla karşı karşıya 
kalabiliriz. Günlük rutinimizi sürdürmekte zorlanabilir, 
üstesinden gelemeyeceğimiz pek çok sorumluluğun altına girebilir ve 
yorgunluk, yoğunluk gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Bu verimimizi de önemli 
ölçüde düşürecektir.C
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Çanakkale’deki kadın 
derneklerinin katılımıyla, 

kadın bakış açısından toplumsal 
cinsiyet rolleri üzerine çalışmalar 
yapan Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Sosyoloji Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Şeref Uluocak 
eğitimli kadınların da şiddete 
maruz kaldığını belirtti.

Şiddetin tanımının doğru 
yapılmadığını belirten Uluocak; 
“Şiddet sadece fiziksel değildir. 
Mağdurun rızası olmaksızın 
gerçekleşen psikolojik, dinsel, 
cinsel, sözlü, ekonomik olmak üzere 
birbirinden farklı şiddet türleri var. 
Şiddet tanımı konusunda eğitim 
alan kadınlar olaylara daha başka 
yaklaşacak ve daha somut tepkiler 
verecektir. Sosyokültürel yapı 
içerisinde entelektüel seviyemizin 
ya da bilinç seviyemizin yüksek 
olduğunu düşünsek de farkında 
olmadan başkalarına şiddet 
uyguladığımız ya da bize yöneltilen 
şiddete maruz kaldığımız durumlar 
oluyor.

“Şiddeti Kendimiz Üretiyoruz”

Şiddeti kendimiz üretiyoruz. 
Farkında olmadan kendimize ya 
da başkalarına uyguladığımız 
şiddet biçimleri var. Kadına ve kız 
çocuğuna yönelik şiddet biçimleri 
örneğin. Şiddetin, insanın kendi 
kendini geliştirmesinin önüne 
geçen boyutlar taşıdığını ancak 
şiddet olarak tanımlandıktan 
sonra anlayabiliyoruz. Bu anlamda, 
şiddetin tanımlanması biraz bilinç 
meselesi.

“Aklın Talebi Arttıkça Şiddete 
Maruz Kalma Olasılığı Artıyor”

Yaptığımız araştırmalarda 
gördük ki kadınların ve erkeklerin 
eğitim seviyesinin yüksek olması 
da şiddetin önüne geçemiyor. 
Yani şiddete olan duyarlılığımız 
arttığında ve konu hakkında bilinç 

geliştirdiğimizde şiddetin mağduru 
olma ihtimalinin artabildiğini 
görüyoruz. Aklın talebi arttıkça 
şiddete maruz kalma olasılığı 
artıyor.

“Şiddetin Önlenmesi İçin Stratejik 
Noktalar Belirlenmelidir”

Şiddetin engellenebilmesi için 
stratejik noktalar belirlemek gerekir. 
Kadının ve erkeğin bilinç sahibi 
olması,  parter (sevgili, kız –erkek 
arkadaş, eş, yakın duygusal ilişkide 
bulunan kişi)  olarak bilinç sahibi 
olunması stratejik bir başlangıç 
noktası olabilir. Çünkü kültürel 
kalıplar sebebiyle ancak partner 
noktasında müdahale edebiliyoruz.  
Diğer bir değiştirmemiz gereken 
husus ise dilimiz. Kadınların 
kendilerini kendi kelimeleriyle 
ifade edecekleri bir dönüşüme 
ihtiyacımız var. Bu uzun bir süreç 
ama başlamamız şart. Bir kere 
şiddetin bir pedegojik eğitim 
formu olarak görülmesinin kayıtsız 
şartsız reddedildiği bir perspektife 
ulaşmamız lazım. Şiddetin her 

formunun reddedildiği, şiddete 
pedegojik bir işlev yükleyen her tür 
pratik ve bu pratikleri meşrulaştıran 
anlam kodlarının içerildiği kültürel 
perspektiflerin değişmesi gerekiyor.

Şiddete karşı sesini çıkarmayı 
beceren toplulukların sesini 
çıkaramayan kişilere de yönelmesi 
gerekiyor. Kadınları içinde 
bulunduğumuz perspektiften değil 
onların içinde bulunduğu koşulları 
dikkate alarak değiştirmek, 
dönüştürmek, katkıda bulunmak 
gerekiyor. 

Doç. Dr. Şeref Uluocak: 
‘Eğitimli Kadınlar Şiddete Maruz Kalıyor’
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Doç. Dr. Hülya ÖNAL / İletişim Fakültesi Bölüm Başkanı

Bir masal repliğidir ama biz burada tüm zamanların en etkili masal 
anlatma yöntemi olan sinemadan söz edeceğiz, hem masalın hem 

de aynanın bizzat kendisi olan sinemadan. Kimine göre aylak zamanlarda 
tüketilecek eğlencelik, kimine göre savaş yıllarında bile üzerine yatırım 
yapılacak kadar ciddi ideolojik bir aygıt.  Çoğu kez de, sadece ticari 
kazanç sağlayan bir ürün. 

Kuşkusuz topluma bakan her göz her perspektif için bir tanımı 
var sinemanın.  Hangi amaçla üretilirse üretilsin, sinema hem bireysel 
hem de toplumsal olarak kendimizi göreceğimiz kusursuz bir aynadır. 
Yönetmenin toplumsal olanı yansıtmak gibi bir amacı olması dahi her 
film,  üretildiği toplumun verilerini taşıyan belgedir. 

İşte bu nedenle geçmiş yılların Yeşilçam filmlerine baktığımızda 
sokaklarından, evlerinden kentleri, mobilya vb. tüketim unsurlarından 
dönem ekonomisini, insanların kıyafet, davranış ve konuşmalarından 
dönem insanının profilini görürüz. Filmler alışık olduğumuz trajik aşk 
hikâyelerinden daha fazlasını anlatır kısacası. 

Uzun yıllar yabancı filmler sinema salonlarının başköşesine yerleşse 
de,  biz Türk izleyicisi için kendi sinemamızın yeri farklıdır. Bize ait 
hikâyelerde tanıdık insanlar görmek isteriz. Mahallemizin bakkalı, 
üst katta kısır eşliğinde altın günleri yapan Neriman Hanım’ın şen 
kahkahaları, istemediğiyle zorla evlendirilen elleri kınalı gelinin gizlice 
akıttığı yaşlar ve benzerleri, hepsi “biz” dir, “bizim”dir. 

Televizyon ya da dijital olanakların sinemanın pabucunu 
dama atıp atmadığı konuşuluyor son günlerde. Çoklu 

ortamlar ile sanal gerçeklik yaratma konusunda 
rekabet edilmesi güç dijital olanaklar,  Sinema 

teknolojisinde de kullanılsa da bence sinemanın 
asıl gücü eriştiği teknik olanaklardan ziyade, 
bizi ana rahmi gibi sarmalayan bir ortamda 
anlattığı hikâyelerin ve insanların sahiciliğinden 

kaynaklanır.
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Kürk 
Mantolu 
Madonna 
Sebahattin Ali 

“Ben dünyadan ziyade kafamın içinde 
yaşayan bir insanım” 

Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca. 
Kollarıyla bizi sarar. Sorgulamadan peşlerinden gider-
iz ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz. Yapıtlarında 
insanların görünmeyen yüzlerini ortaya çıkaran Sabahat-
tin Ali, bu kitabında güçlü bir tutkunun resmini çiziyor. 
Düzenin sildiği kişiliklere, yaşamın uçuculuğuna ve aşkın 
olanaksızlığına dair, yanıtlanması zor sorular soruyor.

Uzun yıllardır ellerden düşmeyen, Türk Edebiyatının 
önemli eserlerinden “Kürk Mantolu Madonna” başucu 
kitabı olmaya devam ediyor.  

“Her gün, daima öğleden sonra oraya gidiyor, koridor-
lardaki resimlere bakıyormuş gibi ağır ağır, fakat büyük 
bir sabırsızlıkla asıl hedefine varmak isteyen adımlarımı 
zorla zapt ederek geziniyor, rastgele gözüme çarpmış gibi 
önünde durduğum “Kürk Mantolu Madonna”yı seyre 
dalıyor, ta kapılar kapanıncaya kadar orada bekliyordum.”

Küçük Prens 
Antoine de Saint-Exupery

“Fil yutmuş bir boğa yılanı mı, yoksa 
şapka mı?” 

Bir çocuk kitabı gibi gözükse de 7’den 77’ye 
herkesin hayatından izler bulabildiği, çokça 
altı çizilen satırla buluşabildiği “Küçük Prens” 
dünyada ve Türkiye’de uzun yıllardır çok satan-
lar arasında yer alıyor. 

“Hoşça git,” dedi tilki. “Vereceğim sır çok 
basit: İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman 
doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle 
görülmez.” Küçük Prens unutmamak için 
tekrarladı: “Gerçeğin mayası gözle görül-
mez.”
“Senin oradaki insanlar, dedi Küçük 
Prens, bir bahçenin içinde binlerce 
gül yetiştiriyorlar ama yine de 
aradıklarını bulamıyorlar.
Aslında aradıkları tek bir 
gülde, ya da bir damla suda 
bulunabilir. Ama kördür 
gözler. İnsan ancak 
yüreğiyle baktığı zaman 
gerçekleri görebilir.”
Antonie de Saint- 
Exupery
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Bir Alman Gazetecinin 
Çanakkale Savaşı Anıları 
Türkçe’ye Kazandırıldı

Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Fen Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Rüstem Aslan, 
Çanakkale Savaşı 
esnasında gazetecilik 
yapan ve anılarını 1916 
yılında yayımlayan 
Rudolf Zabel’in İstanbul 
İçin Savaş kitabını 
Türkçeye kazandırdı.

Çanakkale Savaşları 
sırasında Troya ören 
yerlerinde neler olduğu 
konusunda araştırmalar 
gerçekleştirdiğini ifade 
eden Aslan, yaptığı 
çalışmalarda o döneme 
ilişkin gazetecilerin 
anılarında ilginç 
detayların olduğunu 
gördüğünü kaydetti.

Ege Denizi Kitabı Çıktı
ÇOMÜ Deniz 

Bilimleri ve Teknolojisi 
Fakültesi hocalarından 
Prof. Dr. Ali İşmen, 
Doç. Dr. Muhammet 
Türkoğlu, Doç. Dr. Umur 
Önal, Doç. Dr. A. Suat 
Ateş, Yrd. Doç. Dr. C. 
Çiğdem Yığın, Arş. Gör. 
Dr. Mine Çardak ve Arş. 
Gör. Mukadder Arslan 
İhsanoğlu’nun yazar 
olarak yer aldığı ayrıca 
16 kurumdan 75 yazarın 
katkısıyla hazırlanmış 
50 makaleden oluşan 
“Ege Denizi Denizel 
Biyoçeşitlilik, Balıkçılık, Koruma ve Yönetim” adlı 
kitap, farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya 
getirerek Ege Denizi’ni her yönden ele alıyor.

2015 yılı tarihli dijital basım kitap İngilizce ve 
730 sayfa.

ÇOMÜ Öğretim Üyesinden 
“Hasan Remzi Fertan’ın 
Harp Hatıraları” 

Çanakkale 
Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Fen Edebiyat 
Fakültesi (FEF) Tarih 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Lokman Erdemir’in 
hazırladığı “Hasan 
Remzi Fertan’ın Harp 
Hatıraları” başlıklı 
kitap yayımlandı.

Yrd. Doç. Dr. 
Lokman Erdemir, 
Hasan Remzi 
Fertan’ın Çanakkale, 

Kafkas, Filistin ve İstiklal Harbi hatıralarını kitap 
haline getirdi. 

Harb-i Umûmî Panoraması 
Fotoğraf Albümü Çıktı
100 yıl önce “Harb-i Umûmî Panoraması: 

Çanakkale” adıyla yayımlanmış eserde yer alan 
1915-1917 Çanakkale Savaşları’na ilişkin fotoğraflar; 
Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı dolayısıyla, ÇOMÜ Tarih 
Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Murat Karataş, 
Okt. Barış Borlat tarafından bir araya getirilerek albüm 
oluşturuldu. Türkçe ve İngilizce olarak basılan eserin, 
İngilizce’ye tercümesini Dr. Hayrettin İhsan Erkoç’un 
yaptığı albüm ÇOMÜ yayınlarından çıktı. 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 
çeşitli spor dallarıyla aktif olarak ilgilenen 

öğrencilerimizin görüşlerine yer verdiğimiz “Öğrenci 
Gözüyle Spor” sayfamıza hoş geldiniz.

Dergimizin bu sayısındaki spor dalı Voleybol.  

Görüşlerini aldığımız öğrencilerimiz ise Türkiye 
Üniversite Sporları Federasyonu’nun Balıkesir’de 
düzenlediği Bayan Voleybol Grup müsabakalarında 
şampiyon olan ÇOMÜ Bayan Voleybol takımının 
oyuncuları.

Beyza Öztürk 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 Voleybol benim için hem 
amaç hem de araçtır. Meslek haline 
getirip severek yaptığımız işten para 
kazanıyor olmak ve bu işi sıkılmadan 
yapmak beni mutlu ediyor. Voleybol 
benim için olmazsa olmazların en 
başında geliyor. 

 Spora başlamamdaki en büyük 
etken; ilkokulda branşa yönelik yeteneğimi keşfeden 
öğretmenimin beni yönlendirmesi voleybola başlamama 
vesile oldu. Onun sayesinde de bu zamana kadar geldim.

 Yaşamın gereklilikleri içerisinde sporun da yer 
alması gerektiğine inanıyorum. Hem fizyolojik hem de 
psikolojik anlamda sağlıklı bireylerin oluşumunda en 
büyük rol sahibi bence spordur. 

Neslihan Öz 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 Voleybol benim için yaşamın bir parçası. 
Paylaşmayı, sevmeyi ve disiplini öğreten en önemli şey 
bence.

 İlkokulda çalıştığım beden 
eğitimi öğretmenim ve tabiki ailem.

 Herkesin profesyonel ya da 
amatör bir şekilde spor yapması 
taraftarıyım. Emin olun severek 
yaptığınız her şey size mutluluk 
verecektir.

Nilay Mutlu - Valeriya Damla Dikbaş 
Antrenörlük  – Konaklama İşletmeciliği

 Voleybolun bizim için bir meslek olduğunu 
düşünüyoruz. 
Çoğu zaman 
eğitim 
hayatımızın 
önüne geçip 
tüm yaşamımızı 
kapsayan bir 
meslek haline 
gelmiştir.

 Spora ailemizin teşvikiyle başladık. Hocalarımızın 
da spora devam etmemizde rolü büyük.

 Çocukların eğitim hayatını etkilemeyecek şekilde 
her aile, çocuğunu bir branşa yönlendirmeli.

Beyza Bolat  
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 Voleybol bana, bir amaç uğruna verilen mücadeleyi, 
çalışmayı hırsı ve başarıyı ifade 
ediyor. 

 Voleybola ilk antrenörüm Sedat 
Oğuz’un isteği üzerine başladım. 

 Herkesin özellikle çocukların 
spor yapmasını tavsiye ederim. 
Sporun yaşı yoktur. İnsan her yaşta 
spor yapabilir.

ÖĞRENCİ GÖZÜYLE

ŞAMPİYON ÇOMÜ BAYAN VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARI:

“Spor Bizim için 
Yaşam Tarzı”

•	 Voleybol sizin için ne ifade 
ediyor?

•	 Bu spora başlamanızda 
sizi teşvik eden ne oldu?

•	Okuyucularımıza spor 
hakkında iletmek 

istediğiniz bir şey var 
mı?
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Eda Özdurak 
Antrenörlük

 Voleybol benim için disiplini, 
yaşam tarzını, birlik ve beraberliği, 
uyumu, çalışmayı ve düzeni ifade 
ediyor.

 Voleybola başlamama, kendisi 
de bir voleybol antrenörü olan babam etkili oldu. Ailecek 
sporla ilgilendiğimiz için spora başlamam kolay oldu.

 Spor, günümüzde bir yaşam tarzı haline geldi. Sporu 
sevip yaygınlaştırmak hem sağlık açısından hem de sosyo 
– kültürel açıdan çok önemli. Spor yapalım!

Yağmur Seyhan 
Antrenörlük

 Voleybol benim için bir yaşam 
tarzı. Disiplin, takım ruhunu ve 
sorumluluk bilincini beraberinde 
getiren bir kavram. 

 Voleybola başlamaya beni 
teşvik eden ilkokuldaki beden eğitimi 
öğretmenimdi.

 Sporu, boş vakitleri doldurmak 
için değil de yaşam tarzı ve bir meslek haline getirmek bir 
birey için önemli bir husustur. 

Büşra Yalçın 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 Birlik ve beraberlik, ekip ruhu. 
Profesyonelliğin yanında bir meslek 
ve maddiyat.

 İlkokulda beden eğitimi 
öğretmenim.

 Sporun yaşama renk kattığı 
bir gerçek. Bunun yanına küçük 
çocuklarımız, spora başlamadan 

önce bireysel yerine takım sporlarına yöneltilerek, 
birlik ve beraberliği, paylaşmayı ve sorumluluk almayı 
öğrenmeliler. Daha sonra kendi istedikleri branşa 
yönelmeliler diye düşünüyorum. Herkesin amatör ya da 
profesyonel spor yapması dileğiyle…

Rojda Yılan 
 Voleybolu daha çok bir meslek 

olarak düşünüyorum.

 Babam voleybola bir şekilde 
dahil olmamı istedi ve beni bu spora 
teşvik etti. 

 Spor sayesinde çocuklarımız 
kötü alışkanlıklardan uzak duruyor 
ve kendilerine olan güvenleri bir 

şekilde ortaya çıkıyor. Bu kendilerini ifade etmeye ve 
toplumda iyi yerlerde yer almaya kadar gidiyor.
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BESYO Öğrencisi Milli Atlet Fahri 
Arsoy ve arkadaşları 4x400 

metre bayrak yarışında 18 ülkenin 
katıldığı Balkan Büyükler Salon 
Şampiyonası’nda takım halinde 
birinci oldu.

ÇOMÜ Beden Eğitimi ve 
Yüksekokulu  (BESYO) Öğrencisi 
Balkan Şampiyonu Fahri Aksoy, 
elde ettiği başarıdan dolayı mutlu 
olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle 
devam etti:

“Başarımda en büyük yardımcım, 
antrenörüm Vicdan Berberoğlu 
ve sonrada ailemdir. Bu sezon çok 
çalıştık, yarışma için hazırlandık. 
Okuldan ve ailemden olsun çok 
fedakârlık yaptım. Zamanımı 
hep kamplarda geçirdim.  Balkan 
şampiyonasında seçmelere katıldım. 
Türkiye şampiyonasında büyükler 
de 4. olarak seçildim. Balkan 
şampiyonasında bizim yarış son 
yarıştı ve 4 arkadaşım ile birlikte 4 
x 400 de yarıştık. Balkan şampiyonu 
oldum, aynı zamanda yeni Türkiye 
rekorunun sahibi oldum.  Şu anki 
rekorumuz da 4 x 400 de 3 dakika 15 
saniye 93 salise.

İki sene önce, genç kategorinde 
yarışıyordum, şu an ise 
büyüklerdeyim. Gençlerde de 
dünya şampiyonasına gitmeyi 
hak kazandım, bu da benim için 
çok büyük bir başarı. Çünkü bu 
şampiyonaya gidebilmek için 
bazı özel barajları geçebilmeniz 
gerekiyordu, ben de bu barajları 

geçtim. Dünya şampiyonasına 
Amerika’ya gittik. Orada da 13 yıldır 
kırılamayan rekoru kırdım. Şu anki 
hocalarımız ve antrenörlerimizin 
tahminlerine göre 20, 25 yıl içinde 
kırılamayacağını düşünüyorlar.

Aynı zaman da, Milli Takımda 
oynadığım gibi Fenerbahçe 
kulübünün de oyuncusuyum. İki yıl 
önce Fenerbahçe’yle birlikte kulüpler 
Avrupa şampiyonasına gittim. 
İspanya’da kendi branşım da yarıştım 
ve 400 metrede Avrupa şampiyonu 
olarak Fenerbahçe’ye de güzel bir 
başarı getirmiş oldum.

En büyük hedefim olimpiyat. Şu 
an da olimpiyat aday kadrosunda 
ismim var. Bu sene, 2016 Rio 
Olimpiyatları’nda ismimi göstermek 
istiyorum. 100 yıla yakındır yapılan 
bu olimpiyatlara, daha önce hiç 
Çanakkale’den katılan olmamış, bu 
yüzden bir ilk olarak adımı yazdırmak 
istiyorum.

Gençlerimiz için sadece 
atletizmde değil, diğer sporlarda da 
başarı için çok çalışmak gerekiyor, 
azim gerekiyor. Gerektiğinde 
arkadaşlarına hayır demeyi 
öğrenmeleri gerekiyor. Spor, kötü 
alışkanlıklardan sizi kesinlikle 
uzak tutuyor, kötü ortamlarda bile 
bulunmak istemiyorsunuz.

Bana verdikleri destekten dolayı 
antrenörüme, hocalarıma, aileme ve 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”. 

Balkan Şampiyonluğu ÇOMÜ’nün

ATLETİZM

Fahir AKSOY
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Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 

Biga İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Bayan 
Voleybol Takımı, 20-23 
Mart tarihleri arasında 
Edirne’de düzenlenen 
“Trakya Üniversiteler 
Birliği Bayan Voleybol 
Müsabakaları”nda 
şampiyon oldu.

Voleybol takımı Trakya ve 
Kırklareli Üniversitelerini 3 - 

0’lık skorlarla mağlup ettikten 
sonra final müsabakasında 
da Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesini 3 - 1 yenerek 
şampiyonluğa ulaştı.

Takımın antrenörü Serdar 
Duman, turnuva sonrası 
yaptığı açıklamada turnuvaya 
çok iyi hazırlandıklarını 
söyleyerek takımın centilmen 
tavırlarından dolayı 
turnuvanın örnek takımı 
olarak gösterildiğini de ifade 
etti. 

ÇOMÜ Futsal Erkek Takımı 
Yenilgisiz Şampiyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)  Futsal 
Erkek Takımı 14-18 Mart 2016 tarihleri arasında 

Edirne’de düzenlenen 2. Lig Futsal müsabakalarında 
yenilgisiz şampiyon oldu.

Takımın teknik sorumlusu Doç. Dr. İlhan Adiloğulları 
“Bizlerin amacı ÇOMÜ ailesini hem saha içi hem de saha 
dışı davranışlar ile iyi bir şekilde temsil etmektir. Geçtiğimiz 
yıl katıldığımız Futbol 2. Lig Müsabakalarında da yenilgisiz 
şampiyon olduk. Bu sene de Futsal branşında aynı sporcu 
grubu ile üniversitemizi temsil ederek, yenilgisiz şampiyon 
olduk. 2 yıldır bizlere ve üniversitemize bu gururu yaşatan tüm 
sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Biga UBY0 Öğrencisinden 
Önemli Başarı
Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 

Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik 
Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mehmet İhsan 
Derme, 17-20 Mart 2016 tarihinde Marmaris’te 
düzenlenen Türkiye Üniversiteler Kick Boks 
Şampiyonasında 63 kg’da üniversitemizi 
ikincilik kürsüsüne çıkardı. 

ÇOMÜ, Çanakkale İl 
Şampiyonu Oldu

05-06 Mart 2016 tarihlerinde Masa Tenisi 
Federasyonu faaliyet programında yer 

alan “Kurum ve Kuruluşlar Masa Tenisi 
İl Şampiyonası” müsabakaları Çanakkale 
Onsekiz Mart Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni 
Rektörlük Beden Eğitimi ve Spor Bölüm 
Başkanlığının düzenlediği Masa Tenisi 
Turnuvası sonucu dereceye giren akademik 
ve idari personel temsil etti. Müsabakalara 52 
sporcudan oluşan, 13 kurumun erkek takımları 
katılmış olmuş olup, müsabakalar sonunda, 
ÇOMÜ Çanakkale şampiyonu olarak, Antalya’da 
yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına gitmeye 
hak kazandı. 

Biga İİBF Bayan Voleybol Takımı  
Edirne’de Şampiyon Oldu
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Ovmaç Çorbası
Malzemeler: 1 adet küçük boy soğan, 2 çorba kaşığı 

ayçiçek yağı, 1 çay kaşığı biber salçası (eğer yoksa kırmızı 
pul biberde olabilir), 1 su bardağı un, yarım bardak ve 
bir buçuk litre ayrı ayrı su, 1 tatlı kaşığı tuz şeklindeki 
malzemelerimizin olması gerekiyor.

 Hazırlanışı: Öncelikle soğanımızı küp şeklide doğ-
rayıp ayırdığımız 2 çorba kaşığı sıvı yağımız ile pembele-
şinceye kadar ateşte bırakıyoruz. Ardında salçamızı ekleyip 
karıştırıyoruz. Daha sonra üzerine ayrı olarak koyduğumuz 
bir buçuk litre suyu ekliyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Bu 
malzemelerimiz ateşte kaynamaya dursun biz öbür yandan 
un ile ayrı olarak koyduğumuz yarım bardak suyu ekliyoruz 
ve unu toz halinden kurtulana kadar karıştırıyoruz. Daha 
sonra ocaktaki malzemelerimiz kaynamaya başlayınca bu 
karıştırarak ıslattığımız unu az az kaynayan tencerenin içine 
ekliyoruz. Bütün unu döktükten sonra tenceremizi karıştı-
rıyoruz ve ortalama 15 dakika pişen çorbayı ocaktan indiri-
yoruz. Çorbamız servise hazır.

Eğer Çanakkale iline yolunuz düşüyorsa ve 
Çanakkale’de ne yenir diye merak ediyorsanız işte 

size Çanakkale’nin meşhur yemekleri. Çanakkale ilinin 
yöresel yemeklerine göz atın ve Çanakkale’ye gidince 
bu yemeklerin tadına bakmadan dönmeyin. İşte 
Çanakkale ilinin yemeden dönülmemesi yemekleri…

•	 Çanakkale Yöresel Çorbaları

•	 Çanakkale Yöresel Ana Yemekleri

•	 Çanakkale Yöresel Deniz Ürünleri Yemekleri

•	 Çanakkale Yöresel Salatalar

•	 Çanakkale Yöresel Tatlıları

İşte Çanakkale Yemekleri

Ülkemiz bildiğiniz gibi yemekleri ile ünlü bir ülkedir. 
Anadolu mutfağı denince bile insanın iştahı kabarmakta. 
Güzide ülkemizin güzide şehirlerinden Çanakkale’de 
de birbirinden güzel yöresel yemekler var. Çorbasından 
etli yemeğine, sebzeli yekeğinden hamur işine kadar 
Çanakkale’ye özgü birçok yöresel yemek bulunmakta.

Çanakkale Yöresel Çorbaları
Ovmaç Çorbası
Domatesli Tarhana Çorbası
Domatesli Tarhana Çorbası - Çanakkale

İşte Çanakkale Yemekleri

Yumurta HelvasıMalzemeler: 2 adet yumurta, un (2 adet yumurtanın 

1 bardakta kapladığı miktarda), toz şeker (ne kadar tatlı 

olmasını istiyorsanız), zeytinyağı (göz kararı) ve su (göz kararı) 

şeklindeki malzemelerimizi hazırlıyoruz.
 Hazırlanışı: Yumurta Helvası için verdiğimiz malzemele-

rin hepsi bir araya getirin ve kısık ateşte katılaşıncaya kadar karıştı-

rarak pişirin. Katılaştıktan sonra isterseniz üzerine 1 tatlı kaşığı toz 

şeker ekleyebilirsiniz.
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İskorpit Çorbası
Ispanak Çorbası

Çanakkale Yöresel Ana Yemekleri
Tumbi
Ispanak Sarması
Çırpma
Melki Yemeği
Yumurtalı Tiken
Metez
Melki Köftesi
Tarhanalı Patlıcan
Börülce Köftesi
Lüfer Pilavı
Lüfer Pilavı - Çanakkale
Patlıcan Kapama
Dolma
Yaprak Sarması
Pazı Dolması

Çanakkale Yöresel Deniz Ürünleri Yemekleri
Papaz Yahni
Midye Dolma
İstavrit Buğulama
Tuzlu Sardalye - Çanakkale

Çanakkale Yöresel Salatalar
Biber Parpullaması
Deniz Börülcesi
Ahtapot Salata
Ahtapot Salata -

Çanakkale Yöresel Turşular
Patlıcan Turşusu
Yağlı Turşu
Deli Armut Turşusu (Ahlat Turşusu)

Çanakkale Yöresel Tatlıları
Peynir Helvası
Yumurta Helvası
Halle Şeftalisi Reçeli
Mafiş
Üzüm Reçeli
Üzüm Reçeli - Çanakkale
Oturtma (Samsa, Samsı)
Kiraz Reçeli
Kabak Reçeli
İncir Dolması
Basma Helvası

Tarhanalı Patlıcan
Malzemeler: 1 kilo patlıcan, 1 su bardağı sütlü tarhana 

(göce), 3 adet soğan, 100 gram lor, 2 adet yumurta, 
yarım demet nane otu, yarım demet maydanoz otu, 1 
çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, ayrı ayrı 4 yemek 
kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı 
zeytinyağı ve son olarak da 3 su bardağı su şeklindeki 
malzemelerimizi hazırlıyoruz.

 Hazırlanışı: Öncelikle 1 kg ayırdığımız patlıcanlarımızı 
kaynayan suyun içine bırakıp yumuşamasını bekliyoruz. Yumu-
şadıktan sonra patlıcanların üzerine soğuk su döküp ortalama 
10 dakika bekleyin. Bu soğuyan patlıcanları ikiye bölün ve iç-
lerini çıkarın. İçlerinden çıkan çekirdeksiz malzemesini ince bir 
şekilde doğrayın. Diğer yandan soğanlarımızın 4 yemek kaşığı 
ayırdığımız zeytinyağı ile sararana kadar kavurun.

Ardında ince ince doğradığınız patlıcan içlerini bu soğan-
ların içine ekleyin ve ortalama 5 dakika daha kavurun. Daha 
sonra 3 su bardağı sıcak su ekleyip kaynamasını bekleyin. Kay-
nadıktan sonra tencereye sütlü tarhanayı yani göceyi ekleyin 
ve kısık ateşte suyu çekilinceye kadar pişirin. Burada dikkat 
etmeniz gereken husus su tamamen bitmesin. Sonrasında ise 
tenceredeki malzemeleri ortalama 10 dakika soğumaya bıra-
kın. Diğer yandan da nane ve maydanozlarımızı ince ince kı-
yıyoruz. 10 dakika sonra doğradığımız nane ve maydanoz ile 
beraber tuz, karabiber ve lor malzememizi de tencereye ekle-
yip karıştırıyoruz.

Hazırladığımız bu malzemeyi içini boşalttığımız patlıcanla-
rın içine dolduruyoruz. İçlerini doldurduğumuz bu patlıcanla-
rı da 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile yağladığımız tepsiye güzel 
bir şekilde yerleştiriyoruz. Ardından 2 adet yumurtamız ile 1 
yemek kaşığı zeytinyağını karıştırıp tepsiye dizdiğimiz patlıcan-
ların üzerine sürüyoruz. Ardından da tepsimizi fırına veriyoruz. 
Patlıcanlarımızın üzeri pembeleşinceye kadar fırında bekletiyo-
ruz. Sonrasında ise tepsimiz fırından alıp servis ediyoruz.

Melki Yemeği

İstavrit Buğulama

Mafiş
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Nöbetçi Dilenci
Adam köşedeki kör dilen-

ciye para vermişti. Ama dilenci 
arkadan seslendi:

“Heey bakar mısınız, verdiğiniz 
para sahte.”

“Ne sahte mi? Peki, sen nasıl 
anladın sahte olduğunu? Kör değil 
miydin sen?”

“Hayır efendim... Ben kör 
değilim ama bu köşedeki kör di-
lencinin yerine duruyorum. Sağır 
ve dilsizim ben.”

“Peki, kör olan nerede?”
“İzin günü bugün, sinemaya 

gitti de.”

Bir Kötü Bir de 
Ondan Kötü Haber
Doktor hastalarından birini 

aramış. Telefonda aralarında 
şöyle bir diyalog geçmiş:

–Sana bir kötü bir de çok 
kötü haberim var. Önce hangi-
sini söylememi istersin demiş.

– İlk önce kötü haberi söy-
leyin.

– Tahlilleriniz sonucunda 
maalesef sadece yirmi dört saat 
ömrünüz kaldı...
– Bu kötü haberse bundan daha 
kötü ne olabilir ki?
– Dünden beri size ulaşmaya 
çalışıyorum, telefonunuz 
kapalıydı.

Sevinememek
Temel’in karnesindeki 

zayıfları gören annesi 
sinirli sinirli Temel’e 
bağırır:

-Ha bu nedur? Geçen 
yıl sinif birincisudun, bu 
yıl sonuncu olmişsun!

Temel gayet sakin 
cevaplar:

-Anacuğum geçen yıl 
sen çok sevinmiştun bırak 
bu yıl da başka analar 
sevinsun da!

Büyüyünce Ne 
Yapacaksın?
Misafir, küçük kıza 

sordu:
-Büyüyüp, an-

nen kadar olunca ne 
yapacaksın bakalım?

-Rejim yapacağım 
teyze. 

 Mutfakta Hayatı Kolaylaştıran Pratik Bilgiler
❶ Yeşil bir muzu sarıya veya çok sert bir şeftaliyi biraz daha yumuşak 
hale getirmek için tek ihtiyacınız kağıt bir torba. Meyveler kağıt torba 
içerisinde saklandığında içeriğindeki 
etilen gazı ile tepkimeye girer ve daha 
hızlı olgunlaşır.

❷ Domateslerin çabuk çürümesini 
önlemek için koparılan kısımlarının 
aşağıda kalması gerekir. Bu sayede 
domatesin koparıldığı yerden nem ve 
hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca 
domatesler oda sıcaklığında buzdolabında 
olduğundan daha uzun süre dayanır.

❸ Muzun daha uzun süre dayanması için koparıldığı yere plastik 
sarmanız yeterlidir.

❹ Patatesleri doğradıktan sonra soğuk suda bekletirseniz 
kahverengileşmesini önlersiniz.

❺ Elmaların renk değiştirmesini de 2 ölçek su ve 1 ölçek bal ile 
önleyebilirsiniz.



İletişim: Terzioğlu Kampüsü Rektörlük Binası A Blok 17020  ÇANAKKALE

PROJE DESTEKLERİ

•	 Mühendislik	ve	Teknoloji	Bilimleri
•	 Doğa	Bilimleri
•	 Sosyal	ve	Beşeri	Bilimler
•	 Tıbbi	Bilimler	
•	 Tarımsal	Bilimler	

alanlarının	ilgili	bölümlerinden	birinde	öğrenim	gören	lisans	öğrencilerinin	
hazırladıkları,	sanayinin	bir	sorununu	çözmeyi	hedefleyen	ve	/	veya	sanayide	
uygulama	potansiyeli	olan	ürün	/	yöntem	/	süreç	iyileştirme	ve	/	veya	geliştirmeye	
yönelik	araştırma	konusuna	sahip	lisans	bitirme	tezleri	için	destek	verilmektedir.

•	 Gönüllülük	projeleri
•	 Sosyal	Uyum	Projeleri
•	 Madde	Bağımlılığıyla	Mücadele	Projeleri
•	 Sağlıklı	Yaşam	ve	Spor	Projeleri
•	 Kültür	Sanat	Projeleri
•	 Eğitim	Projeleri
•	 Bilimsel	Araştırma	Projeleri
•	 Muhtelif	Projeler
(Proje	süresi	maksimum	12	aydır.
Destek	miktarı	minimum	10.000	TL,	maksimum	250.000	TL’dir.)

-TÜBİTAK,	Gençlik	ve	Spor	Bakanlığı,	Ulusal	Ajans,	Türkiye	Yeşilay	Cemiyeti
(Dernek,	Topluluk	ve	Grup	başvuruları	mümkün.)

TÜBİTAK 2209/b Üniversite Öğrencileri  
Yurt İçi- Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destek Programı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2016 PROJE ÇAĞRISINDA 
DESTEKLENEN PROJE BAŞLIKLARI

Proje Desteği Alabileceğiniz Bazı Kurum/Kuruluşlar

  ÇOMÜ’nün, proje üreten ve bilimsel proje yapmak 
isteyen öğretim elemanlarına ve öğrencilerine destek 
veren “Proje Koordinasyon Merkezi”ne sahip olduğunu 
biliyor muydunuz?

  ÇOMÜ Kampüs FM Radyo ve TV’sinin Üniversiteler arasında en 
çok dinlenen ve en iyi teknik donanıma sahip birimlerinden biri 

olduğunu biliyor muydunuz?

  1915 Ruhuyla bezenmiş bu topraklarda Tarih 
eğitimi almanın bir ayrıcalık olduğunu,
  ÇOMÜ Arkeoloji Bölümü’nün birçok arkeolojik 
kazıya başkanlık ettiğini biliyor muydunuz?

  ÇOMÜ’de 150’nin üzerinde öğrenci kulübü 
olduğunu ve aktif faaliyet gösterdiğini 

biliyor muydunuz? 

  Türkiye’nin en büyük teleskobunun, 
  Bölgenin en güçlü kütüphanesinin,
  Üniversite içinde ücretsiz ring servislerinin 
  ÇOMÜ’de olduğunu biliyor muydunuz? 

  En iyi Japonca 
öğreten kurumun 

Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
olduğunu biliyor 

muydunuz?
  ÇOMÜ 
mezunu 
pek çok 
bürokrat, vali, 
kaymakam 
olduğunu 
biliyor 
muydunuz?



BAH
AR / 2016

BAHAR / 2016

İlahiyat Fakültesi  
Uygulama Camii Açıldı

ÇOMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF);  
08 Nisan 2016 Cuma günü Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre 2016/8555 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile “Siyasal Bilgiler Fakültesi” oldu.


