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TÜRK MİLLETİNE!
“Türk Milleti; bulunduğu bu coğrafyada, bin yıla yakın bir süredir, devletini, barışını, huzurunu ve bekasını
hedef alan sayısız düşmanlar ve düşmanlıklar gördü. İnançlar ve medeniyetler açısından dünyanın
merkezinde bulunan Yüce Milletimiz, şüphesiz ki günümüzde ve gelecekte de düşmanlar ve düşmanlıklar
görecektir. Bu temel gerçek, yeni nesillere aktarmamız gereken en temel husus olarak hafızalarımızda
daima canlı tutulmalıdır.
Bu bilinç temelinde, karşılaştığımız iç düşmanlıkların tamamının, dış kaynaklı ya da en azından dış
destekli olduğunu unutmamalıyız. Ülkemizin son yıllarda yaşadığı ekonomik ve teknolojik gelişme
döneminin, aynı zamanda tarihimizde görülen en ağır saldırıların yaşandığı bir dönem olması şaşırtıcı
bulunmamalıdır.
Onlarca değişik yöntem arasında, dış kaynaklı düşman odaklar bu ülkeyi içerdeki unsurlar vasıtası ile
yönetme niyetinin apaçık bir göstergesi olarak; Yüce Dinimizin değerlerini istismar ederek, devlet içinde
bir paralel çeteyi aşamalı bir şekilde oluşturmuşlardır. Bu çete faaliyetlerini; inanç, insanilik, topluma
hizmet, adalet ve eğitim gibi değerli kavramlar ile süsleyerek, gizli ve zararlı amaçları için kullanmıştır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu olarak, sağlam bir inançla biliyoruz ki bu tür yapılanmalar
ve onların destekçileri, aslında, milletimizin özgür iradesini bastırarak, bütün insanî ve ahlakî değerleri
tarumar ederek, bu ülkenin değerlerine ve gelişimine saldırmaktadır.
15 Temmuz 2016 gecesi bu ihanet şebekesi, halk tarafından seçilmiş meşru Cumhurbaşkanımıza, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne, Hükümetimize ve doğrudan halkımıza, hukuk ve insanlık dışı yöntemlerle
saldırmıştır. Bu saldırı şüphesiz ki ülkemizin bütün meşru değerlerini ve gelişimini yıkma girişimidir.

Hakimiyet
Milletindir

Bu menfur girişimin hemen sonrasında başlatılan ve yine demokrasi, hukukun üstünlüğü ve inanç
gibi değerli kavramlarla süslenen söylemler, bu yapı mensuplarının, ülkemizde hak ettiği cezalara
çarptırılmalarına engel teşkil etmemelidir.
15 Temmuz 2016 gecesi ve sonrasında, kendi iradesini ve meşru yönetimini korumak için sokaklara çıkıp
hayatı pahasına mücadele veren Yüce Milletimize, bu menfur girişim karşısında vakur ve cesur bir duruş
sergileyen Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Hükümetimize, kahraman emniyet
mensuplarımıza, emir-komuta zincirinden ayrılmayı reddeden onurlu askerlerimize, mücadelede yer
almış bütün kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve darbe girişimi karşısında ilkeli duran basın
mensuplarına sonsuz şükranlarımızı sunuyor, bu uğurda hayatını feda eden aziz şehitlerimize Yüce
Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Değerli bir eğitim-öğretim ve bilim yuvası olan Üniversitemiz, bu oluşumlara karşı bir yıldan fazla süredir
verdiği mücadeleyi aynı kararlılıkla devam ettirecek ve bu habis yapının ülkemize ve bilime zarar
vermesine asla izin vermeyecektir.
Bundan sonra da kahraman milletimizin, kendisine ve demokratik düzenine yönelebilecek bu tür saldırılar
karşısındaki kararlı duruşunun devam edeceğine olan inancımız tamdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ÇOMÜ SENATOSU
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu olarak FETÖ/PDY ve bu yapıyla işbirliği içinde bulunan iç
ve dış ihanet şebekelerinin devletimize, ülkemize ve milletimize yönelik gerçekleştirdiği bu hain saldırıyı
lanetliyoruz.

S.S. Çanakkale Onsekiz Mart Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi’nden

Şehit Çocuklarına
ÇOMÜ Bursu
S

.S. Çanakkale Onsekiz Mart Araştırma Proje Eğitim
Kooperatifi; 15 Temmuz 2016 Demokrasi Şehitlerimiz
de dahil olmak üzere Vatan, Millet ve Bayrak uğruna
Şehadet Şerbetini içen şehit çocuklarının eğitimlerine
destek olabilmek için burs verecek.
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dahil olmak üzere Vatan,
Millet ve Bayrak uğruna
Şehadet Şerbetini içen
şehit çocuklarının yüksek öğrenimlerine destek
olabilmek için Koopera-

tif Senedinin 11. Maddesi gereğince, 2016-2017
Eğitim Öğretim Yılında 1
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Vatanına, değerlerine bağlı milletimizin ortak ideali, ülkemizin
her alanda ilerlemesinin temin edilmesidir. Bilim dahil hemen
her alanda yaşadığımız ilerlemeler, bir taraftan da bazı çevrelerin
ülkemize yönelttikleri zarar verici faaliyetleri de artırmaktadır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak, bu zarar verici
çabaların, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerimize
olumsuz yansımalarını da yaşadık.
15 Temmuz 2016 tarihinde, FETÖ/PDY planlaması ile
gerçekleşen darbe girişimi, tehlikenin boyutunu daha net bir
şekilde ortaya koydu. Bu girişimin başarıya ulaşması halinde
Türkiye’nin başka devletlerin kontrol edebildiği bir devlet haline
gelmesi kaçınılmaz bir sonuç olacaktı. Türkiye’nin bütünlüğü ve
güvenliği açısından bakıldığı zaman, ülkemiz dibi görünmez bir
uçuruma sürüklenmiş olacaktı. Geçmiş yıllardaki darbelerden
farklı olarak, ekonomik ve sosyal olarak ciddi gelişme kaydetmiş
ülkemiz, bu darbeden çok daha vahim zararlar görecekti. Hem
siyasi hem ekonomik hem de sosyal açıdan Türkiye çok büyük bir
düşüş yaşayacak, belki de birliğini koruyamaz hale düşürülecekti.
Şüphesiz ki üniversitelerin asli görevi eğitim, öğretim ve
bilimsel araştırmadır. Bu asli görevlerimizi hiçbir şartta bir
kenara koymadık, koymuyoruz. Her gün öğrencilerimizin bütün
ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması, daha iyi eğitim-öğretim
almaları için çalışıyoruz. Hocalarımızın bilimsel araştırmalarını
daha etkin koşullarda yapabilmelerinin şartlarını oluşturmak için
çalışıyoruz.
Ancak, içinde bulunduğumuz süreç, hem ülkemizin hem
de üniversitemizin önüne çıkmış bu büyük tehdidi ve tehlikeyi
ortadan kaldırma sürecidir. O nedenle, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi yönetimi olarak içinde bulunduğumuz şartlarda
en büyük önceliğimiz, 15 Temmuz darbe girişiminden önce
başlattığımız mücadeleyi, FETÖ/PDY tehdidinin bertaraf edilmesi
mücadelesini, aynı kararlılıkla, yasaların verdiği yeni yetkilerle
daha etkili bir şekilde sürdürmektir. Nihai amacımız bu terör
çetesinin Üniversitemizdeki bütün unsurlarını bertaraf etmektir.
Ülkemizin bu tür bir tehditle tekrar karşılaşmaması için
gerekli tedbirlerin alınacağına, bilimsel alanda da hızla ilerlemeye
başlamış ülkemizin, artan bir hızla ilerlemesine devam edeceğine
inancımız tamdır.

Prof. Dr. Yücel Acer
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü
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MEZUNİYET TÖRENİ

18 Mart Stadyumu’nda düzenlenen Mezuniyet Töreni ile
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden 2015-16
Eğitim Öğretim yılında 9000 öğrenci mezun oldu.
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ÇOMÜ’lü Akademisyenler, öğrenci veli ve yakınlarını selamladı

MEZUNİYET TÖRENİ
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Mezun öğrencilerin tören yürüyüşü
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Mezun öğrencilerin tören yürüyüşü
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Mezun öğrencilerin tören yürüyüşü
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

11

MEZUNİYET TÖRENİ

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer:
●● “Size önemli iki tavsiyemiz var. İlki, çalışmaya başladıktan sonra bilgi birikiminizi

arttırma yönünde çalışmalara devam ediniz. İkincisi ise milli, manevi ve ahlaki
değerlerimize bağlılığınızdan asla ödün vermeyiniz.”
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MEZUNİYET TÖRENİ

Çanakkale Valisi Hamza Erkal:
●● “Bu toplumun öncüleri olarak mezun olacaksınız. Bu bilinçle, Çanakkale’nin şehitler diyarı
olması hasebiyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, birliğimizin, beraberliğimizin
inşa edildiği Çanakkale Ruhunu ülkenin her tarafına taşımalısınız.”

Okul Birincisi Nurettin Günbey:
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Ödül Töreni:
●● Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında dereceye giren
öğrencilere ödülleri, Vali Hamza Erkal, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer,
Çanakkale Milletvekilleri Ayhan Gider, Av. Muharrem Erkek, Bülent Öz
ve Belediye Başkan Vekili Bilge Şimşek tarafından takdim edildi.
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Öğrenciler, mezun olmanın sevincini tören sonunda keplerini havaya atarak kutladılar.

Mehteran Gösterisi
16
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Grup Ezgi Konseri
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer:

Daha Çok Bilimsel Çalışma
Daha Çok Proje
Ç

anakkale Onsekiz
Mart Üniversitesin
Rektörü Prof. Dr.
Yücel Acer, Dardanos
Yerleşkesinde düzenlenen
basın toplantısında basın
mensuplarıyla bir araya
geldi.

Antartika’da Türk
Bayrağı Dalgalandı

18

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mirza
Tokpunar ve Prof. Dr. Ahmet Erdem’in
de katıldığı toplantıda Prof. Dr. Acer,
ÇOMÜ’nün son 1 yıldaki gelişimini
içeren bir sunum gerçekleştirdi.
Rektör Acer, sunumunda şu konularda bilgiler verdi;

“Bilimsel Çalışmaların Adresi; Proje
Koordinasyon Merkezi

Bilimsel Çalışmaların Adresi:
Proje Koordinasyon Merkezi
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Yabancı
Uyruklu
Öğrenci
Kontenjanı
Artırıldı

Hocalarımızın akademik çalışmalarını, projelerini maddi olarak destekliyoruz. Bunu bilimsel araştırma
projelerini destekleme fonumuz ile
yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden
beri akademisyenlerimiz daha çok bilimsel çalışma yapıyor. Bilimsel çalışmaları desteklemek için projeler sunmuştuk ve bunları gerçekleştirebildik.
Hem de vadettiğimizden daha iyi

Akademisyen Sayısı
Arttırıldı

ÇOMÜ’DEN HABERLER
şartlarda gelişim gösterdik. Proje Koordinasyon Merkezi’ni kurduk. Hocalarımıza, öğrencilerimize proje yazma,
proje kabulü konusunda teknik destek
veren, uzmanlardan oluşan bir birim
haline dönüştü. Bu birim, bilime verdiğimiz değerin somut yansımasıydı.

Antarktika’da ÇOMÜ Bayrağı
Dalgalandı
Antarktika’da gerçekleşen bilimsel
çalışmada ÇOMÜ’lü akademisyenimiz üniversitemizi ve ülkemizi temsil
etti. Orada kurulması planlanan bilim
üssünde de görev yapması düşünülen
akademisyenlerimizi maddi ve manevi olarak destekledik.

Yabancı Uyruklu Öğrenci
Kontenjanımızı Artırdık
Bünyemize çok sayıda yabancı
uyruklu öğrenci kattık. Bununla da
yetinmeyip çok sayıda ülkeyle ikili işbirlikleri gerçekleştirdik. Uluslararası
işbirliklerini çok önemsiyoruz, Yunanistan, Balkanlar, Batı Trakya, Bulga-

Tıp Fakültesi Gelişime
Devam Ediyor

ÇOMÜ
Diş Hekimliği
Fakültesi
Kuruldu

ristan, Kosova gibi ülkelere gidip üniversitemizi tanıttık. Şu an 700 yabancı
uyruklu öğrencimiz var, YÖK’ün bize
tanımış olduğu ayrıcalık sayesinde
artık ülke bazında kontenjan açabiliyoruz.

Gelibolu Alan Başkanlığı ile İşbirliği
Gelibolu Alan Başkanlığı ile yaptığımız işbirliği sayesinde akademik
çalışmalarımız, projelerimiz Alan
Başkanlığının verdiği destekle gerçekleştirilecek. Hem Gelibolu Yarımadası’nın gelişmesi hem akademisyenlerimizin çalışmalarını gerçekleştirmesi
anlamında çok önemli.

Akademisyen Sayımız Arttı
Akademik kalitenin artması akademisyen sayısının artmasıyla mümkün. Biz göreve geldiğimizden beri
akademisyen sayımız oldukça artı.
Bu ÇOMÜ’nün kalitesinin arttırılması anlamında çok önemli. Profesör
sayısı 28, doçent sayısı 60, yardımcı
doçent sayısı 76 arttı. Bunlar dışında

okutman, uzman, araştırma görevlisi
olmak üzere toplam 263 akademisyen
göreve başladı.

Bölüm Çeşitliliği Sağlandı
ÇOMÜ günümüze hitap eden bölümleri kurmayı amaç edindi. Moda
tasarımı, bilgisayar teknolojileri, bilişim teknolojileri, enerji yönetimi, gastronomi gibi revaçta olan bölümleri
açtık. Açık olan fakat öğrenci almayan
bölümleri aktif hale getirdik.

Tıp Fakültesi Gelişime Devam Ediyor
Tıp Fakültesi Hastanesi, mekânsal gelişiminin yanı sıra çok sayıda
akademisyenin göreve başlamasıyla
gelişimini sürdürüyor. Yeni açılan kliniklerle göz dolduran ÇOMÜ Hastanesi bölgenin en güçlü sağlık merkezi
olmak için atılım gösteriyor.

Diş Hekimliği Fakültesi Kuruldu
9 anabilim dalı, 2 bölüm ile Diş
Hekimliği Fakültesi’ni kurduk. Geçtiğimiz yıl içinde kurulma kararı çıkan
fakültenin akademik yapılanması ger-

ÇOMÜ URAP
Listelerinde
Yükselişe Geçti

Elektronik
Belge Yönetim
Sistemi’ne
Geçildi
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çekleşti. Diş Hekimliği Fakültesi’nin
standartları oldukça yüksek. Bu sebeple Kepez’de bulunan hastanenin
tüm birimlerinin Terzioğlu Yerleşkesi’ne taşınmasının ardından öğrenci
alımına da başlayacağız.

Bölümlerin Aktif Hale Getirilmesi
Uzun yıllardır açık olan fakat öğrenci alımı yapmayan, Siyasal Bilgiler
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi’nde
İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ziraat
Fakültesi’nde Tarımsal Yapılar ve Sulama Programı, Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda İş Sağlığı ve
Güvenliği, Ezine MYO’da Gıda Kalite
Kontrolü ve Analizi, Yenice MYO’da
Ormancılık ve Orman Ürünleri, Bayramiç MYO Spor Yöneticiliği Bölümü
1 ve 2. öğretimi bu yıl ilk kez öğrenci
alacak.
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne dönüştü.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Türkiye’de
sadece 7 üniversitede eğitim veriyor.
Bu aslında bizim çabalarımızın bir
meyvesi ve üniversitemizin prestiji
konusunda önemli bir adım.

URAP Listelerinde Yükseliş
Kalitenin artırılmasına yönelik
çalışmalarımızın meyvesini URAP
listelerindeki yerimizden anlıyoruz.
Türkiye’de üniversitelerin akademik
kalitesine göre sıralandığı en güvenilir liste URAP listesidir. Göreve başladığımızda 51. sırada olan ÇOMÜ bugün 34. sıraya yükseldi. 200 üniversite
arasında 34. sırada bulunan ÇOMÜ’yü
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daha da üst sıralara çıkarmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.

Rektörlük Konferanslar Dizisi
Geçtiğimiz bir yıl boyunca, Türkiye’nin alanlarında uzman, en iyi konuşmacılarını Çanakkale’ye getirdik.
Hem üniversitemize hem Çanakkalelilere fayda sağlamasını düşündüğümüz etkinlikler önümüzdeki günlerde
de devam edecek.

Spor, Sanat ve Bilim Şenliği
Gerçekleştirildi
Ülkemizde yaşanan terör saldırılarından ve uğradığımız kayıplardan
dolayı bu yıl bahar şenliği yapmadık.
Bu yıl şehitlerimize olan saygımızdan
dolayı bahar şenlikleri yerine spor, sanat ve bilim şenliği gerçekleştirdik.

EBYS’ye Geçildi
Elektronik Belge Yönetim Sistemi,
üniversitemizde bürokrasinin hızlı ve
verimli işleyebilmesi için çok önemli
bir adımdı. Bunu artık çok rahat kullanabilir hale geldik ve bu hız bir çok
işimizi kolaylaştırdı. Maliyetin azalmasının yanı sıra, kâğıt tasarrufuyla
çevreyi koruma anlamında güzel bir
çalışma gerçekleşti.

ÖBS Yenilendi
Öğrenci Bilgi Sistemimiz, uzun zamandır teknik sıkıntılar yaşıyordu ve
araştırmacılarımız kendimize ait bir
sistem geliştirdiler. Ağustos ayı itibariyle, kendi programını yazan ve uygulayan bir üniversite haline geleceğiz.
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Biten Projeler – Devam Eden Projeler
ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii hem Çanakkaleliler hem de
özellikle İlahiyat Fakültesi öğrencileri
için çok faydalı bir hizmet oldu.
Öğrenci alanları olarak kullanılan
yemekhaneler, laboratuvarlar, ders
çalışma alanları, sosyal yaşam alanları, MYO bina yenilemeleri gibi birçok
alanda yenileme gerçekleştirdik.
Patoloji, çocuk cerrahisi, onkoloji
kliniği, ramotoloji, plastik cerrahi, organ nakli ünitesi, uyku- alkol-madde,
sigara bırakma polikliniği gibi birçok
yeni birim açıldı.

Gelibolu Piri Reis MYO binası,
kütüphanesi, laboratuvarları
tamamlandı
600 yatak kapasiteli, 15 adet ameliyathaneli, 15 adet dersliği olan, 250
kişilik konferans salonuna sahip Tıp
Fakültesi Hastanesi binasının birçok
kısmı tamamlandı. İçerideki revizyonlar ve çevre düzenlemesi de en kısa
sürede tamamlanacak.
Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler
MYO binaları tamamlandı. Önümüzdeki yıl yeni binada eğitim-öğretime
başlayacaklar.
Anafartalar Yerleşkesi’nin binalarının yıkılıp yeniden inşa edilmesi
projesi tamamlandı.”
Rektör Acer’in basın mensuplarının sorularını yanıtlamasının ardından, toplantı iftar yemeği ile son buldu.
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ÇOMÜ 1,5 Yılda
21 Sıra Yükseldi

URAP TR 2016-2017 Türkiye sıralamasında ilk sırada önceki yıllarda
olduğu gibi ODTÜ yer alırken, Hacettepe Üniversitesi 2., İstanbul Üniversitesi ise 3. sırada yer aldı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ise 130 üniversite arasında 493.22 puanla üniversiteler genel sıralamasında 34. sırada yer aldı.
ÇOMÜ, 2015-2016 dönemine göre 4,
2014-2015 dönemine göre ise 21 basamak yükselerek büyük bir başarı
gösterdi.
Diğer yandan ÇOMÜ, Tıp
Fakültesi Olan Üniversiteler
Genel Sıralaması’nda 26. sırada, Devlet Üniversiteleri
Genel Sıralaması’nda ise
95 üniversite arasında

30. sırada bulunuyor.

sıra

sıra

sıra

2016-2017

sıra

2015-2016

sıra

2014-2015

sıra

2013-2014

57. 47. 56. 55. 38. 34.
2012-2013

URAP Türkiye sıralamasında, üniversiteleri sıralarken üniversitelerin
makale
sayısı, öğretim üyesi
başına düşen makale sayısı, atıf sayısı,
öğretim üyesi başına
düşen atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına
düşen toplam bilimsel doküman sayısı, doktora mezun sayısı, doktora
öğrenci oranı, öğretim üyesi başına
düşen öğrenci sayısı gibi göstergeler
kullanıldı.

ÇOMÜ’NÜN ÜNİVERSİTELER ARASI AKADEMİK
PERFORMANS SIRALAMASI

2011-2012

T

ürkiye’deki
üniversiteleri akademik
performanslarına göre
sıralayan ODTÜ Enformatik
Enstitüsü bünyesinde yer
alan University Ranking
by Academic Performance
(URAP) Araştırma
Laboratuvarı, 2016-2017
dönemi Türkiye’nin en iyi
üniversiteleri sıralamasını
açıkladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin yıllar itibariyle tüm üniversiteler arasındaki sıralaması ise şöyle:
2011-2012 57. sıra
2012-2013 47. sıra
2013-2014 56. sıra
2014-2015 55. sıra
2015-2016 38. sıra
2016-2017 34. sıra
URAP, yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirirken Web of
Science/InCites ile YÖK’ün yayınladığı verileri kullanıyor.
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ÇOMÜ Yeni Bölümleri ile
İş Dünyasının Nabzını Tutuyor

A

kademik anlamda
sürekli gelişim gösteren
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi, yeni açılan
bölümlerle bilim ve iş
dünyasının gereksinimlerini
de karşılayan bir üniversite
haline geldi.
46 bin öğrencisiyle her geçen
gün büyüyen ÇOMÜ’de Rektör
Prof. Dr. Yücel Acer, yeni bölümler
hakkında önemli açıklamalarda
bulundu: Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi hem
bilim dünyasında hem de iş
dünyasındaki gelişmelere ayak
uydurabilen bir üniversite
olmak zorunda. Şüphesiz ki
yükseköğretim kurumu olarak
bu bağlamda son bir yılda
yaptığımız ciddi çalışmalar oldu.
Bu çalışmaların sonucunda
ciddi gelişmeler ve ilerlemeler
sağlandı. Özetlemek gerekirse
bir üniversitenin mutlaka takip
etmesi gereken hususlardan
bir tanesi de günümüzün bilim
dünyasına ve iş dünyasına hitap
eden yeni bölümler açmaktır. Bu
bağlamda üniversitemiz son bir
yılda özelikle iş dünyasına hitap
eden yeni bölümlerin açılmasına
ciddi önem verdi.
Bilim ve İş Dünyasına Hitap Eden
Yeni Bölümler Açıldı
Henüz öğrenci alma aşamasına
gelmemiş ama açılmış bölümler
var. Çanakkale Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu bünyesinde
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim
Sistemleri Bölümünü, Moda
Tasarımı Bölümünü açtık. Yine
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dinamik fakültelerimizden bir
tanesi olan Turizm Fakültesi’nde
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Bölümü yeni açılan bölüm oldu.
Ayrıca Çanakkale Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu bünyesine
Balıkçılık Teknolojisi ve
Gıda Teknolojisi Bölümlerini
ekledik. Bilim dünyasında ve
iş dünyasında önemli bir yer
edinmiş olan enerji meselesi
bizim yakından takip ettiğimiz
bir mesele. Bu açıdan Türkiye’de
sadece bir vakıf üniversitesinde
bulunan Enerji Yönetimi
Bölümü’nü Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi’nde açarak
devlet üniversiteleri içerisinde bir
ilke imza attık.
Diş Hekimliği Fakültesi 9 Ana Bilim
Dalı ve 2 Bölüm İle Eğitime Başlıyor
Uzun süredir sürüncemede
kalan Diş Hekimliği Fakültesi
teklifimiz vardı. Bir yıl içerisinde
yaptığımız çalışmalarla bu
fakültenin kurulmasını sağladık
ve üniversitemiz
bünyesinde artık
bir Diş Hekimliği
Fakültemiz var.
Bu fakültenin
eğitim öğretime
başlaması
önümüzdeki
ciddi
çalışmalardan
bir tanesi
olacak. Fakülte
bünyesinde
açtığımız 9 ana
bilim dalı ve 2
bölümle, öğretim
üyesi sayısını oluşturduktan sonra
eğitim öğretime başlayacağız
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inşallah.
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Üniversitemize Değer Katan
Gelişmelerden Birisi Oldu
Merkezdeki İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi yeniden
yapılandırılarak isminin
Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak
değiştirilmesi meselesi ciddi
bir süreçti. Bu yapılandırma
üniversitemize değer katan
gelişmelerden birisi oldu. Tabi
bunlar özetleyebildiklerim.
Görüldüğü gibi günümüz bilim
ve iş dünyasına hitap eden yeni
bölümlerin kurulması meselesi
önem arz ediyor. Zira dünya
değiştikçe, bilim değiştikçe,
iş dünyası değiştikçe bazı
bölümlerin önemi azalıyor. Bu
sebeple üniversitelerin çok
dinamik olması gerekiyor.
Açılmış Durumda Ancak Atıl Olan
Bölümler Faal Hale Getiriliyor
Üniversitemizde açık olduğu
halde hoca alınamadığı
için faaliyete geçmemiş
bölümler bulunuyor.
Mesela Bayramiç Meslek
Yüksekokulu’nda Spor
Yönetimi Bölümü’nün 1.
öğretimi ve 2. öğretimi
öğrenci alır hale geldi.
Bu Eylül’den itibaren
50’şer kontenjanlı
toplam 100 öğrenci alıyor
olacak. Siyasal Bilgiler
Fakültesi Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümü
2. öğretimine öğrenci
alacak. İktisat Bölümü
2. öğretime öğrenci alacak.
İşletme Bölümü toplam 60
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ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer

kontenjanla bu Eylül’de eğitim
öğretime başlayacak. Mühendislik
Fakültesi’nin çok uzun süredir
açık olan ama öğrenci alamayan
İnşaat Mühendisliği Bölümü
kuruluşundan beri ilk defa bu
Eylül’de öğrenci alacak hale geldi.
60 öğrenci kontenjanını yine YÖK
onayladı. Ziraat Fakültesi Tarımsal
Yapılar ve Sulama Programı,
Çan Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu’nda İş Sağlığı ve
Güvenliği Programı, Ezine Meslek
Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü
ve Analizi Bölümü, Yenice Meslek
Yüksekokulu Ormancılık ve
Orman Ürünleri Bölümü bu yıl
faaliyetlerine başlayacak.
Araştırma ve Uygulama
Hastanesi’nde Yeni Klinikler
Hizmete Başladı
Araştırma ve Uygulama
Hastanesinden de bahsetmek
istiyorum. Hastanemizde son
bir yıl içerisinde o kadar ciddi
gelişmeler oldu ki bunları

gerçekten bir çırpıda söylemek
zor. Faaliyet göstermeyen
klinikler, yaptığımız çalışmalar
neticesinde hizmet vermeye
başladı. Patoloji ve Çocuk
Cerrahisi Klinikleri aktif halde
değildi. Sualtı ve Hiperbarik
Tıp Anabilim Dalı - ki bu bölge
için gerçekten çok önemli - hem
dalış sporları ile ilgili yaşanan
sağlık problemlerinin tedavisinde
hem de ciddi yaralanmaların
tedavisinde faaliyet gösteren
önemli bir bilim dalı. Yıllar önce
kurulmuştu ama hep atıl ve
kapalı bir durumdaydı ilk defa
biz açtık. Onkoloji Kliniği son
bir yıl içerisinde aktif hale geldi.
Romatoloji, Plastik Cerrahi, Organ
Nakli, Çocuk Yoğun Bakımı Kliniği
bunların hepsi hastanemizde
yeni açılan klinikler oldu. Ayrıca
Histoloji’ye de bir öğretim üyesi
kazandırdık. Hastanenin daha da
gelişmesi için önümüzde ciddi
projeler var. Çocuk Endokrin ve

Çocuk Psikiyatri Klinikleri de
yakın zamanda açılacaklar.
Tıp Fakültesi’nde Kurulan Yeni
Laboratuvarlarla Eğitim Kalitesi
Artırıldı
Hastanenin yanı sıra Tıp
Fakültesi’ne de önemli değerler
katmış olduk. Son bir yıl içerisinde
Mesleki Beceri Laboratuvarı açıldı.
Uygulamalı MR eğitim yapmamızı
sağlayan cihazlar alınmış oldu.
Bütün bunlar gösteriyor ki hem
Tıp Fakültesi hem de araştırma
ve uygulama hastanesi bu yeni
açılan bölümleriyle, anabilim
dallarıyla, klinikleriyle gerçekten
son bir yıl içerisinde ciddi bir
ilerleme gösterdi. Bir üniversite
hastanesine, araştırma uygulama
hastanesine yakışır nitelikler
kazanmaya başlamış oldu.
Hastane binasının tamamlanması
ile bunlar çok rahat faaliyet
gösteren birimler olacak.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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ÇOMÜ Proje
Koordinasyon
Merkezi
Meyvelerini
Vermeye
Başladı
●● TÜBİTAK 2209-A “Üniversite
Öğrencileri Yurtiçi Araştırma
Projeleri” kapsamında
üniversitemizde 4’ü Ziraat
Fakültesi, 2’si Mühendislik
Fakültesi’nde olmak üzere
6 öğrenci projesi TÜBİTAK
tarafından desteklenmeye
layık görüldü.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel
Acer, projesi TÜBİTAK tarafından kabul edilen öğrenciler ve bu projelerde
yol gösteren proje danışmanı hocalarla Senato Salonu’nda bir araya geldi.
Yapılan toplantıda projesi kabul edilen öğrenciler proje konuları ve proje
ekipleri hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.

olduğunu ifade etti. Ayrıca bundan
sonraki faaliyetler kapsamında bu konuda ÇOMÜ akademik birimlerinde
daha fazla farkındalık oluşturulacağını ve yine akademik birimler kapsamında oluşturulan yaklaşık 50 kişilik
proje ekibinin katkılarıyla bu ve benzeri proje sayılarının daha da artmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer
ise üniversitede daha öncesinde proje
kültürünün gelişmesinde ciddi bir çalışma yapılmadığına dikkat çekerken,
Proje Koordinasyon Merkezi’nin kurulmasıyla bu konudaki desteklerin
şekillendiğini söyledi. Rektör Acer
sözlerini şöyle sürdürdü:

Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Tan, Merkezin
faaliyetleri kapsamında Ekim 2015’de
üç danışman, üç proje lideri ve üçer kişilik ekipler sloganıyla çok kısa sürede
yapılan çalışmalar sayesinde üniversitemizden altı projenin geçtiğini, bu sayının bölgedeki birçok üniversiteden
hatta Hacettepe ve ODTÜ’den yüksek
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“Üniversitemizde Bilimsel Araştırma
Kültürünü Geliştirmeye Çalışıyoruz”
Böyle bir vesile ile bir araya gelmekten çok mutluyum. Üniversitemizde
proje kültürünün geliştirilmesine yönelik daha önce özel hiçbir çalışma
yapılmamıştı. Bunun çok ciddi eksiklikleri olduğunu bilen birisiyim. Bu
üniversitede öğretim üyeliği, hocalık
yaparken, bir taraftan da idari görevler
yürüttüm. En büyük eksiklik bilimsel
araştırma kültürünün geliştirilememiş, desteklenmemiş olmasıydı. Yaklaşık 1 yıl önce göreve başladığımda
ilk işlerimden birisi bu oldu. Hem hocalarımıza hem de öğrencilerimize bilimsel araştırmalar, projeler konusun-
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da nasıl bir destek oluşturabiliriz diye
düşündük. Aklımıza gelen ilk çözüm
bunun için bir birim oluşturmaktı.
Bu birim Proje Koordinasyon Merkezi
olarak şekillendi. Rektörlüğe bağlı bu
merkezin başında Doç. Dr. Sibel Tan
hocamız bulunmakta. Hocamızın bu
konuda çok ciddi emekleri oldu. Orada çalışan arkadaşlarımız da ciddi
katkılar sağladılar. Amacımız hem sizi
bilgilendirmek hem de ihtiyaç duyduğunuz konularda destek sağlamak.

“Farkı Yaratan Şey Bilgidir”
Proje Koordinasyon Merkezi kurulduğundan beri aynı zamanda kendisi-

ni de geliştirmeye çalışıyor. Başka kurumlara çok sayıda ziyaretler yapıldı.
Eğitim için buraya birçok uzman, hoca
çağrıldı. Onların verdiği eğitimler
oldu. Bu sistem yavaş yavaş oturmaya
başladı ve sonuçlarını da göstermeye
başladı. Sizlerle ilgili güzel haberleri
duyduğuma da çok sevindim. Çünkü
bu ülkenin yakın geleceği sizsiniz.
Üniversiteden mezun olduğunuz zaman bir kısmınız hemen iş dünyasında yerinizi alacaksınız, bir kısmınız
belki belli bir süre sonra alacaksınız
ama her halükarda ne iş yaparsanız
yapın bu ülkenin hayatında çok ciddi
bir rol üstleneceksiniz. Böyle bir araş-

tırma kültürü ile yetişmek çok önemli.
Türkiye’nin ihtiyacı olan şey de budur.
Farkı yaratan şey, bilimsel araştırma
ve bilgidir. Bilgi üretiyor olmamız lazım. Büyük firmaların paraları çok
olabilir ama araştırmaları başkalarına yaptırmak durumundalar. Bizdeki
değerin farkına varmamız lazım. “Biz
bunu yapabiliriz” kültünü yaygınlaştırmamız lazım. Doğru yoldayız ama
toplum olarak şuna alışmışız; “Hemen
yapalım ve bunun sonucunu da ertesi
gün görelim”. Hatta maalesef birçok
Rektör, insanların gözüne gözükecek
şeyler yapmanın, bina dikmenin peşinde. Yani insanlar görecek ve Rektör
çok iyi çalışıyor, şuraya bir bina dikti
diyecek. Ama Rektörün işi bu değil.
Biz ne yapmaya çalışıyoruz, bu tür
birimler kuruyoruz. Sonuçlarını belki
bir yıl sonra tam olarak alamayacağız,
belki iki yıl, belki de on yıl sonra alacağız. Ama olsun burada birilerinin
bu yoldan gitmesi lazım. Kimin bizimle ilgili ne söylediği önemli değil. Biz
doğru yolda olduğumuza inanıyoruz.
Siz bunun en güzel örneklerisiniz. İşte
böyle sonuçlar oldukça bizler doğru
yolda olduğumuzu daha çok görüyoruz. Daha fazla cesaret veriyor bu.
Ama zaten biz böyle sonuçlar göreceğimizi biliyoruz. İnşallah daha fazlasını da göreceğiz, inşallah sizleri bu üniversitede ya da başka üniversitelerde
hoca olarak da göreceğiz, yine beraber
çalışacağız. Bunu sizler bu aşamada
başarmaya başladınız. O açıdan hepinizi teker teker tebrik ediyorum.
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Proje Koordinasyon Merkezi

Vizyon ve Strateji Geliştirme
Toplantısı Yapıldı
●● Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ)
Proje Koordinasyon
Merkezi Vizyon ve Strateji
Geliştirme Toplantısı
yapıldı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer
yaptığı konuşmada üniversitenin proje kültürünün geliştirilmesine ilişkin
konuların toplantıda ele alınacağını
ifade ederek; “Üniversitemizin proje
kültürü noktasında hangi aşamada olduğunu tespit edeceğiz” dedi.
Rektör Acer, Türkiye’deki yüksek
öğrenimde son zamanlarda çok sık
konuşulan konunun üniversitelerin
kalitesinin artırılması hususu olduğunu belirterek şunları söyledi:

Yükseköğretimin kalitesinin
artırılması üzerinde durulmalı
“Eskiden üniversitelerimizin sayısı önemliydi. Hala da aslında Türkiye’de yükseköğretimde okumak isteyen öğrenci sayısını düşündüğünüzde
üniversite sayısının yetersiz olduğu
düşünülebilir. Zira 2 milyon civarında öğrenci her yıl üniversite seçme
sınavına giriyor ancak bunlardan açık
öğretimde dâhil olmak üzere nispeten
küçük bir kısmı üniversitelere yerleş-
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tirilmiş oluyorlar. Üniversite okumak
isteyen öğrenci potansiyeli Türkiye’de
çok yüksek. Türkiye’de üniversiteler
sayı olarak yeni iyi bir noktaya gelmiş
durumda. Şu an 186 üniversite var.
Bunların 109’u da devlet üniversitesi. Biliyorsunuz devlet üniversiteleri
binlerce öğrencisi olan büyük üniversiteler. Bu bağlamda geldiğimiz noktada artık üzerinde durulması gereken
yükseköğretimin kalitesinin artırılması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin kalitesinin artırılması
konusunda yapılan çalışmalar geçen
bir yıllık süreçte de değişmez gündemimiz oldu. Üniversitemiz için olması
gerekli kalite ikliminin gelişmesi, yönetimde olan bizlerin büyük enerji ve
çalışmasını gerektiriyor.

versiteleri bu anlamda algılamamız
lazım. Tam da bu noktada kendi üniversitemizde bilimsel araştırmaları
teşvik etmemizi sağlayacak yöntemler
neler olmalı, bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Bunu koordine edecek,
bununla uğraşacak özel bir birimin
olması gerektiği tartışılmaz. Üniversitelerin bilimsel araştırmaların nasıl
gittiğini, nasıl teşvik edileceğini gözeten ve yardımcı olan bir birime ihtiyaç
vardı. Bu anlamda oluşturduğumuz
merkez, güzel faaliyetler yapmaya
başladı. Böyle bir ofisi oluşturmak tabi
kolay değil. Bir nevi sıfırdan başlamış
olduk ama çok ciddi mesafe kat ettik.
Geldiğimiz noktada ofisimiz hem tecrübe hem de birikim anlamında ciddi
bir noktaya geldi”.

Ofisimiz hem tecrübe hem de
birikim anlamında ciddi bir noktaya
geldi

Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Tan ise yaptığı
konuşmada şunları ifade etti: “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde
uluslararası proje standartlarına uygun, ülke ve bölge ihtiyaçlarına çözüm
üreten, kamu, üniversite ve sanayi
işbirliğini temel alan, ulusal ve uluslararası destek ve fonlardan maksimum
düzeyde faydalanan bir proje kültürü
oluşmaktır” dedi. Toplantı soru cevap
bölümüyle sona erdi.

Bilimsel araştırma, üniversitelerden beklenen temel bir fonksiyon.
Türkiye’de büyük araştırma geliştirme
şirketleri yok. Oluşma aşamasında.
Türkiye bu noktada ciddi mesafe kat
etti. Hala üniversiteler eğitim dışında
araştırmaların yapıldığı ya da araştırmalara katılan merkezi kurumlar
pozisyonunda. Dolayısıyla bizim üni-
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PROJE

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nin
TÜBİTAK Projesine Ödül
Yürütücülüğünü AKÇANSA
Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş., Danışmanlığını Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri
ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Tolga Göksan’ın
yaptığı TÜBİTAK TEYDEB projesi çalışmaları, 3. İstanbul Karbon
Zirvesinde “Düşük Karbon Kah-

ramanları” kapsamında ödüllendirildi.
Klinker üretim hattı baca gazından karbondioksit gazının tutulması ile hem mikroalg üretim
maliyetleri düşürülmüş hem de
çimento sektöründe karbon ayak
izinin azaltılmasına katkıda bulunulmuştur.

“Biomarkers for Nutrition
and Health” Konulu Proje,
İkinci Aşamaya Başvuru
Hakkı Kazandı
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi
Doç. Dr. Akın Çayır tarafından” HORIZON 2020” “ERA-NET
ERA-HDHL “Biomarkers for Nutrition and Health” başlıklı
çağrı kapsamında sunulan proje (The effect of `DNA methylation diets´ upon the human epigenome and epigenetic
ageing-MEDIClock), toplam 51 başvuru arasında seçilen 23
proje arasında yer alarak ve ikinci aşamaya başvuru hakkı
kazandı.
Toplam bütçesi yaklaşık olarak 3.500.000.00 TL olan
proje, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve 6 ülkedeki araştırma kurumları (Newcastle University-UK, Harvard
University-USA, Università degli Studi di Milano-Italy,
University of Reading-UK, Steno Diabetes Center A/S-Denmark, Hasselt University-Belgium) ile birlikte yürütülecek.

Prof. Dr. Tolga Göksan

Dr. Arda Aydın’ın
Uluslararası Patent
Başarısı
Çanakkale
Onsekiz
Mart Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Arda Aydın’ın
2014 yılında,
Avrupa
Patent Ofisi tarafından
(WO2014153626-A2) kabul edilen Uluslararası
Patenti, Amerika Birleşik
Devletleri Patent Ofisi tarafından da tescillenerek
(US 2016/0050888 A1) 25
Şubat 2016 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlamıştır.
Uluslararası, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri patentlerine sahip olan Dr. Arda Aydın’ı tebrik
eder, başarılarının devamını dileriz.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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Çanakkale 2015 Mektup, Şiir, Hikaye ve
Senaryo Yarışması Ödül Töreni
●● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından düzenlenen “Çanakkale 2015 Mektup, Şiir, Hikaye ve
Senaryo Yarışması” ödül töreni Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Yücel Acer:
●● “Çanakkale Savaşları
bizim için en büyük
tarihi değerlerden biridir.
Çanakkale Zaferi’nin
manasını atlamadan,
unutmadan, coşkuyla anıyor
olmak lazım. 100. Yılın
onuruna düzenlenmiş bu
yarışmanın her bir kategorisi
Çanakkale Zaferi’nin ruhunu
ortaya koyması açısından
çok önemlidir. Sıradan
kutlamalar yerine, bu büyük
manayı ortaya koyan,
gelecek nesillere aktaran
anma etkinliklerimiz devam
edecektir. Ödül alanları ve bu
etkinlikte emeği geçen başta
jüri üyeleri olmak üzere
herkesi kutluyorum.”
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Vali Yrd. Bekir Sıtkı Dağ:
●● “Tarihçiler, yaşananları
belgeleriyle yazarken
gerçekleri yazarlar. Edebiyat,
sanat, şiir ve kompozisyon
gibi eserleri ortaya koyanlar
ise tarihsel olayların milletin
vicdanındaki ve ruhundaki
kanaatleri yansıtırlar.
Bu sebeple, yarışmada
ödül alanlar, toplumun
vicdanında o gün yapılan
mücadelenin durumunu
ortaya koydular. Tüm
yarışmacılara katkılarından
dolayı teşekkür ediyorum.
Bu yarışmanın devamlı
olmasını diliyorum çünkü
tarihi gelecek nesillere
aktarmak, yaşatmak ve
hatırlatmak gerekiyor.”

ÇOMÜ’DEN HABERLER

Senaryo
Yarışması

1.

Seyit T. Bozkurt

Hikaye
Yarışması
Ümit Çalışıcı

1.

Senaryo
Yarışması

2.

Şiir Yarışması

Servet Aydemir

Hikaye
Yarışması

Canan Elif İdiz

2.

Şiir Yarışması

M.Bahadır Şahin

2.

Tacettin Şimşek

Yarışmacılara toplam 45.000 TL tutarındaki ödülleri törenle takdim edildi.

2. “Vefa” - Servet Aydemir (ikincilik
Ödülü: 6.000.TL.)

Senaryo Yarışmasında Ödül Alanlar

3. “Kazdağı’nın Gazileri” - Seyfi Şirin (Üçüncülük Ödülü: 4.000.TL.)

1. “Mendilim Kekik Kokuyor ” - Abdulkadir Bozkurt - Seyit Tutkuncan
Bozkurt (Birincilik Ödülü: 10.000.TL.)

1.

Hikaye Yarışmasında Ödül Alanlar
1. “Çanakkale’de Mermi Olmak” -

Ümit Çalışıcı (Birincilik Ödülü: 4.500.TL.)
2. “Dedemin Vasiyeti” - Muhammet Bahadır Şahin (İkincilik Ödülü:
3.000.TL.)
3. “Bana Kardeşliği Fısılda” - Gamze
Dönmez (Üçüncülük Ödülü: 2.000.TL.)

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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Mektup
Yarışması

1.

Mektup
Yarışması

Aysel Kaymaz

Emine Sargın Kaya

Mektup Yarışmasında Ödül Alanlar
1. Emine Sargın Kaya (Birincilik
Ödülü: 4.000.TL.)
2. Aysel Kaymaz (İkincilik Ödülü:
3.000.TL.)
3. Nuray Alper (Üçüncülük Ödülü:
2.000.TL.)

Şiir Yarışmasında Ödül Alanlar
1. “Çanakkale’ye Dörtleme” - Canan
Elif İdiz (Birincilik Ödülü: 3.000.TL.)
2. “Gül Resmi Çizer Toprağa Al Kan-
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2.

larımız” - Tacettin Şimşek (İkincilik
Ödülü: 2.000.TL)
3. “Çanakkale Ruhuyla Yeniden Dirilmek” - Mehmet Yaşar Genç (Üçüncülük Ödülü: 1.500.TL)

Ödül Kazanan Yarışmacılar ÇOMÜ
ve Çanakkale’yi Gezdi
Çanakkale Savaşlarının 100. Yıl Dönümü anısına, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi tarafından düzenlenen,
Çanakkale 2015 Mektup, Şiir, Hikâye ve

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Senaryo Yarışması’nda dereceye girerek
ödül almaya hak kazanan yarışmacılar,
ÇOMÜ personelinin rehberliğinde hem
ÇOMÜ’yü hem de Çanakkale’nin tarihi
yerlerini gezme fırsatı buldular.
ÇOMÜ’de düzenlenen tören ile
ödüllerini alan yarışmacılar, törenin
ardından yerleşkede bulunan Merkez
Laboratuvarı, Yer Bilimleri Müzesi, Piri
Reis Deniz Müzesi ve Kütüphaneyi,
sonraki gün de Çanakkale Şehitliklerini
ve Aynalı Çarşıyı gezdiler.

ÇOMÜ’DEN HABERLER

Prof. Dr. Yücel Acer: ÇOMÜ
Hızla Gelişen Bir Üniversite
Ç

anakkale Destanı’nın yazıldığı Çanakkale
Türkiye’nin tabiat yapısı bozulmamış güzel
ve şirin bir ilimizdir. Geniş kaldırımları, temiz
caddeleri, bakımlı binaları ile örnek bir şehirdir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)
Çanakkale ve çevresine önemli katma değer
sağlamaktadır. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel
Acer genç, dinamik, çalışkan, sempatik ve proaktif
bir profil çiziyor. Rektör Acer ile Çanakkale’de
makamında yaptığım söyleşiyle siz aziz okurları
baş başa bırakıyorum.
Süleyman Doğan - Prof. Dr. Yücel Acer

Sayın hocam rektör olmayı daha önceden hedeflediniz
mi?

le’nin yeri ve önemi daha da büyüyor. Bu tarihi değerlerin
ve doğal güzelliklerin keşfinde ve tanıtılmasında Üniversitemizin katkısı büyüktür. Çanakkale’nin değerlerinden biri
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde geçen çalışde artık şüphesiz üniversitemizdir. Ekonomisi büyük oranma dönemim boyunca, akademisyenliğimin yanı sıra hep
da tarıma dayalı olan Çanakkale için Üniversite, büyümeidari görev de yaptım. Dolayısı ile üniversite yönetim sistenin-gelişmenin-ilerlemenin anahtarıdır. Ziraat ve Mühenminin hep içinde oldum yakındislik Fakültelerimiz bölge
dan tanıdım. Bu süreçte bir üniüreticisi için büyük önem
versitenin kaliteli bir akademik
Rektör
Yücel
Acer:
Üniversitemiz
arz etmektedir. Üniversikurum haline gelmesi için neler
temiz Çanakkale’de geliyapılması gerektiğine ilişkin Çanakkale’de gelişimin ve bilimin
şimin ve bilimin öncülükendime ait fikirlerim gelişti ve öncülüğünü yapmaktadır. Ayrıca
ğünü yapmaktadır. Ayrıca
bunları uygulamaya geçirmeyi
üniversitemiz yeni açılan bölümleri
üniversitemiz yeni açılan
hep arzu ettim. Aslında rektörbölümleri ile iş dünyasının
lüğü düşündüğüm dönemlerde ile iş dünyasının da nabzını
da nabzını tutmaktadır. Çatek gerekçem bu fikirleri uygu- tutmaktadır.
nakkale rüzgârıyla da ünlü
layabilmekti. Bu anlamda rekbir bölge. Üniversite bu
törlüğü hedefledim diyebilirim.
konuda da öncü olacak araştırmalar ve projeler üzerinde
Üniversiteniz bölge, iliniz ve Türkiye için ne ifade
çalışmaktadır.

B

C

ediyor?

Çanakkale değerleri oldukça çeşitli ve önemlidir. Çanakkale Savaşları, Şehitler Anıtı ve Şehitlikler, Asos, Troya,
Çanakkale Boğazı, Kaz Dağları, Çanakkale Seramikleri, Çanakkale Tarımı ve Su Ürünleri sayılabilir. Çanakkale doğa,
tarih, turizm, sanat ve mimarinin bütünlüğünü sunan bir
şehir. Yapılması planlanan yeni projeleri ile de Çanakka-

Üniversitenizi nasıl tanımlıyorsunuz, üniversiteniz
nerede duruyor ve hangi alanlarda iddialısınız?
Üniversitemiz bugüne kadar hep yapısal ve altyapı gelişimine zaman ayırmak durumunda kaldı.Bu anlamda çok
güzel ve işlevsel yerleşke ortamları oluşturduk. Üniversitemizin eğitim, sağlık, spor ve sosyal altyapısına güveniyo-
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ruz, her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Üniversitemizi
Türkiye’de en hızlı gelişen birkaç üniversiteden biri olarak
görüyorum. Çok iddialı olduğumuz arkeoloji, kimya, biyokimya, astrofizik, deniz bilimleri, tarih, tıp, turizm, bazı
sosyal branşlar, Japon dili ve benzeri eğitim ve öğretmenlik
alanlarında da daha ileriye gittiğimizi görüyorum. Yurt dışına daha hızlı açılan, balkan coğrafyasında en faal üniversite haline geliyoruz.

Üniversitenizin yakın ve uzak hedef olarak Türk
bilimindeki vizyonunu ve yerini nerede görmek
istiyorsunuz, bu alanda ki çalışmalarınız nelerdir?

ve ayrılan fonların büyüklüğü önemlidir. Bunun garantileri
oluştukça, Türkiye’deki üniversitelerin dünya sıralamasında ön sıraları kapmalarının önündeki geriye kalan engeller
de silinecektir. Kaldı ki, ülkemizin son yıllarda gösterdiği
atılım kendimize olan güvenimizi büyük oranda artırmıştır.

Üniversite Rektörü olmak nasıl bir duygu, hissiyatınızı
paylaşır mısınız?
Üniversitenin gelişimini hedeflemiş birisi olduğunuz,
kafanızda bu yönde projeleriniz olduğu sürece oldukça
keyifli ve önemli bir konum. Ben bunu şahsen derinden
hissediyorum, yaşıyorum. Şüphesiz ki yetkiden önce bu
sorumluluğu hatırlamak lazım, öyle olduğu ölçüde işler
ilerliyor.

Rektör olduktan sonra aradan geçen bir yıl içinde uygulama alanları ve laboratuvarlarını geliştirmeye, bilimsel
araştırma projeleri hazırlanmasına teknik ve maddi destek
vermeye, fiziki altyapı imkanlarını geliştirmeye, daha yaÖğrenciler neden üniversitenizi tercih etsinler?
şanabilir kampüs ortamları kurmaya çalışıyoruz. Gelişen
Yerleşke içi ve yerleşke dışı geniş ve kaliteli yurt imiş dünyasına ve bilim dünyasına ayak uydurmak için yeni
kânları, yerleşke içi ücretsiz
bölümler kuruyoruz. Kütüpring servisleri, spor salonları,
hanemize 30 bin elektronik
kapalı yüzme havuzu, sosyal
kitap kazandırdık. Bitirme
Rektör
Prof.
Dr.
Yücel
Acer:
tesisleri, tiyatro sahneleri,
aşamasına geldiğimiz 80 bin
yerleşkeleri içinde camilemetrekare kapalı alana sa- Öğrenciler teknolojiyi, kendilerini
ri ve mescitleri öğrencinin
hip araştırma hastanemizde geliştirmek için kullanan, Türkiye’yi
hizmetindedir.
Akademik
tüp bebek ünitesi, organ nadünya
devleri
ile
rekabet
edebilen
olarak
baktığımızda
ise, nitekil merkezi ve kanser tarama
likli
akademik
kadrosu,
ders
bir
konuma
taşımayı
ve
bu
merkezi olacak. Çok farklı
uygulama
ve
laboratuvar
imbölümlerden öğrencilerin bir ülkede yaşayan insanların hayat
kânları, 24 saat açık merkez
araya gelerek fikir üreterek
standardını yükseltmek için çalışan
yerleşke kütüphanesi, 150
projeler yapmalarını sağlabireyler
olmalıdır.
kadar aktif öğrenci kulübüdık. Üniversitemize Botanik
müz mevcuttur. ÜniversiteBahçesi kazandırma çalışması
miz ve çeşitli kurumlardan
başlattık. Projemiz hazır, uysağlanan
burs
imkânları,
isteğe
bağlı veya zorunlu yabancı
gulama aşamasında. Teleferik projemiz ve rüzgar türbini
dil
hazırlık
programları,
İngilizce,
Almanca, Fransızca, Japrojemiz de yoldadır.
ponca, Arapça ve Osmanlıca öğrenme imkânları, tarih ve
Yüksek öğretim kurumlarında görmek istediğiniz
arkeoloji alanlarında Türkiye’nin en zengin bölgesinde
öğrenci profili sizce nasıl olmalıdır?
okuma imkânını sağlıyoruz. Türkiye’nin en büyük teleskoÖğrencilerin ortaöğretimden iyi yetişerek gelmeleri ge- buna sahip gözlemevi, ödül almış radyosu ve gelişmiş radrekiyor. Bu anlamda kastettiğim şey, teknolojiyi, kendileri- yo-televizyon stüdyoları, öğrencilerin proje fikirlerine desni geliştirmek için kullanan, Türkiye’yi dünya devleri ile re- tek veren Proje Koordinasyon Merkezi’ni açtık. Çanakkale,
kabet edebilen bir konuma taşımayı ve bu ülkede yaşayan tarihi, doğası, huzur ve güven dolu ortamı ve daha başka
insanların hayat standardını yükseltmek için çalışan birey- birçok güzel ve değerli nitelikleri ile üniversite okumak
ler olmalarıdır. Toplumumuza ait ahlaki değerleri bilen ve için eşiz ortam sunan bir şehir ve bölgedir.
benimsemiş bireyler olmaları, en büyük meziyetleri olmalı.
Sayın Hocam Antarktika’ya üs kurma meselesi nasıl
Bizim inancımız, “din güzel ahlaktır” der. Herşey bunun
gelişti?
üzerine bina edilmeli, bunun üzerine bina edildiklerinde
Aralarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğbir anlamı olur. Birbirlerine saygılı, barış ve kardeşliğin orretim
Görevlisi Melike İdil Öz’ün de bulunduğu 7 farklı
tak dilini kullanan öğrencileri görmek isterim.
üniversiteden 14 araştırmacı ile 15 gün boyunca araştırma
Türkiye’deki üniversitelerin bilim, teknik ve üretime
yapılacak. Antarktika dünya sistemi için en önemli bölgekatkı bakımından dünya üniversiteleri ile rekabet
lerden biri, bölgede farklı ülkeler tarafından gerçekleştiriedebilecek düzeye gelmeleri için neler yapılmalıdır?
len bilimsel çalışmalar var. Projeye, buzul, okyanus, deniz,
Dünya üniversiteleri sıralamalarında ilk 1000’e girebi- iklim, yabancı canlı türleri, iklim değişikliği, yabancı türler,
len üniversitelerimiz var. Öncelikle Dünya’daki ve Türki- deniz biyoçeşitliliği, sağlık, tıp konularında çalışan Türk
ye’deki başarılı üniversitelerin izlediği akademik yöntem- uzmanlar katılacak. Bilimsel çalışmalara katılan, uluslaralere bakmak lazım. Araştırma ve geliştirmeye verilen önem rası çalışmalara iştirak etmeye hak kazanan bütün hoca-

B
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larımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. ÇOMÜ’lü öğretim
görevlisi Melike İdil Öz, Antarktika’ya Türk bayrağının
yanı sıra ÇOMÜ bayrağını da dikecek. Üniversitemiz adına
tarihî bir an gerçekleşecek.

sitemizin en büyük ortağı ve yöneticisi olduğu Teknopark
faaliyettedir.

Üniversitenizi tercih eden yabancı öğrenci profili nedir?

Üniversite kampüsünüz nasıl teşekkül etti, bunun bir
hikayesi var mı?

Üniversitemiz 1992 yılında Trakya Üniversitesi’nden
Tüm yabancı uyruklu aktif öğrenci sayımız bu yıl için ayrılan birkaç birim ile kuruldu. İlk yerleşkesi, şehir mer683’tür. Balkanlardan 189, Kafkaslardan 179, Orta Asya kezinde Anafartalar Yerleşkesi dediğimiz yer ve yine şeTürki Cumhuriyetler’den 105 olduğunu görüyoruz. Ağırlık- hir merkezinde bulunan bir tarihi bina ile kuruldu. Daha
lı olarak Balkanlardan, çeşitli Avrupa ülkelerinden ve yine sonraki yıllarda şu an en büyük yerleşkemiz olan Terziyoğun olarak kafkaslardan geoğlu Yerleşkesi’nde büyüdü
len öğrenciler daha yoğunlukve gelişti. Çanakkale merta gözükmekte.
kezde bulunan diğer yerRektör Prof. Dr. Yücel Acer:
leşkelerimizin yanısıra her
Üniversite ile sanayi iş
ilçede ayrı yerleşkelerimiz
Bilimsel çalışmalara katılan,
birliğini nasıl sağlamayı
de mevcuttur. Üniversitemiuluslararası çalışmalara iştirak
düşünüyorsunuz?
zin yerleşke arazisi temini
En iyi ve verimli işbirliği, etmeye hak kazanan bütün
konusunda Terzioğlu Vakfı
proje bazlı iş birliğidir. 2015 hocalarımızı sonuna kadar
yolu ile Terzioğlu Ailesi’nin
Haziran ayı itibari ile Proje
büyük katkısını gördük. Son
destekleyeceğiz.
Koordinasyon Merkezi’ni kuryıllarda da İlahiyat Fakültesi,
duk. Altyapı çalışmalarımız taKonferans Salonu ve Uygulamamlandı. Çanakkale’ de özel
ma Camii’nin yapımında İçdaş ve Kolin firmalarının büyük
sektörün nabzını tuttuk ve önem verdikleri konular, önce- katkılarını gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın,
likleri, üniversiteden bekledikleri, yapılabilecek ortak pro- başbakanlığı döneminde 2012 yılında verdiği talimatı üzejeler üzerine bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Karşılıklı rine bu firmalar İlahiyat Yerleşkemizi, Uygulama Camii’ni
iş birliği mekanizmaları masaya yatırıldı. Üniversite’nin de ve Kongre Merkezi’ni inşa ettik.
beklentileri, kısa ve uzun vadede proje ve planları paylaşıldı. Ayrıca üniversitemiz Sarıcaeli Yerleşkesi’nde üniver-
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RÖPORTAJ

Öğr. Gör. Melike İdil Öz:

ÇOMÜ BAYRAĞINI
ANTARKTİKA’DA
DALGALANDIRMAK
BENİM İÇİN
ONURDU

●● İlk Türk Antarktika
Araştırma Seferine katılan
Üniversitemiz Öğretim
Görevlisi Melike İdil
Öz, ÇOMÜ bayrağını
Antarktika’da dalgalandırdı.
ÇOMÜ Gökçeada Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu Balıkçılık
Teknolojisi Bölümü’nde görev
yapan Öz, Antarktika’nın, zor
şartlara uyum sağlamış olan sıra
dışı canlıları ve okyanus-iklim
dengesindeki önemli rolüyle dünya
sisteminin kilit bölgelerinden birisi
olduğuna işaret etti.
Öz, dünyada mevcut tatlı suyun
yüzde 70’ini buzullarında, tahmini
50 milyar varil petrol rezervini
denizlerinin dibinde muhafaza
etmesiyle Antarktika’nın oldukça
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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 altında korunmaya
alındığını söyledi.
Türk Antarktika Araştırma Seferi
(TAAS 2016), Ukrayna üssünde
çalışmalar yapmak üzere Ukrayna
Ulusal Antarktik Bilim Merkezi
(NASC) ile İTÜ Kutup Araştırmaları
Uyg-Ar Merkezi (PolReC) ve Türk
Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)
arasında, geçen yıl imzalanan
anlaşma sonucu 29 Mart-16 Nisan
2016 tarihleri arasında yapıldı.
Sefer liderliğini Prof. Dr. Bayram
Öztürk (İÜ, TÜDAV), sefer lideri
yardımcılıklarını Doç. Dr. Burcu
Özsoy Çiçek (İTÜ, PolReC) ve

RÖPORTAJ

Öğr. Gör. Melike İdil Öz
Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül (KOÜ) ’ün
yaptığı, TAAS 2016’nın, 7 üniversite
ve TÜBİTAK’tan, farklı konularda
uzmanlaşmış bilim insanlarının bir araya
gelip ekip oluşturmasıyla gerçekleştirilen
ilk sefer olarak bilim tarihine geçtiğine
dikkat çeken Öz, şöyle konuştu:
“Denizel türler, karasal türler,
yabancı canlı türleri, deniz buzulları,
kirleticiler, iklim değişikliği, jeoloji
ve sağlık konularında çalışan ekip
üyeleri, gerek seyir esnasında, gerekse
Antarktika’da, karada ve denizde
örneklemelerini başarıyla gerçekleştirdi.
Örneklerin bilgiye dönüştürülmesi ve
bilim dünyasına sunulması gerekliliğinin
bilinciyle, yurda döner dönmez
laboratuvar 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 yaşamlarını
sürdürebilen sıradışı türlerdir. Bu
dayanıklılıklarının nedeni olan
glikoprotein, Deniz Biyolojisi’nin

yanı sıra Tıp ve Biyomedikal
Mühendisliği uzmanlarının da
ilgisini çekmektedir. Örneklediğim
bireylerin, biyo-ekolojik
özelliklerinin tespitinin yanı sıra
yağ asitleri, protein ve genetik
incelemelerini yapmak üzere
laboratuvar analizlerine başladım.
Bu önemli organizasyonda görev
almak ve Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’ni temsil etmekten
gurur duydum. Üniversiteme
desteklerinden dolayı teşekkür
ederim. Bayrağımızı Antarktika’da
dalgalandırmak benim için bir
onurdu.”
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ÇOMÜ Bölgenin En Büyük Spor Tesisine Kavuşacak
●● Terzioğlu Yerleşkesi
içerisinde bulunan ve önceki
yıllarda tam kapasite olarak
kullanılamayan Rektörlük
Beden Eğitimi ve Spor
Bölümüne bağlı Hasan Mevsuf
Spor Salonunun tadilatına
başlandı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin, akademik ve idari
personelinin, Çanakkaleli kulüp sporcularının ve Çanakkale halkının hizmetinde olacak tesisin, bölgedeki en
büyük spor tesisi olması planlanıyor.
Tesisin içerisinde;
1500 kişilik yenilenmiş çok amaçlı spor salonu, Sinan Şamil Sam Boks
Eğitim Salonu, Halil Mutlu Halter Eği-

tim Salonu, 900 m2 fitness salonu, okçuluk salonu, satranç merkezi, masa
tenisi alanları, dövüş sporları merkezi,

pilates salonu, sauna ve kafeterya bulunacak.

ÇOMÜ Personel Sosyal Tesisleri’nin Temel Atma Töreni
Terzioğlu Yerleşkesi Deniz
Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nin
arkasında inşasına başlanan
“Personel Sosyal Tesislerinin” temel
atma törenine; Çanakkale Valisi
Hamza Erkal, AK Parti Grup Başkan
Vekili ve Çanakkale Milletvekili Av.
Bülent Turan, Çanakkale Belediye
Başkan Vekili Mustafa Kurt, ÇOMÜ
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Mirza Tokpunar
ve Prof. Dr. Ahmet Erdem’in yanı sıra
ÇOMÜ’lü yöneticiler, akademik ve
idari personel katıldı.
Prof. Dr. Yücel Acer, ÇOMÜ’nün
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Çanakkale’ye, Türkiye’ye ve bilim
dünyasına yakışır bir üniversite olma
yolunda hızla ilerlediğini söyleyerek
şöyle devam etti: “Bu anlamda
üniversitemiz temel bütün eksiklikleri
giderme sürecine de girmiş durumda.
Bu bağlamda üniversitemizin
Çanakkale merkezdeki kampüsü
yeniden inşa edilecek. Üniversite
hastanemizin inşaatı hızla devam
ediyor ve tamamlanmak üzere.
Üniversitemiz kampüsüne yaraşır
bir camii inşaatımız devam ediyor
ve o da planlandığı gibi zamanında
tamamlanacak ve ibadete açılacak.
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Hem öğrencilerin hem de
personelin daha iyi şartlarda restoran
ve kafeterya ortamında bir araya
gelip sohbet edecekleri bir mekân
yokluğunun, kampüsün önemli
eksikliklerinden bir tanesi olduğunu
belirten Prof. Dr. Yücel Acer, bu
tesisin sadece üniversite personeline
değil Çanakkale halkına da hizmet
edeceğini dile getirdi.
Sosyal Tesislerinin temel atma
töreni, protokol mensuplarının
katılımıyla gerçekleştirildi.

MEKANSAL GELİŞİM

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Yeni Binasının Temeli Atıldı
Açılış konuşması yapan Gökçeada
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çavuşoğlu şunları aktardı: “Üniversiteler
bilim ve insan değerlerinin ışığında
kaliteli eğitim öğretim vermeyi hedefleyen kurumlardır. Eğitim öğretim kalitesini artırmak için yapılan yeni bina
öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve
Gökçeadalılar için çok önemli.”
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu yeni binasının yapımını üstlenen Hakan Plastik firma sahibi Zafer
Karadeniz ise; merhum annesi Asiye
Karadeniz’in adının bir üniversite binasıyla yaşayacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gökçeada
Belediye Başkanı Ünal Çetin ise Gökçeada adına önemli ve anlamlı bir günün
yaşandığını ifade ederek ada hakkında
bilgi verdi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer yaptığı konuşmasında uluslararası ilişkiler
konusunda çalışan bir akademisyen
olması sebebiyle Gökçeada’nın stratejik önemine değindi ve Gökçeada’nın
gelişmesine sundukları katkıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Prof. Dr. Acer, ÇOMÜ hakkında bil-

gi verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
geride bıraktığı 24 yıllık süre boyunca
ciddi bir ilerleme ve gelişme gösterdi.
Bugün Türkiye’de mevcut 180 üniversite içerisinde öğrenci sayısı açısından
en büyük 20. üniversite haline geldik
ve son 1 yılda yaptığımız çalışmalarla
üniversitemizi her alanda daha da ileriye götürmek için özel bir çaba sarf
ediyoruz.”
Üniversitenin kalitesinde yapısal
unsurların önemine dikkat çeken Prof.
Dr. Yücel Acer, mevcut hükümetin de

desteğiyle ülkenin ciddi anlamda gelişme gösterdiğini ve bu gelişmenin yükseköğretime de yansıdığını söyledi.
Gökçeada’nın yükseköğretim anlamında da gelişim göstermesinin önemli bir adım olduğunu sözlerine ekleyen
Rektör Acer, doğal güzelliğe sahip olan
Gökçeada’nın üniversite ve öğrencileriyle daha da güzelleşeceğini aktardı.
Konuşmaların ardından Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Akademisyenlere
ÇOMÜ
Kütüphanesi’nde
Daha Fazla Özel
Çalışma Alanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kütüphanesi’nde akademisyenler için yeni çalışma kabinleri
yapıldı. Terzioğlu Kampüsü’nde muhteşem boğaz manzarasıyla her gün
binlerce kişiyi ağırlayan ÇOMÜ Kütüphanesi’ne akademisyenlerin kullanımı için yapılan 8 adet deniz manzaralı özel çalışma kabini, iç tefrişatının
tamamlanmasıyla akademisyenlerin
kullanımına sunuldu.
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Terzioğlu Yerleşkesi Teleferik
Projesi’nin Toplantısı Yapıldı
●● Terzioğlu Yerleşkesi Teleferik
Projesi’nin toplantısı
Rektörlük Senato Salonunda
gerçekleşti.
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer,
kampüs içerindeki ulaşım probleminin
çözülmesine ilişkin geliştirilen teleferik
sistemi ile ulaşım projesi için uzun
zamandır çalışıldığını belirterek şunları
söyledi: “Projenin yapılabilirliği üzerinde
yaptığımız araştırmalar ve çalışmalar
bize kampüsümüz için böyle bir ulaşım
sisteminin uygun hatta gerekli olduğu
ortaya koydu. Bu işi yapan uzmanlar
kampüs içerisinde alternatif olabilecek
raylı sistemin kurulamayacağını ancak
teleferik sisteminin yapılabileceğini
aktardılar. Bu sistem de Çanakkale’nin
ve kampüsümüzün şartlarına uygun
şekilde tasarlandı. Çok yüksekten
gitmeyen, kampüsümüzün mevcut
yapısal niteliklerini esas alan ve en tepe
noktasına kadar ulaşımı sağlayabilecek
bir sistem olarak planlandı. Proje ile
ilgili ortaya çıkan rakamlar ise teleferik
sisteminin yapılabilirliğini gösteriyor.

Biz projenin niteliği ve maliyetini
bir rapor haline getirdik ve projeyi
inceleyecek olanların gözünde sistemin
canlanabilmesi için de bir simülasyon
filmi vasıtasıyla destekledik. Bu film
bize ve projeyi inceleyecek olanlara tam
olarak sistemin nereden başlayıp nasıl
kurulacağını, nerede sona ereceğini,
bu sistemle beraber oluşturulması
düşünülen istasyonların niteliklerinin
ne olduğunu net şekilde göstermiş
oluyor. Bundan sonra iş yönetim olarak
bize düşüyor. Bunun anlaşılmasını
sağlamamız lazım.”

ÇOMÜ Öğrencileri,
Merkür’ün Güneş’in
Önünden Geçişini
İzlediler
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Astrofizik Araştırma Merkezi’nin (ÇAAM)
organize ettiği etkinlikte öğrenciler, Merkür’ün
Güneş’in önünden geçişini izlediler.
ÇAAM Müdürü Prof. Dr. Osman Demircan
rehberliğinde, ÖSEM önünde gerçekleştirilen
etkinlikte öğrenciler akşam saatlerine kadar
Merkür’ü izleme fırsatı buldular. Merkür’ün
bir sonraki Güneş’in önünden geçişi, 11 Kasım
2019’da gerçekleşecek.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in
açıklamasından sonra Proje
Koordinasyon Merkezi ve İletişim
Fakültesi’nin çalışmalarıyla hazırlanan,
yönetmenliğini İletişim Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Önal’ın
yaptığı, kamera ve kurgu da Öğr. Gör.
Gökhan Akça’nın, animasyonların
hazırlanmasında ise Çağlar Doğru’nun
görev aldığı Teleferik Proje Filmi izlendi
ve proje ile ilgili fikir alışverişinde
bulundu.

Herkes İçin
Sanat Akademisi
Semineri
●● ÇOMÜ Bilim, Sanat ve Spor
etkinlikleri kapsamında
İstanbul Teknik Üniversitesi
Türk Musikisi Devlet
Konservatuarı ile ÇOMÜ
Devlet Konservatuarı
işbirliğinde düzenlenen
“Herkes İçin Sanat Akademisi”
semineri gerçekleşti.
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. Serpil Murtezaoğlu’nun “Sürdürülebilir Yaşam

38

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Bağlamında Herkes İçin Sanat Kavramı” ve Yrd. Doç. H. Yılmaz Küçüköncü’nün “Geleneksel Ezgi ve Çalgılarımızın Müzik Eğitimindeki Yeri” isimli
sunumları ile başlayan etkinlikte; Doç.
Dr. Ali Tüfekçi (Ney), Yrd. Doç. Serhat
Turunç (Tar), Öğr. Gör. Kadir Verim
(Kemane Kemança), Arş. Gör. Seval
Eroğlu (Bağlama), Serkan Polat (Vurmalı Çalgılar) tarafından enstrüman
tanıtımı yapıldı ve tek tek performans
sergilendi. Ayrıca öğrencilerin konuyla ilgili soruları cevaplandı. Programın
sonunda sanatçılar topluca Geleneksel
Türk Müziğimizden çeşitli örnekler
sundular.

ETKİNLİKLER

ÇOMÜ’ de ‘Yeni Anayasa ve Başkanlık’ Konulu Konferans Gerçekleştirildi
●● Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)
Çanakkale İl Temsilciliği
öncülüğünde Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Genç Liderler
ve Ortak Akıl Topluluklarının
da katkılarıyla düzenlenen
konferansta Başkanlık Sistemi ve
Yeni Anayasa konuşuldu.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Süleyman Demirel Konferans
Salonun’da gerçekleşen konferansta,
Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Daire
Başkanı M. Mücahit Küçükyılmaz konuştu.
Konferansta açılış konuşması yapan
TÜGVA Çanakkale İl Temsilcisi Avukat
Halil İbrahim Kahraman “Toplumumuzda
sürekli irdelenen ve fakat aydınlatılamayan
konularımızın başında gelen Yeni Anayasa
ve Başkanlık Sistemi konularını daha
iyi anlayabilmemiz için bu etkinliği
düzenleyen herkese teşekkür ederim”
dedi.
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel
Acer ise şunları aktardı; “Sayın Vali
Yardımcım, saygıdeğer Ak Parti İl
Başkanı, çok değerli konuklar, değerli
hocalar. Öncelikle kısa bir selamlama
konuşması yapmak için buraya çıktığımı
ifade isterim. Mücahit Küçükyılmaz’a
çok teşekkür etmek istiyorum. İçinde,
bizim öğrencilerimizin de bulunduğu

bir organizasyon ekibini kırmadı ve
bizi bugün burada önemli bir konuda
bilgilendirecek bir konferans vermeyi
kabul etti. Kendisine üniversitemiz adına
çok teşekkür ediyoruz. Tabi şunu da
vurgulamak lazım; Türkiye’nin yeni bir
anayasaya ihtiyacı olduğu çok uzun bir
süredir tartışılıyor. Bu tartışma bağlamında
son zamanlarda başkanlık sisteminin de
tartışılıyor hale gelmiş olması önemli bir
gelişme. Zira Türkiye’nin siyasi kültürüne
uygun bir sistemin tartışılması bu ülkenin
siyasi kültürüne çok büyük bir katkı
sağlayacaktır. İfade edilmeye çalışıldığı

gibi bir rejim
değişikliğinden
değil de bizim
siyasi kültürümüzle
örtüşen bir
yönetim sisteminin
tartışılması,
Türkiye’de bu
ülkenin daha iyi
idare edilebilir
hale gelmesini
sağlayacak bir
çabadır diye
düşünüyorum ve
o anlamda bu tür
konferansların, bu
tür bilgilendirme
faaliyetlerinin
gerçek anlamda somut katkıları
olacağından, bir üniversite ortamında
özellikle katkı sağlayacağından hiç
şüphe duymuyoruz. Hatta üniversitemiz
olarak bunu daha ileriki bir aşamada bir
panel şeklinde tartışmayı da planlıyoruz.
Mücahit bey bu değerli konferansıyla bir
nevi bunun önünü açmış olacak. Kendisine
bu anlamda da teşekkür ediyoruz. Eminim
faydalar sağlayacaktır. Geldiğiniz için
hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı,
selamlarımı sunuyorum.”

ÇOMÜ Bilim, Sanat ve Spor Etkinlikleri Açılış Töreni
●● Bu yıl ilki yapılan Bilim, Sanat
ve Spor Etkinliklerinin açılış
töreni Anafartalar Kampüsü’nde
gerçekleşti.
Mehteran takımının konseri ile
başlayan törende Rektör Prof. Dr.
Yücel Acer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Mirza Tokpunar ve beraberindekiler
önce öğrencilerin sergiledikleri proje
çalışmalarını inceledi ve çalışmalar ile
ilgili bilgiler aldı. Açılış konuşmasını
gerçekleştiren Rektörlük Beden Eğitimi ve
Spor Bölümü Başkanı Okt. Deniz Ünver
şunları söyledi: “Üniversitemiz tarihinde

ilk defa Bilim, Sanat ve Spor
Şenlikleri’ni yapmaktan
mutluyuz. Hepinizin emeğine
sağlık. Rektörlüğümüze de
bu kadar kısa bir sürede bu
hazırlıklara tam destek verdiği
için çok teşekkür ediyorum.
22 Nisan’da başlattığımız
bu etkinliklerde toplam 44
spor müsabakası yapıldı.
2 gün sürecek bu şenlikler
sonunda finaller yapılacak ve
etkinliklerimizi tamamlamış
olacağız. Herkese teşekkür
ederim.”
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer Bilim,
Sanat ve Spor Şenliklerinin açılışında
bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek;
“Ülkemizin tarihinde bazen bizi
zorlayan ama mutlaka başardığımız
mücadele dönemleri olmuştur. Aslında
bu yıl biraz da öyle geçiyor. Bizleri
savunmak, ülkemizdeki huzuru, güvenliği
temin etmek için hayatlarını ortaya
koymuş gençlerimiz var. O nedenle
üniversitemizde bu sene bir şenlik
programı olsun istemedik. Ama yine de
terörün bizi, yaptıklarımızı engelleyen

bir faktör olmasına da izin vermek
istemedik. Bu sebeple Spor, Bilim ve
Sanat Etkinlikleri şeklinde bir dönem
tasarladık. Bunun için çok emek veren
hocalarımız var. Ama işin merkezinde
öğrencilerimiz var. Stantları gezdim, daha
bu aşamada bunları planlayan, hazırlayan
öğrencilerimiz eminim ileride çok daha
güzelini yapacaklardır. Daha güzel şeyler
göreceğimize eminim. O anlamda büyük
bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Başta
öğrencilerimize ve hocalarımıza çok
teşekkür ediyorum” dedi.
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Okul Öncesi Eğitimi
Bölümü Öğrencileri
Çan’da Eğitime Katkı
Sundu

ÇOMÜ BESYO Öğrencileri Uluslararası
Spor Bilimleri Kongresi’nde
●● Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu (BESYO)
öğrencileri Gaziantep Üniversitesi
Mavera Kongre ve Sanat Merkezi
Atatürk Kültür Sahnesi’nde
gerçekleştirilen ‘3. Uluslararası Spor
Bilimleri Turizm ve Rekreasyon
Öğrenci Kongresine’ katıldılar.
3 farklı ülkeden 5 uluslararası
ve 23 ulusal üniversiteden 300’ün
üzerinde bilimsel çalışma ile katılımın
sağlandığı, 140 sözel ve 170 kadar poster
sunumu yapılan kongreye; ÇOMÜ

BESYO öğrencilerinden Sibel Demir
‘Okul Öncesi 5 Yaş Grubu Çocuklarda 8
Haftalık Lokomotor Hareket Eğitiminin
Motor Gelişimlerine Etkisi’, Semra
Uçar ‘7 - 10 Yaş Grubu Çocukların
Spor Okullarında Yüzme Branşına
Yönelme Nedenleri ve Beklentileri’,
Uğur Orakçıgölü ‘Maddeye Değil Hayata
Bağlan’, Bayram Karakoca ‘Oyun ve Fiziki
Etkinliklere Yönelik İdeal Okul Bahçesi’
ve Ömer Faruk Bal ise ‘Okul öncesi
4-6 Yaş 23 Nisan Çocuk Olimpiyatları’
başlıklı projesi ile katıldı.

4. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası
Eğitim Programı Gerçekleşti
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) - Hayvan Deneyleri Yerel
Etik Kurulu (HADYEK) tarafından
düzenlenen 4. Deney Hayvanları
Kullanım Sertifika programı Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Deneysel
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma
Merkezi (ÇOMÜDAM) merkez binasında
gerçekleşti.

ÇOMÜ – HADYEK üyeleri ve
araştırmacıların hazır bulunduğu
program 40 saati teorik 40 saati
uygulama olmak üzere toplam 80 saat
süren eğitim programını başarıyla
tamamlayan kursiyerlere törenle
sertifikaları verildi.
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite
si Okul Öncesi Eğitimi Bölümü 3.
sınıf öğrencileri, Yrd. Doç. Dr. Haydar
Durukan rehberliğinde, Topluma Hizmet
Uygulamaları Dersi kapsamında,
Çan-Etili Ortaokulu Anasınıfına, Çan

Belediye Başkanlığı ve Truva Seyahat
sponsorluğunda iki sınıfın düzenlemesini
yaptılar. Çeşitli oyuncaklar, kitaplık,
kitaplar, yer halısı, 12 adet yer minderi
ve Materyal Geliştirme dersinin gereği
Eğitim Fakültesi’nde hazırlanan eğitimsel
araçlar ile iki anasınıfının tam donanımı
gerçekleştirildi. Ayrıca her iki sınıfın
boyama etkinlikleri ile görsel düzenlemesi
de yapıldı.

“Hayat Ağacının
Renkleri” Resim
Sergisi Açıldı
11-15 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenen
Çanakkale Masalcılar Buluşması “Hayat
Ağacının Sesleri” etkinlikleri kapsamında;
ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim
elemanları Yrd. Doç. Umut Germeç,
Öğr. Gör. Şule Günal, Öğr. Gör. Ezgi
Yemenicioğlu Negir ve Eğitim Fakültesi
öğretim üyesi Yrd. Doç. Serpil Kapar’ın
açtığı “Hayat Ağacının Renkleri” sergisinde
dört sanatçının çeşitli tekniklerde
çalıştıkları ağaç yorumları yer aldı.
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ÇOMÜ 19 Mayıs Etkinliklerinde Şehirle Buluştu
●● 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle,
Çanakkale Valiliği tarafından şehir merkezi ve
kordonda düzenlenen etkinliklere Bilim Sanat ve
Spor etkinlikleriyle katkı veren ÇOMÜ, gençlere ve
vatandaşlara dönük birçok etkinlik düzenledi.
Cumhuriyet Meydan’ındaki çelenk koyma törenine katılan
Rektör Vekili Prof. Dr. Mirza Tokpunar, Genel Sekreter Sami
Yılmaz daha sonra Halk Bahçesinde kurulan ÇOMÜ etkinlik
stantlarını ziyaret ederek, öğrencilere başarılar dilediler.
Rektörlük Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı Okt. Deniz
Ünver tarafından koordine edilen etkinlikler ile halk bahçesinde
ve kordonda gençlerle buluşuldu. Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Özdemir
ve Okt. Zafer Karadayı tarafından Nara Eğitimi Teknolojilerinin
geliştirdiği Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları, Eğitim

Fakültesi Resim İş Eğitimi Bölümü Öğr. Gör. Dilek Vural’ın
öğrencilerinin açtıkları resim sergisi ve workshop uygulamaları,
ÇOMÜ Cam ve Seramik Topluluğunun kurduğu seramikçi
çarklarında seramik yapımı gençler tarafından yoğun ilgi gördü.
Okt. Ender Ali Uluç ve gönüllü öğrenci gurubu, kordondaki
turistlere ve vatandaşlara ÇOMÜ’yü tanıtan broşür ve
materyalleri dağıttıktan sonra çeşitli Geleneksel Çocuk
oyunlarından oluşan oyunları gençlerle oynayarak tanıttı.
Rektörlük Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde sezon boyu
çalışmalarına devam eden Capeoira ve Kendo takımlarının dans
ve gösterileri Halk Bahçesi ve Kordonda gün boyu sergilendi.
Türk Japon Topluluğunun Geleneksel Japon Dansları ve film
kahramanlarının kostümleri ile gösteri yapan ÇOMÜ öğrencileri,
gün boyu Çanakkale’de ilgi odağı oldular.

9. Uluslararası İngiliz Dili Eğitimi Araştırma Konferansı
●● Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi – İngiliz
Dili Eğitimi Anabilim Dalı
tarafından, 9. Uluslararası
İngiliz Dili Eğitimi Araştırma
Konferansı gerçekleştirildi.
UDEAD ve ULEAD işbirliği ile
düzenlenen konferansa çok
sayıda dil bilimci katıldı.
130 bildiri, yurtiçi ve yurtdışından
katılan 200’e yakın delege ile
Prof. Dr. Yücel Acer
gerçekleşen konferansta konuşan
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer şunları söyledi:
“ÇOMÜ’de çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyuma
ev sahipliği yapıyor olmak, değerli bilim insanlarını bir araya
getirmek, bu çalışmaları yayına çevirebilmek üniversitemiz
için büyük bir gurur kaynağı. Bu çalışmalarımızı daha
da artırarak bilimsel etkinliklerimize devam edeceğiz.
Üniversiteler bu faaliyetlerle gündeme gelmelidir ki diğer
kurumlardan farkı olsun, buranın bir bilim yuvası olduğu
anlaşılsın. Bugün çok sayıda bilim insanıyla, araştırmacıyla bir

Doç. Dr. Ece Z.Topkaya

Profesör Fred Dervin

Prof. Dr. Dinçay Köksal

araya gelmemizi sağlayan etkinlikleri organize etmek kolay
değil. Bu sempozyuma da emek veren çok sayıda hocamız
var. Başta Prof. Dr. Dinçay Köksal’a ve tüm ekibine teşekkür
ediyorum.”
Konferansın açılış konuşmaları Profesör Fred Dervin’in
“Multikültürel çalışmalar” sunumuyla devam etti. Farklı
disiplinleri bir araya getirerek yabancı dil eğitimi ve
öğretimine ilişkin meseleleri farklı alanlarda incelemek, çözüm
önerileri üretmek, yeni yollar belirlemek için gerçekleştirilen
sempozyuma ilgi büyüktü.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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Ziraat Fakültesi Kariyer Günleri
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin
düzenlemiş olduğu Kariyer
Günleri gerçekleşti.
Tarım Koop. Genel Başkanı
Mehmet Özkurnaz, Çanakkale
Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen
ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Mehmet Mendeş tarafından
yapılan açılış konuşmalarından
sonra Prof. Dr. Kenan Kaynaş’ın
oturum başkanlığında yapılan
açılış panelinde, Suvla Kilye Firma
Sahibi Selim Zafer Ellialtı, Alara
Tarım Genel Müdür Vekili Belit
Balcı ve TKDK Koordinatörü
Ümit Ortan; öğrencilere meslek

hayatları boyunca onları
bekleyecek zorlukları, şimdiden
yapmaları gerekenleri, daha
sağlam ve hızlı bir kariyer
elde etmek için nelere ihtiyaç
duyabilecekleri konusunda
bilgilerini ve deneyimlerini
paylaştılar.
Yaklaşık 25 firmanın
sunumlarıyla katıldığı ve 2 gün
boyunca çok yoğun bir öğrenci
katılımı ile gerçekleşen kariyer
günlerinde Türkiye İş Kurumu
ise gerçekleştirdiği eğitimlerin
katılımcı öğrencilere katıldıkları
eğitimlerin karşılığında birer
sertifika verdi.

“Çanakkale Savaşı Sonrası Gaziler”
Konulu Konferans Düzenlendi
Çanakkale Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler
ve Tanıtım Programı tarafından,
Çanakkale Siyasal Bilgiler Fakültesi
Cemil Meriç Konferans Salonunda
Tarihçi - Yazar Ahmet Uslu
tarafından verilen “Çanakkale
Savaşı Sonrası Gaziler” konulu
konferans gerçekleştirildi.
Etkinliğin açılış konuşmasını
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Enver Yolcu gerçekleştirdi. Yolcu,
Çanakkale Savaşları üzerine birçok
konferans düzenlenirken Çanakkale
Gazileri hakkında bir ilk olan bu
konferansın önemine değindi.
“1915’de omuz omuza savaşıp
bugün koyun koyuna yatan
gazilerimizi konuşacağız.” sözleriyle
konferansa başlayan Tarihçi - Yazar
Ahmet Uslu, şimdiye kadar hep
savaşın anlatıldığın biraz da gazileri
konuşmamız gerektiğini ifade etti.
Seddülbahir köyünde müze
açan Ahmet Uslu, bu tarz müzeleri
Anadolu’da göremiyoruz diyen
ziyaretçiler için gezici müze
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oluşturduklarını belirtti. Tır ile
Anadolu’yu gezerken birçok gazi
yakınıyla tanıştıklarını belirten
Uslu, gün yüzüne çıkmamış
öykülere dokümanlarıyla birlikte
ulaştıklarını ve bunu kitap haline
dönüştürdüğünü belirtti.
Konferans sırasında birçok
gazinin öyküsünü ve videosunu
paylaşan Uslu, konferansı sorucevap bölümüyle sonlandırdı.
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“En Büyük Engel
Sevgisizliktir” Etkinliği
Engelliler Haftası kapsamında Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte
organize edilen “En Büyük Engel Sevgisizliktir”
etkinliği BESYO Spor Salonunda gerçekleşti.
Yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen
etkinlik bölümünde Rektör Acer, Rektör Yardımcısı
Uzun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Uslu
ve diğer katılımcılar tekerlekli sandalye maçında
engellilerle birlikte basket maçı yaptılar.
Etkinlikte özel sporcular - BESYO Gönüllüler
basketbol maçı, protokolün de yer aldığı tekerlekli
sandalye basketbol gösteri maçı ile Goalball gösteri
maçı yer aldı.
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5. Uluslararası Ornitoloji Kongresi Gerçekleşti
●● Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) ev
sahipliğinde Hacettepe
Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi
ve Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi’nin de destekleri ile
Uluslararası Ornitoloji Kongresi
gerçekleşti.

coğrafyasında kuşlarla iç içe olduğumuzu
ama çoğumuzun kuşların isimlerini bile
bilmediğini söyledi.

Türkiye’nin ve dünyanın değişik
ülkelerinde yürütülen onkolojik araştırma
sonuçlarının tartışılacağı kongrenin
açılışı Trioya Kültür Merkezi’nde
gerçekleşti.
Kongrede Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Bülent Gündüz açılış konuşmasında
şunları aktardı: ‘’Bu kongre kuş
biliminin, gerek eğitimde ve gerekse
araştırmalarda gelişmesinde ayrıca bir
önem taşımaktadır. Değişik bölgelerden
gelen bilim insanlarının tanışması,
birbirlerini dinlemesi ve gelecekle ilgili
plan yapmaları açısından stratejik bir
öneme sahiptir. Bu sayede ülkelerinin
kuşlarla ilgili politik kararlarına etki
edebilecek ve ekolojik dengelerinin
sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde
katkı sağlayacaklardır. Kuş biliminin
detaylarıyla inceleneceği bu kongrede
bizleri yalnız bırakmayan Üniversitemiz
yöneticilerine ve akademisyenlerimize
ayrıca teşekkür ediyorum.’’

107 bilimsel bildiri ile katılacağını
söyledi. 40 yılı aşkın bir süredir ornitoloji
çalışmaları yürüttüğünü ifade eden
5. Uluslararası Ornitoloji Kongresi
Başkanı Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu bu
alandaki gelişmelerden dolayı mutlu
olduğunu ifade etti. Kiziroğlu, Anadolu

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise
kongrede yaptığı konuşmada şunları
aktardı; “Üniversitemizin birçok
bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptığını
gururla takip ediyor ve destekliyoruz.
5. Uluslararası Ornitoloji Kongresi’nin
konusu birçok açıdan özel bir anlam
ifade ediyor. Öyle çalışma alanları var
ki hepimizin hayatının ayrılmaz bir
parçasıyla ilgili olabiliyor. Kuşlar ile ilgili
bilimsel çalışmalarda tam olarak bu
alanlardan bir tanesi. Doğanın ve bizlerin
böyle önemli bir unsurunu bilimsel olarak
inceleyip korumaya çalışan hocalarımız
gerçekten büyük bir iş başarıyorlar. Bu
anlamda katkı sağlayan tüm hocalarımıza,
kongre katılımcılarına ve emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.”

Organizasyon Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Ali Erdoğan ise konuşmasında
kongreye 17 ülkeden 124 bilim insanının

İnfertilite Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar ve Ebe/Hemşirenin
Rolü Paneli
●● Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi İlk Nefes Topluluğu
ve Sağlık Yüksekokulu Ebelik
Bölümü işbirliği ile Ebelik Haftası
etkinlikleri kapsamında ‘İnfertilite
Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Ve
Ebe/Hemşirenin Rolü’ konulu panel
gerçekleşti.
Etkinlikte Ebelik Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ayten Dinç ve Sağlık
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gülbu
Tanrıverdi açılış konuşmalarını yaptı.
Müzik dinletisiyle başlayan etkinlik
Ebelik 3. Sınıf öğrencilerinin hazırlamış
olduğu “Çocuğum olmuyor “ konulu kısa
film gösteriminin ardından panelistlerin
konuşmaları ile davam etti.
Panelistlerden Biruni Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof.

Dr. Nezihe Kızılkaya Beji “İnfertilite
hemşireliğinin tarihsel gelişimi ve rolleri”
konusu hakkında bilgiler verdi. İstanbul
Üniversitesi Florence Nightingale
Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. İlkay Güngör” İnfertilitede tedavisinde

yenilikler” ve İstanbul Üniversitesi
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Rathfisch
ise “İnfertilitede tamamlayıcı ve alternatif
tıp” konularında bilgiler sundular.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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4. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı Gerçekleşti
●● Anafartalar Kampüsü Süleyman
Demirel Konferans Salonu’nda
4. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi
Kurultayı yapıldı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Yabancı Diller Eğitim Bölümü,
ULEAD ve UDEAD işbirliği ile düzenlenen
kurultayın açılış konuşmalarını sırasıyla
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay
Köksal, Hacettepe Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Arif Sarıçoban ve ÇOMÜ
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer yaptı.
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Dinçay Köksal konuşmasında şunları
söyledi: “Yabancı dil eğitimi ülkemizde
önemli bir sorundur. Maalesef çok özel
gayretlerin dışında yabancı dil öğrenme
– öğretmede başarılı değiliz. İhtiyaç
analizi yapılmadan, paydaş görüşleri
alınmadan eksik üretilen programların
doğal olarak ürünleri de eksik olmaktadır.
Bu çerçevede bu kurultayın bu alanda
tüm paydaşların sorunlarına ışık tutacak
sonuçlar üretmesini beklemekteyiz. İki

gün sürecek kurultayda, küçük çalışma
grupları ile öğretmen yeterlilikleri,
öğretmen programları, akreditasyon
uygulamaları, ölçme değerlendirme,
materyal geliştirme, öğretim teknolojileri
ve öğretmen eğitimi standartları ele
alınacaktır. Kalite bir kez elde edilince,
sona erecek bir süreç değildir. Kaliteyi
elde etmek ve sürdürülebilir kılmak
kalite güvencinin esasını teşkil eder. Bu
kurultayın sonuçlarının hayırlı olmasını
diliyorum”.

ciddi bir biçimde arttırması gerekiyor.
Zira yabancı dil ve özellikle de İngilizce
bizim için bir amaç değil şüphesiz ki
çok değerli bir araç. Öğrencilerimizin
bu gözle bakması lazım. Bugün dünya
dili haline gelmiş olan İngilizceyi biliyor
olmak herhangi birisinin elindeki en
değerli silahlardan, en değerli araçlardan
birisi. İşte bu anlamda gerçekten böyle bir
sempozyumun 4.’süne ev sahibi olmak
bizim üniversitemiz için büyük bir gurur
vesilesi”.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Arif Sarıçoban ise kurultayın
tarihçesi ile ilgili bilgiler verdi.

Rektör Acer, yabancı dil eğitiminin
büyük oranda kişisel çabaya dayandığının
da altını çizerek şunları ifade etti:
“Yapacağınız kişisel çalışmalar, yabancı
dile hayatınızda ne derecede yer
ayırdığınız bu anlamda çok önemli.
Bu sempozyumda asıl olarak yabancı
dil öğretmeyi tartışacak hocalarımız.
Acaba ülkemizde yabancı dili daha iyi
öğretmenin yöntemleri neler olmalarıdır
konusu bence çok önemli. Geçen bir
arkadaşımız şaşırarak ‘ÇOMÜ Kreş’te
yabancı dil öğretmeye mi başladılar?’
demişti. Gerçekten öyle, bizim
üniversitemiz kampüsünde yer alan
ÇOMÜ Kreş’te haftada 2 saat İngilizce
eğitim var. Şimdi kreşte öğretmeye
başlayıp da üniversiteyi bitiren
öğrencilerimizin İngilizcesinin veya
yabancı dilinin hala yetersiz olduğunu
söylüyorsak ortada çözmemiz gereken bir
sorun var demektir. İşte bu sempozyum
ve burada bulunan bu alana emek,
gönül vermiş hocalarımızın çabaları çok
önemli. Onların görüşlerini bir araya
getirmek, yaygınlaştırmak, duyurmak
Milli Eğitim Bakanlığı da dâhil olmak
üzere, YÖK dâhil olmak üzere hepimizin
ortak çabası olmalı”.Rektör Acer,
kurultayın düzenlenmesinde emeği geçen
herkese teşekkür ettiğini ifade ederek
konuşmasını sonlandırdı.

“Yabancı Dil Bizim İçin Bir Amaç Değil
Şüphesiz Ki Çok Değerli Bir Araç”
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise
kurultayda bulunmaktan büyük mutluluk
duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“İngilizce anadili ya da eğitim dili
olmayan bir ülke olarak Türkiye’nin
yabancı dilde eğitimi kalite anlamında
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Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Haftası’nı Kutladı
●● Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık
Yüksekokulu’nun hemşirelik haftası
münasebetiyle; sağlık kurumları
ve ÇASEMDER ile ortaklaşa
düzenlediği program ÇOMÜ Troia
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç.
Dr. Gülbu Tanrıverdi; “Uluslararası
Hemşireler Birliğinin 2016 yılı için
hemşirelik Teması ‘Hemşirelik
Değişim için bir güç: Sağlık sisteminin
dayanaklığının geliştirilmesi’ olarak
belirlenmiştir. Hemşirelerin değişim
için bir güç olabilmesi için dünyadaki
ve ülkemizdeki değişimin farkında
olması, yenilikleri takip etmesi, girişimci
olması ve yeni yaklaşımlar geliştirmesi
gerekmektedir.” dedi.
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise yaptığı
konuşmasında hemşirelik kavramını
duyduğumuzda hepimizin içinin
ısındığını belirtirken “Hemşirelik zor
bir meslek. Bu zorluk bence mesaiden,
yoğunluktan kaynaklanan bir zorluk
değil. Mesai ve yoğunluk anlamında
daha zor mesleklerde vardır. Hemşireliği
onlardan daha zor yapan yönü sanıyorum;
beklentilerin çok yüksek olması.
İnsanların kendini en kötü hissettiği
anlarda yani hastaneye düştüğü anlarda
karşısında en sık gördüğü kişilerin
doktorlar olmadığını daha çok hemşireler
olduğunu biliyoruz. Bu da hemşirelerden
beklentiyi çok yüksek kılıyor.
Hemşirelerden her zaman güleryüz, ilgi
ve alaka beklenir. Her an ve her şartta,
sizin özel hayatınıza ilişkin şartlar ne
olursa olsun, günün hangi saati olursa
olsun hasta için hiç fark etmez; sizden

her zaman güleryüz beklenir. Bu tabi bu
işin en zor tarafı. Hepimiz insanız ve her
zaman güler yüzle etrafa bakabilmek
mümkün olmayabiliyor. Buna rağmen
bunu becermeye çalışmak ve becermek
işin en zor ve meşakkatli tarafı. Bu açıdan
hemşireler büyük bir desteği, ilgiyi hak
ediyor” dedi.
ICN 2016 temasıyla gerçekleştirilen
panelin başkanlığını yürüten Prof. Dr.
Gülten Özaltın’a günün anısına çiçek ve
plaket takdim eden Rektör Prof. Dr. Yücel
Acer, panele özellikle öğrencilerin yoğun
ilgisi karşısında memnuniyet duyduğunu

ifade etti. Panel başkanlıklarını Prof. Dr.
Gülten Özaltın ve Sağlık Yüksekokulu
Müdürü Doç. Dr. Gülbu Tanrıverdi’nin
yürüttüğü program Yrd. Doç. Dr. Gülnur
Akkaya, Yrd. Doç. Dr. Selma Atay, Öğretim
Görevlisi Sevda Efil, Uzman Hemşire
Handan Alan ve Hemşire Rukiye Tunç’un
sunumlarıyla devam etti.

“Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar “ Konulu Konferans Gerçekleşti
●● Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) “Eğitimde
Yenilikçi Yaklaşımlar” konulu
konferans gerçekleşti. Rektörlük
Konferanslar Dizisi kapsamında
gerçekleştirilen konferansa Yıldız
Teknik Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Süleyman Doğan
konuşmacı olarak katıldı.
ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Dinçay Köksal, etkinlikteki
konuşmasında; “Yenilikçilik eskiyi atmak
olarak algılanıyor. Eğitimde yenilikçi
fikirler kadar, eski yöntemler de gerekli
görüldüğünde kullanılmalıdır. Zaten her
yeni yaklaşım ve yöntem bir öncekinin
eksik yönünü tamamlamak için ortaya
çıkar” dedi.

Konuşmanın ardından Doç. Dr.
Süleyman Doğan , “Eğitimde Yenilikçi
Yaklaşımlar “konulu konferans verdi.
Öğrencilerin eğitimi bittiğinde,
ailelerin en büyük kaygısının çalışma
hayatıyla ilgili belirsizliklerin olduğunu

söyleyen Doğan şunları ekledi: “Eğitim
sonrası çocuğun kazanacağı para, kaliteli
yaşam konusundaki kaygı ve endişeleri;
eğitim, bilgi ve kendini geliştirme
hususlarını ikinci plana atmaktadır.
Maalesef Türkiye’de ve dünyada durum
aynı. Eğitim Fakülteleri’nin niteliğini
arttırmada en önemli unsur, diğer meslek
dallarında olduğu gibi tercih yönünden
istekli öğrencilerin sayısını arttırmaktır.
Eğitimde yapılan 3 yanlış hususta
şöyleydi; yasak, dayak ve korku. Bu 3
değerler dizisi günümüzde değişmeye
başladı fakat bu sefer de durum tersine
dönüştü. Batıda ise bu değişim kısmen
yapıldı. Bizim milli eğitimimiz “iyi
vatandaş” yetiştirme önceliklidir, fakat
olması gerekli şey iyi insan yetiştirmek
olmalıdır.”
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Kendi Elini Kendi Üreten Fransız, ÇOMÜ’de Öğrencilerle Buluştu
●● 18 yaşında geçirdiği bir kazada
elini kaybettikten sonra kendi
elini yapmaya karar veren
Nicolas Huchet, Ankara’daki
TİM İnovasyon Haftası’na
konuşmacı olarak katılmasının
ardından, Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ)
öğrencilerle buluştu.
Girişimcilik deneyimlerini ÇOMÜ’lü
öğrencilere yaşatmak amacıyla hizmet
veren InnoCampus projesi kapsamında
ÇOMÜ’ye gelen Nicolas Huchet,
öncesinde ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel
Acer’i makamında ziyaret etti, ardından
da Mühendislik Fakültesi Turgut Özal
Konferans Salonu’nda deneyimlerini
öğrencilerle paylaştı.

etmesinin mutluluk verici olduğunu ifade
etti.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
İsmail Tarhan, program öncesinde
yaptığı konuşmada, gelişmenin önemli
ayaklarından birinin girişimcilik ve
inovasyon olduğunu söyleyerek genç
beyinlerin girişimcilik fikirlerini
paylaşması açısından İnnoCampus’ün
Nicolas Huchet’i ÇOMÜ’ye davet

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle
kendi elini üretmeye karar veren Huchet,
bilimkurgu filmlerinden esinlendiğini
belirterek çalışmaya başladığı bir
laboratuvarda sürekli teknolojiyle
uğraşan bir grubun içinde bulunduğunu
ve bu sayede robotik bir el üretmek için
çalışmalara başladığını söyledi.

Bionico Hand adını verdiği tasarımla
Roma, Paris, San Francisco ve New
York’taki çeşitli tasarım sergilerinde
ödüller kazanan Nicolas Huchet, aynı
zamanda M.I.T. Üniversitesi 35 yaş altı
mucitler yarışmasında da ödül kazandı.
Huchet, şimdilerde “My Human Kit”
Vakfını kurarak engellilere yönelik açık
kaynak ve ekonomik ürünler üretmeyi
amaçlıyor.

ÇOMÜ’de 22. Japon Günleri Gerçekleşti
●● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Japon Dostluğu Topluluğu
tarafından düzenlenen Japon Günleri’nin 22.si Anafartalar Kampüsü’nde
gerçekleştirildi.
“Küçük Japonyamız” sloganıyla hazırlanan ve Çanakkale’den Japonya’ya bir kapı
aralayan 22. Japonya Günleri, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Her kesime hitap
eden ve Japonya’nın kültürlerini Çanakkale ile buluşturan Japonya Günleri’nde,
Kendo (Japon Kılıç Teknikleri), Origami (Kağıt Katlama Sanatı), Sadou (Japon çayı
töreni), Shodo ( Japon Kaligrafisi Sergisi), Japon yemekleri, film-anime gösterilerinin
yer aldığı yaklaşık 15’e yakın etkinlik yer aldı.
Etkinlikler sırasında dağıtılan Japonya’nın geleneksel yemeği ‘Kara - age’ ve bu
yıl bölüm öğrencileri tarafından hazırlanarak ikinci sayısı çıkarılan Manga dergisi
‘Mangaman 2’ büyük beğeni topladı.

Türkiye Selçukluları
Devleti ve Beyliklerin
Kuruluşları Hakkında
Yeni Düşünceler
Konferansı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi (FEF) Tarih
Bölümü tarafından “Türkiye Selçukluları
Devleti ve Beyliklerin Kuruluşları Hakkında
Yeni Düşünceler” konulu konferans
gerçekleştirildi. Troia Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen ve Yrd. Doç. Dr. Hüseyin
Kayhan’ın sunum yaptığı konferansa,
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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Renkli gösterilerin gerçekleştirildiği Japonya Günleri’ne öğrencilerin ilgisi
yoğundu.
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TÜB Lisansüstü Öğrenci Kongresi Açılış Töreni
●● Trakya Üniversiteler Birliği’nin
(TÜB) birincisini organize ettiği
Lisansüstü Öğrenci Kongresi’nin
açılış töreni Troia Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını TÜB Lisansüstü
Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu
Sorumlusu Prof. Dr. Levent Genç yaptı.
Prof. Dr. Levent Genç konuşmasında
şunları söyledi: “101 yıl önce barış için
savaşan bu ülkenin evlatlarının torunları
insanlık için çalışan, bilim üreten gruplar
haline gelmiştir. Bu bizim onur ve gurur
kaynağımız olmuştur. Bugün bu onur ve
gururu sizlerle paylaşıyoruz”.
Trakya Üniversiteler Birliği Sekreteri
Prof. Dr. Fatih Konukçu ise TÜB ve
TÜB’ün faaliyetleri hakkında bilgi vererek
lisansüstü çalışmaların önemine değindi.
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise
konuşmasında TÜB’ün getirdiği işbirliği
çalışmalarının önemine değinerek şunları
söyledi:

“Trakya Üniversiteler Birliği’ni ciddi
anlamda önemsiyoruz”
“Üniversitemiz hem kendi içinde yer
alan fakülteler, yüksekokullar, bölümler
ile hem de Türkiye’deki ve uluslararası
alandaki üniversitelerle işbirliği yapmak
zorunda. Zira bilim gerçekten çok farklı

yaklaşımları, bakış açılarını gerektirir.
Bir üniversitenin kendi içine kapanması
kendini büyük oranda geri bırakması
anlamına gelir. Bu anlamda Trakya
Üniversiteler Birliği’ni ciddi anlamda
önemsiyoruz. Akademik işbirliğimiz
gittikçe çeşitleniyor”.

önce bir üniversite mezununa bir bilimsel
araştırma nasıl yapılırı öğreten bir süreç.
Şüphesiz ki biz yüksek lisanstan ciddi
bilimsel çalışmalar beklemeyiz. Yüksek
lisans yapan öğrenciler değerli, bilimsel
değeri yüksek bilgiler, düşünceler ortaya
koyarlar” şeklinde konuştu.

Lisansüstü programların
yükseköğretimin önemli bir unsuru
olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yücel
Acer; “Hem master hem de doktora
eğitiminin yükseköğretimde ciddi bir
anlamı var. Yüksek lisans her şeyden

Vali Hamza Erkal ise konuşmasında
lisansüstü eğitim yapmanın önemine
değinerek öğrencilerin lisansüstü eğitim
alırken kendi teorilerini oluşturabilmesi,
literatüre yeni katkılar yapılabilmesi
gerektiğini kaydetti.

Elseiver’den ÇOMÜ’nün Bilimsel Performans Analizi
●● “Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Bilimsel
Çıktıları, Performans
Analizi, İşbirliği Fırsatları
ve Uluslararası Dergilerde
Yayın Yapma Semineri”
Ziraat Fakültesi Konferans
Salonu’nda gerçekleştirildi.
ÇOMÜ Kütüphanesi ve
Elsevier işbirliği ile gerçekleşen
toplantıda ÇOMÜ’nün bilimsel
performans analizi ile ilgili

bilgiler verildi. Seminerde
ayrıca, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi bilimsel çıktıları
ile Türkiye’nin ve Türkiye’deki
üniversitelerin bilimsel çıktıları
ve ulusal-uluslararası işbirliği
olanakları değerlendirildi,
bilimsel politika yönetimi
konularında nitelikli bir diyalog
için bir ortam yaratmak adına
neler yapılabileceği tartışıldı.

Deniz Teknolojileri MYO’dan Uluslararası İşbirliği
●● Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Deniz Teknolojileri
Meslek Yüksekokulu Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış Özalp’in
girişimleri ile İtalya’nın Politecnica
Delle Marche Üniversitesi ile ikili
işbirliği anlaşması imzalandı.
Denizel biyoçeşitlilik ve bentik
habitatlar (sert mercan, gorgon, sünger,
koralijen) konusunda gerçekleştirdiği
üstün nitelikli sualtı araştırmaları

ile bilinen Yaşam Bilimleri ve Çevre
Departmanı, ÇOMÜ Deniz Teknolojileri
Meslek Yüksekokulu ve ÇOMÜ Deniz
Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Temel
Bilimler Bölümü, Deniz Biyolojisi ABD ile
işbirliği antlaşması yaptı. Yurtdışı destekli
uluslararası proje, arazi çalışması destekli
denizel canlı gözlemleri, bilimsel dalış
ve ROV, HROV, AUV destekli derin su
araştırmalarına ilişkin önemli çalışmalar
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
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‘’Düşmanlıktan Kalıcı
Dostluğa: Türk ve Anzak
Asker Anlatılarından Kültürel
Yansımalar‘’ Sergisi Açıldı
●● Çanakkale Kara Savaşlarının
başlamasının 101. yılında Anzak
Şafak Ayini ve Anma törenleri
sonrasında Avustralya’nın
Çanakkale Konsolosu Nicholas Sergi
“Teşekkür Resepsiyonu” verdi.
Nikolas Sergi resepsiyonda yaptığı
konuşmada Anzak törenleri sırasında
konsolosluğa destek veren tüm Çanakkale
kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.
Sergi, konsolosluk görev süresinin
kısa süre sonra biteceğini belirtti ve
Çanakkale’den ayrılacağı için duyduğu
üzüntüyü dile getirdi.
Konuşmanın ardından Gelibolu Anma
Kulübü Türkiye Temsilcisi Niyazı Adalı,
Nikolas Sergi’ye yaptığı hizmetlerden
dolayı bir plaket takdim etti.
Avustralya, Yeni Zelanda’dan
temsilcilerin ve Çanakkale Vali Yardımcısı

Bekir Sıtkı Dağ’ın da birer konuşma yaptığı
resepsiyonda üniversitemiz öğretim
üyelerinin yürütücü ve araştırmacı
oldukları bir projenin sergisinin de açılışı
yapıldı. Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz
Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi
Dr. Azer Banu Kemaloğlu yürütücülüğünü

yaptığı TUBİTAK projesinin
‘’Düşmanlıktan Kalıcı Dostluğa: Türk
ve Anzak Asker Anlatılarından Kültürel
Yansımalar’’ sergisi ile ilgili İngilizce ve
Türkçe olmak üzere kısa birer tanıtım
konuşması yaptı.

Arkeoloji Toplantılarının Üçüncüsü
Prof. Dr. Sevim Buluç Anısına
●● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat
Fakültesi (FEF) Arkeoloji Bölümü’nün düzenlediği Arkeoloji
Araştırmaları Toplantısı’nın üçüncüsü gerçekleştirildi.

“Mehmet Akif Ersoy ve
Çanakkale Edebiyatı”
Konferansı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ)
” Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Edebiyatı “ konulu
konferans düzenlendi. Rektörlük Konferanslar Dizisi
kapsamında Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen
konferansa D. Mehmet Doğan konuşmacı olarak katıldı.
Konferans öncesi ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer
bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından D. Mehmet
Doğan, “Mehmet Akif ve Çanakkale Edebiyatı“ hakkında
konferans verdi.
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Programda
merhum Prof. Dr.
Sevim Buluç’un
hayatından
kesitlerin yer aldığı
video sunumu
gerçekleştirildi.
Dekan Prof. Dr.
Hüsnü Baysal yaptığı konuşmada; “22 yıl geçti. Kendisiyle yaklaşık 1 yıl
çalıştım. Neşeli ve etrafındakilere ışık saçan, akademisyenler için elinden
geleni yapan yapıdaydı. Bizlerin hakkını sonuna kadar savunuyordu. Elim
bir trafik kazasında aramızdan ayrıldı. Kendisini rahmetle ve minnetle
anıyoruz. Ruhu şad olsun” dedi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem toplantıda yaptığı
konuşmada; “Sevim Hocamızla tanışamadık ama herkes arkasında
bıraktığı eserle tanınır. Hocamız güzel bir eser bırakmış. İşte
karşımızda duruyor, capcanlı bir arkeoloji bölümü. Onları her zaman
çalışkanlıklarıyla, başarılarıyla tanıyoruz. Sevim Hocamızı bir kez daha
şükranla anıyorum, toplantının başarılı geçmesini temenni ediyorum”
dedi.
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Rektör Acer 23 Nisan Törenlerine Katıldı
●● Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yücel Acer, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı
nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda
düzenlenen törenlere katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla
başlayan programda İl Milli Eğitim
Müdürü Zülküf Memiş, Atatürk büstüne
çelenk koydu, günün anlam ve önemini
belirten bir konuşma yaptı. Tören
çocukların günün anlam ve önemini
belirten şiirler okumalarıyla sona erdi.
Törenin ardından ÇOMÜ Rektörü Prof.
Dr. Yücel Acer makamını temsili olarak
Doğa Koleji Öğrencisi Çınar Yiğit’e bıraktı.

ÇOMÜ
Kreş, 23
Nisanı
Coşkuyla
Kutladı
ÇOMÜ Kreş, tüm
yaş gruplarıyla birlikte
23 Nisanı coşkuyla
kutladı. 5 yaş grupları,
giydikleri farklı
ülke kostümleriyle
ezberledikleri
şiir ve şarkılarını
izleyicileriyle
paylaştılar.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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ÇOMÜ’de 23 Nisan Çocuk Olimpiyatları
●● 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı münasebetiyle, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Beden Eğitimi ve Spor
Yüksek Okulu’nda (BESYO) “Çocuk
Olimpiyatları” düzenlendi.
BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Necati Cerrahoğlu programda yaptığı
konuşmada şunları söyledi: “Batıdaki
büyük üniversitelere baktığımızda 14 ile
16 yaş arasındaki gençlerin üniversiteyi
bitirdiğini görüyoruz. Ana sınıfından
itibaren başlayan eğitimle zeki öğrenciler
seçiliyor. Bu sebepten, biz de çocukların iyi
yetişmesi ve güzel bir gelecek sunabilmek
adına çalışmalar yapıyoruz.”.
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer
de yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Saygıdeğer hocalarım, çok sevgili
minikler ve kıymetli aileleri; bugün
ÇOMÜ Rektörü olarak, bu kadar küçük

ÇOMÜ BESYO’dan
Kordonda Çocuk
Olimpiyatları
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk
Bayramı kapsamında Gençlik Hizmetleri
Spor İl Müdürlüğü himayesinde Beden
Eğitimi Spor Yüksek Okulu tarafından
organize edilen Çocuk Olimpiyatları
gerçekleştirildi.
Çocuk Olimpiyatları kapsamında
Çanakkale kordonunda gerçekleştirilen
etkinliğe 2500-3000’e yakın öğrenci ile
60’ a yakın gönüllü öğrenci katıldı.
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yaşta çocuklarımızın spor etkinliği
açılışında bulunmaktan büyük mutluluk
duyuyorum. Bir devlet çok sayıda başarılı
sporcu yetiştirirse kendisini başarılı kabul
eder. Ben de çocuklarımıza baktığımda,
ülkemizi temsil edecek başarılı sporcuları

görüyorum. Bu organizasyonu yapan
hocalarımıza, sporcularımıza teşekkür
ediyorum. Başta, BESYO Yönetimi ve Kreş
Yönetimi olmak üzere, çocuklarımıza
başarılar diliyor, ailelerini tebrik ediyorum.
Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.”
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“Karesioğulları Devri Çanakkale’si
- Yeni Araştırmalar” Paneli
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen
Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü tarafından düzenlenen

“Karesioğulları Devri
Çanakkale’si Hakkında Yeni
Araştırmalar” konulu panel
gerçekleştirildi.

ÇOMÜ’de Kazım Erten
Konferansı Gerçekleşti
Araştırmacı–Yazar Kazım
Erten’in konuk olduğu, “İslam
Medeniyeti Perspektifinde
İzmir’de Çok Kültürlü ve
Çoğulcu Yaşam” konulu
konferans gerçekleşti.
Araştırmacı–Yazar Kazım
Erten tarafından hazırlanan
belgeselin izlenmesinin
ardından kısa bir konuşma

yapan Erten, Çanakkale’de
olmaktan ve İzmir’i burada
anlatma imkânı verilmesinden
dolayı ÇOMÜ yönetimine
teşekkür etti. Ardından İzmir
ve Çanakkale’nin ortak yönleri
olduğunu ve her iki ilin tarihte
büyük önem taşıdığını ifade
etti. Program, soru cevap
bölümüyle sona erdi.

ÇOMÜ’de Prof. Dr. Recep
Kaymakcan Konferansı
Akademisyen Prof. Dr.
Recep Kaymakcan, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Troia Kültür

Merkezinde, ”Gençlik ve
Değerler ”konulu konferans
verdi.

Verimli Ders Çalışma ve
Motivasyon Konferansı
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi(ÇOMÜ) Ezine
Meslek Yüksek Okulu’nda
“Verimli Ders Çalışma
ve Motivasyon” konulu
konferans düzenlendi.
Eğitim Fakültesi İlköğretim
Bölümü Bölüm Başkanı Doç.
Dr. Çavuş Şahin tarafından

verilen konferansta verimli
ders çalışma yöntemleri
detaylandırılarak öğrencilere
aktarılırken, motivasyon
teknikleri ve dikkat dağıtan
unsurlar ile nasıl başa
çıkılabileceği örnekleriyle
anlatıldı.

Türk Tarihinde
Kadının Yeri ve
Önemi Konferansı
Ezine Meslek Yüksekokulu’nda Öğr.
Gör. Nurşen Gökkuş tarafından “Türk
Tarihinde Kadının Yeri ve Önemi” adlı
konferans düzenlendi.
Konferansta Öğr. Gör. Nurşen
Gökkuş Türk tarihinde kadının rolünü
ve hangi dönemlerde Türk devletlerinin
başında görev aldıklarını örnekler
vererek açıkladı.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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II. Biyoloji Günleri
●● Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü’nün düzenlediği ‘’II.
Biyoloji Günleri” gerçekleşti.
Etkinliğin açılış konuşmalarını Biyoloji
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Gündüz
ile Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hüsnü Baysal yaptı.
Prof. Dr. Gündüz, her yıl 16 Nisanda
Biyologlar Günü’nün kutlandığını
hatırlatarak herkesin Biyologlar Günü’nü

kutladı. Fizik, Kimya, Astronomi, Biyoloji
bilimlerinin birbirinden ayrılmayacak
bilimler olduğunu belirten Prof. Dr.
Gündüz; “Temel bilimleri güçlü olan

ülkeler bu ortamın yöneticileridir.
Aktörleri de seçerler, oyuncuları da
seçerler, senaryoyu da yazarlar. Temel
bilimlere önem vermeyen ülkeler ise bu
filmi seyretmekle yetinirler” dedi.
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hüsnü Baysal ise II. Biyoloji Günlerinin
düzenlenmesinde emeği geçen herkese
teşekkür etti.
Açılış konuşmalarının ardından
Hacettepe Üniversitesi’nden emekli Prof.
Dr. Ali Demirsoy’un sunumuna geçildi.
Prof. Dr. Demirsoy kısaca özgeçmişini
anlattıktan sonra “Renklerin AhengiMadde’nin Evrimi” başlıklı bir sunum
gerçekleştirdi.

‘Anne Baba Okulu’ Seminer Programı
ÇOMÜ Kreş’de Psikolojik Danışmanlık
ve Rehberlik biriminin katkılarıyla
‘Anne Baba Okulu’ seminer programı
gerçekleştirildi. Seminere; Uzman
Psikolog Serdar Topal‘ Çocuklarda Empati
Kavramının Gelişimi’, Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Naci Topaloğlu ‘Okul Öncesi
Çocuklarda Görülen Hastalıklar ve
Beslenme’, Yrd. Doç. Dr. Fatma Kurt ‘Evde
Yaşanacak Kazalar ve Alınacak Önlemler’,
Rehberlik ve Psikolojik Danışman
Uzman Cumhur Çırnaz ‘Süper Anne
Baba Olmak’, Pedagog Hakan Şahintürk
‘Çocukta Disiplin Ödül Mü Ceza Mı?’
konuları hakkında ÇOMÜ Kreş velilerine,
öğretmenlerine ve personeline bilgiler
aktardılar.

ÇOMÜ Personeline EBYS Eğitimi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Personel Daire Başkanlığı Hizmet
içi Eğitim Birimi tarafından Elektronik
Belge Yönetim Sistemi (EBYS) eğitimi
gerçekleştirildi.
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ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi İÇDAŞ
Kongre Merkezi’nde düzenlenen eğitimde,
Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan
Monus bir konuşma yaparken, EBYS
Koordinatörü Okutman Cumali Yaşar,
Sosyal Bilimler MYO Öğr. Gör. Cumhur
Erdönmez, Aslı Kızılkaya ve Taner Çelik;
EBYS’de sık yapılan hatalar ile ilgili
uygulamalı eğitim verdiler.
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Azerbaycan Milletvekili Pashayeva, ÇOMÜ’de Konferans Verdi
●●

Ç

OMÜ Kültürel Bağ
Topluluğu’nun davetlisi olarak
Çanakkale’ye gelen Azerbaycan
Milletvekili Ganira Pashayeva,
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’nde konferans verdi.

Milletvekili Ganira Pashayeva
konferansta yaptığı konuşmada; “Türk
- İslam coğrafyası geçmişten günümüze
büyük acılar yaşamıştır, bunların
üstesinden gelebilmek için dünyanın her
yerinde yaşayan Türklerin birlik olması
gerekir” dedi.
Türk vatandaşlarının ‘Türk’ kimliğine
sahip çıkmaları gerektiğini sözlerine
ekleyen Pashayeva; “Türkiye güçlenirse

güçlü olunacağını“ söyledi. Türk
coğrafyasında yaşanan olaylar karşısında

gençlerden twitter aracılığıyla Avrupalı
milletvekillerine ulaşmalarını istedi.

Yenice MYO’ da GMKA Tarafından Proje Hazırlama Eğitimi
kurum ve kuruluş
çalışanlarının katılımıyla
gerçekleştirildi.

Yenice Meslek
Yüksekokulu’nda,
Güney Marmara
Kalkınma Ajansı’nın
mali destek
programları için
3 gün süren proje
hazırlama eğitimi
verildi.
Güney
Marmara Kalkınma
Ajansı (GMKA) tarafından, Balıkesir
ve Çanakkale’nin yer aldığı Güney
Marmara bölgesinde projecilik kültürünün
geliştirilmesi ve proje yazma kapasitesinin

iyileştirilmesi amacıyla düzenlenen ‘’Proje
Döngüsü Eğitimi’’, Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) personeli ile
Yenice ve diğer ilçelerdeki resmi - özel

GMKA uzmanları
tarafından katılımcılara
proje kavramı, sorun
analizi ve uygulaması,
hedef analizi, strateji
analizi ve uygulaması,
mantıksal çerçevemüdahale mantığı
sütunu, başvuru formu ve bütçe
hazırlanması konularında eğitimler
verildi.

İşletmeci Gözüyle Lâpseki’de Tarım ve Tarım Eğitimi Paneli
Doç. Dr. Gıyasettin Çiçek
moderatörlüğünde “İşletmeci Gözüyle
Lâpseki’de Tarım ve Tarım Eğitimi” Paneli
gerçekleşti. Panele Lâpseki Ziraat Odası
Başkanı İsmail Sevim, Ziraat Mühendisi
Osman Okay, Özerler Soğuk Hava Tesisleri
adına Halil Özer ve Lâpseki MYO Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Engin Gür katıldı.

Sporda Fair Play
Konulu Sempozyum
Gerçekleştirildi
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nce
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde,
Sporda Fair Play konulu sempozyum
gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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ÇOMÜ’de Akademik İstişare Toplantısı Yapıldı
●● Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Akademik
İstişare Toplantısı, Senato
Salonunda gerçekleşti.
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer toplantı
ile ilgili şunları ifade etti; “Böyle bir
toplantıyı hem dekanlarımızla, enstitü
müdürlerimizle hem de yüksekokul
müdürlerimizle yapmayı planladık.
Amacımız bazı şeylerin geç olmadan
muhasebesini yapmaktır. Şüphesiz ki
muhasebe yapmadan eksiği ve fazlayı
görmemiz mümkün olmaz. Bu toplantı,
akademik yılın sonunda bir değerlendirme
yapacağımız, düşündüklerimizi hem
eksiklikler anlamında hem de iyi gidenler
anlamında söyleyebileceğimiz bir toplantı
olacak. Bu bağlamda çok faydalı olacağını
düşünüyoruz.
Daha önce dekanlarımızla, sizlerle
ve müdürlerle bir toplantı yapmıştık.
Bundan sonrasında da bunu bir
gelenek ve oturmuş bir sistem haline
getirmemiz lazım. Çünkü dekanlarımızın,
müdürlerimizin görüşleri gerçekten bizim
için çok önemli. Neyi eksik yapıyoruz,
neyi fazla yapıyoruz, neyi doğru, neyi
yanlış yapıyoruz bunu ortaya koymak için
başka etkili bir yöntem olamaz.”
Toplantıda, Prof. Dr. Yücel Acer, bir

yılın değerlendirmesini içeren bir sunum
yaparak; bölüm çeşitliliğinin sağlanması,
akademisyen sayısının artırılması, Tıp
Fakültesi’nin gelişimi, Diş Hekimliği
Fakültesi’nin kurulması, uzun yıllardır
açık olan fakat öğrenci alımı yapmayan
bölümlerin aktif hale getirilmesi, yabancı
uyruklu öğrenci kontenjanının artırılması,
çeşitli kurumlarla yapılan işbirlikleri,
Elektronik Belge Yönetim Sistemine
geçilmesi, Öğrenci Bilgi Sistemi’nin
yenilenmesi, Spor Sanat ve Bilim Şenliği
ile Rektörlük Konferanslar Dizisinin
gerçekleştirilmesi, University Ranking
by Academic Performance (URAP)

Araştırma Laboratuvarı’nın sıralamasında
ÇOMÜ’nün 21 basamak yükselerek
Türkiye’deki üniversiteler arasında 34.
sıraya yerleşmesi, mekânsal gelişime bağlı
olarak çeşitli projelerin gerçekleştirilmesi,
Proje Koordinasyon Merkezi bünyesinde
gerçekleştirilen çeşitli projeler ile birlikte
ÇOMÜ’de proje kültürünün yerleşmeye
başlaması gibi konularda bilgiler verdi.
Rektör Acer’in sunumunun ardından,
Fakülte Dekanları, Enstitü Müdürleri,
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu
Müdürleri, birimlerine yönelik, bir
yılın faaliyetlerini içeren sunumlar
gerçekleştirdiler.

ÇOMÜ ÇABA Yıl Sonu Etkinliği Düzenlendi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇABAÇAM Çok Amaçlı Erken Çocukluk
Eğitimi Merkezi’nde öğrenim gören
çocuklar ile birlikte hazırlanan
‘Rüzgarın Keşfi’ isimli yıl sonu etkinliği
gerçekleştirildi.
Çanakkale Emniyet Müdürü Figen
Özden’in, Kepez Belediye Meclis Üyesi
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Yüksel Özdemir’in, ÇABAÇAM’da eğitim
alan çocukların, ailelerinin, ÇABAÇAM’ın
gönüllü eğitmenlerinin, ÇABA Çanakkale
ailesinin ve Üniversitemizin çeşitli
birimlerinde görev yapan öğretim
elemanlarının katılımıyla gerçekleştirilen
etkinliğin sonunda ÇABAÇAM’da eğitim
alan çocuklara ve gönüllü eğitmenlik

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

yapan öğretmen adaylarına, Topluma
Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında
katkı sağlayan lisans öğrencilerine, Aile
Eğitimi ve Eğitimci Eğitimi Seminerleri ile
destek sağlayan kişi ve kuruluşlara, ÇABA
Çanakkale ailesine teşekkür belgeleri
takdim edildi.
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Sosyal Bilimler MYO’da Proje ve Yıl Sonu Etkinlikleri
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu bünyesinde Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
tarafından desteklenen “Sanal İşletme
Uygulaması Alt Yapı Projesi”nin tanıtım
toplantısı gerçekleştirildi.
Etkinlikle açılış konuşmasını, proje
yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Feyza Dereköy
gerçekleştirdi. Dereköy, Çanakkale
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
bünyesinde öğrencilerin edinmiş
oldukları teorik bilgileri uygulamaya
dökebilmelerine olanak tanıyan hayali bir
işletme kurduklarını belirtti. Toplamda
satın alma, üretim, muhasebe-finans,
pazarlama ve insan kaynakları olmak
üzere 5 departmanı bulunan ve bu
departmanlarda 18 idari personelin
çalıştığı ÇASBİL isimli sanal işletme
projesinin hayata geçirilmesinde birçok

yazılım firmasını incelediklerini,
bunlardan Akınsoft’u tercih ederek, söz
konusu yazılım firmasının desteği ile
projeyi gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Proje araştırmacısı Yrd. Doç. Dr.
Sena Erden Ayhün ise; proje ile ülke
ekonomisine katkıda bulunacak, alanında
uzman ve nitelikli insan kaynağı
ihtiyacının karşılanmasında uygulamalı
eğitimin önemine değinerek, Türkiye’de

faaliyette bulunan üniversiteler içerisinde
sanal işletme mantığıyla kurulan ilk proje
olduğuna dikkat çekti.
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Enver Yolcu, meslek tecrübesini öğrenim
sırasında alabilmenin zorluklarından
bahsederken, Sanal İşletme Projesi’nin
öğrencilerin uygulama alanında katacağı
değere dikkat çekti.

Ayvacık MYO’da
Konferans
Ayvacık Meslek Yüksekokulu
Konferans Salonun’da, Çanakkale İl
Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz
tarafından ‘’Çanakkale’nin Tarihi
ve Kültürel
Değerleri’’
konulu
konferans
verildi. Kemal
Dokuz,
Çanakkale’nin
turizm
istatistikleri, yörede uygulanan ve
uygulanabilecek turizm türleri ve turizm
potansiyeli hakkında bilgiler verdi.

Biga Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu’nda Lojistik Zirvesi
Biga Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu, Uluslararası Lojistik
Topluluğu’nun düzenlediği Lojistik
Zirvesi gerçekleştirildi. Zirveye, lojistik
ve uluslararası ticaret alanına ilişkin
çok sayıda sektör temsilcisi katıldığı

organizasyonda, uluslararası ticaretin,
lojistiğin ülkemizde ve dünyadaki önemi
ve demir, hava, karayolu lojistiğinin
gelişimi ve geleceğine ilişkin uzman
görüşleri paylaşıldı.

Yenice MYO’da ‘’Gençlik ve
Değerler’’Konulu Konferans

Eğitimde Sanal ve Artırılmış
Gerçeklik Kullanımı Konferansı
“Eğitimde Sanal ve
Artırılmış Gerçeklik
Kullanımı” Konferansı Yrd.
Doç. Dr. Muzaffer Özdemir
tarafından gerçekleştirildi.
Teknolojinin güncel durumu

ve geleceğinin tartışıldığı
konferansta ayrıca sanal
ve artırılmış gerçekliğin
eğitimde kullanımına
değinildi.

Yenice MYO’da ‘’Gençlik
ve Değerler’’ konulu konferans
düzenlendi. Yenice Meslek
Yüksekokulu Kültür Sanat
Topluluğu ve Ensar Vakfı işbirliği
ile Doç. Dr. Sayın Salih Zeki
Genç’in katılımı ile gerçekleşen
‘’Gençlik ve Değerler’’ konulu
konferans düzenlendi.
Konferansta Doç. Dr. Salih
Zeki Genç, değer ve değerlerin
birey ve toplum için önemi,
mütevazilik, hoşgörü, saygı, sevgi,
yardımseverlik gibi meziyetlerin
bireylerde ve dolayısıyla
toplumlarda hem öğrenilmiş, hem
de hayata geçirilmiş olmasının

gerekliliği, ayni zamanda
değer eğitimine daha fazla
önem verilerek bu değerlerin
uygulanması noktasında gençleri
manevi hayatla birlikte geleceğe
hazırlanması konularında önemli
bilgiler verdi
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‘’III. Geleneksel ‘’Siz Hayal Edin Biz Gerçekleştirelim Proje
Etkinliği’’ ve ‘’Hayatımız Reklam’’ Afiş Sergisi
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Programı tarafından, ‘’III. Geleneksel ‘’Siz
Hayal Edin Biz Gerçekleştirelim‘’ proje
etkinliği ve ‘’Hayatımız Reklam’’ afiş
sergisi etkinliği gerçekleştirildi.

projesi ile Çanakkale Gazileri hakkında
konferans düzenlenerek, gazilerin
bilinmeyen öyküleri hedef kitleye
aktardı. ‘’Konuşan Kitaplar’’ projesi
ile görme engelli vatandaşlarımız için
kitaplar seslendirildi.

ardından söyleşi gerçekleştirilerek mutlu
saatler geçirildi.

Etkinlikte açılış konuşmasını
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Enver Yolcu gerçekleştirdi. Yolcu, hayal
etmenin projelere başlamak için ilk adım
olduğunu fakat önemli olanın hayalleri
gerçekliğe dönüştürmek olduğunu
söyledi.

‘’Kedi Evi’’ projesi ile 2 adet kedi evi
ve 200 adet sokak hayvanlarına mama
dağıtımı yapıldı.

Son olarak ‘’Konuşan Eller’’ projesi
ile Çanakkale Kısa Film Festival
yarışmasında dereceye giren Sonsuza
Kadar Dumlupınar filmi işaret diliyle
işitme engelli vatandaşlarımıza aktarıldı.

Toplam 7 tane sosyal sorumluluk
proje sunumunun yer aldığı etkinlikle;

‘’Yaşlanmayan Anılar’’ projesiyle
Altın Yıllar Yaşam Merkezinde yaşlılara
Yaşar Kemal’den hikâye dinletisi ve

‘’Çanakkale Savaşı Sonrası Gaziler’’

‘’Gülmek Sana Yakışıyor’’ projesi
ile ise down sendromlu ve otizmli
çocuklar ile dostluk maçı gerçekleştirerek
çeşitli etkinliklerle onların eğlenmeleri
sağlandı.

Tarih Öncesi Dönemlerden
Günümüze Yenice
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Öğretim üyesi
Doç. Dr. Reyhan Körpe’nin
konuşmacı olarak katıldığı
‘’Tarih Öncesi Dönemlerden
Günümüze Yenice’’ konulu
seminer düzenlendi.
Seminerde Doç. Dr. Reyhan
Körpe, yapılan arkeolojik
incelemelerde bulunan
Yenice ve çevresinde neolitik

56

çağdan itibaren başlayarak
kalkolitik çağ, bronz çağa ait
yerleşim alanları hakkında
aydınlatıcı bilgiler verdi.
Ayrıca Yenice’nin yer aldığı
bölgede bulunan Asar tepesi,
Sazak Kale Tepe, Çalköy Kale
Tepe hakkında bilgi vererek
bu alanlarda çanak, çömlek
gibi aletlere ve sur duvarları
kalıntılara rastladıklarına
değindi.
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‘’Bir Bağış Bir Hayat’’ projesinde
öğrenciler kan bağışı hakkında
bilinçlendirilerek Kızılay desteği ile
öğrencilerden 60 ünite kan toplanıldı.

Sosyal sorumluluk proje sunumları
sonrası ‘’Hayatımız Reklam’’ Afiş Sergisi
gerçekleştirildi.

Tekstil Sektörünün Durumu
Tartışıldı
Öğr. Gör. Sinem Gök
tarafından, Tekstil Teknolojisi
Bölümü öğrencilerine
yönelik ‘’Tekstil Sektörünün
Günümüzdeki Durumu’’ konulu
seminer düzenlendi.
Seminere konuşmacı olarak
katılan Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi Tekstil
Mühendisliği Bölümü Öğretim
üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut
Kayar, öğrencilerimize Tekstil
sanayi ve günümüzdeki

durumu, tekstil sektöründe
yer edinme yolları ve çalışma
koşullarını anlattı. Ayrıca
dikey geçiş sınavı ile Tekstil
Mühendisliği’ne geçmenin
ve lisans mezunu olmanın
öğrenciye sağlayacağı
avantajlar hakkında yararlı
bilgiler verdi.
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İletişim ve Protokol Kuralları
Semineri Düzenlendi
“İletişim ve Protokol
Kuralları” ile ilgili seminer
düzenlendi. Seminere
konuşmacı olarak katılan
Çanakkale Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu Müdür
Yardımcısı Öğr. Gör. Cumhur
Erdönmez, İletişim ve Protokol
Kuralları çerçevesinde
yöneticilerin bilmesi ve dikkat

etmesi gereken davranış
şekilleri, kamusal ve sosyal
alanlarda protokol ve adab-ı
muaşeret kuralları ile bu
kapsamda ast üst arasındaki
ilişki ve davranış şekilleri,
görgü, nezaket, incelik tanışma
–tanıştırma, sunuş, hitap
şekillerine yönelik bilgiler
verdi.

Türkçe e-Kitap Veritabanı
(Hiperkitap) Eğitim Semineri
Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire
Başkanlığı bünyesinde ‘’Türkçe
e-Kitap Veritabanı (Hiperkitap)
Eğitim Semineri’’ düzenlendi.
ÇOMÜ koleksiyonunda yer
alan basılı kitaplar, aboneliği
bulunan 100’den fazla
veritabanı ve 3.000.000’dan

fazla elektronik yayın
(kitap, dergi, tez ve gazete)
ile kullanıcılara verilen
kütüphanecilik hizmetleri
hakkındaki konuşmanın
ardından, bu kapsamda Türkçe
e-kitap veritabanı (Hiperkitap)
kullanımı ile ilgili öğrencilere
eğitici bilgiler verildi.

Batı Trakya Bölgesi’nde
Yaşayan Türk Öğrencilere
Yönelik Proje Değerlendirme
Toplantısı Yapıldı
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi TÖMER (Türkçe
Öğretimi Araştırma ve
Uygulama Merkezi) Müdürü
Doç. Dr. Abdullah Şahin’in
koordinatörlüğünde yürütülen
“Batı Trakya’da Yaşan Türk
Öğrencilere Yönelik Uzaktan
Öğretim Ders Destek Sistemi
Projesi” ekibi iftar programda
bir araya geldi. Programın
devamında değerlendirme
toplantısı yapıldı.
Çalışmanın bir proje
olmaktan çıktığını adeta Batı
Trakya’da 1200 öğrencili bir
okul açtıklarını ifade eden
Doç. Dr. Abdullah Şahin,
bu projede görev alanlara
gösterdikleri özverilerden
dolayı teşekkür belgesi takdim
etti. STK temsilcilerinin de
düşüncelerini aktardıkları
toplantıda; projenin suda
bir damla olarak başladığını
ama kısa zamanda kat

ettiği başarıya bakıldığında
bu damlanın büyüyerek
devam ettiğini ifade ettiler.
Konuşmalarda, projeye destek
veren ÇOMÜ yönetimine,
YTB’ye, Batı Trakya’da görevli
bulunan Dışişlerine, Batı
Trakya STK’larına teşekkür
edildi.
Projeyle ilgili konuşan
yetkililer şunları aktardı:
“Gelecek dönem genişletilerek
devam edecek olan projede,
haftada 37 saat ders ve
rehberlik hizmeti verilmekte,
ilkokuldan liseye kadar
verilen derslere katılan 1200
öğrenci bulunmaktadır.
Yunanistan’daki azınlık eğitim
ve öğretim süresinin 152 gün
olduğu düşünüldüğünde,
uzaktan öğretim yoluyla
bir dönemde 20 haftalık
ders programı, projenin
büyüklüğünün bir göstergesi
olmuştur.”

İş Arama Becerileri ve
Özgeçmiş Hazırlama Teknikleri
‘’İş Arama Becerileri
ve Özgeçmiş Hazırlama
Teknikleri’’ konulu seminer
düzenlendi. İŞKUR İl
Müdürlüğün’den İş Meslek
Danışmanı Salih Ersoy,
İŞKUR’un faaliyet konuları
hakkında bilgi vermesinin
ardından iş arama süreci,
CV hazırlama teknikleri, iş

görüşmesi ve mülakat öncesi
hazırlık konularında önemli
bilgileri öğrencilerle paylaştı.
Ayrıca İŞKUR tarafından
yürütülen İşbaşı Eğitim
Programı’nın iş arayanlar ve
işverenler açısından önemi ve
sağladığı yararlar hakkında da
bilgiler verdi.

Çocuk Kulübü Şenliği Yapıldı
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Anafartalar Yerleşkesin’ de
bulunan Çocuk Kulübü’nde
Çocuk Kulübü Şenliği yapıldı.
Şiirler okunan ve müzik

etkinlikleri yapılan program
sonunda, kısmi zamanlı
statüde görev yapan kulüp
öğretmenlerine teşekkür
belgeleri verildi.
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Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Sergisi Açıldı
●● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi (GSF) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 4.
sınıf öğrencilerinin eserlerinden oluşan mezuniyet
sergisi Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açıldı.
ÇOMÜ yöneticileri olarak sanata ve sanatçıya değer
verdiklerini belirten ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mirza
Tokpunar sergi açılışında şunları söyledi;

“Geçmişten Beslenip Geleceğe Yöneliyoruz”
“Sanatın geçmişi varsa gelenekseldir. Köklü sanattır. Bizler,
geçmişe önem veren bununla birlikte geleceğe yönelen bir
anlayışa sahibiz. Bu serginin açılışını yaptığım için kendimi
şanslı hissediyorum ve birbirinden değerli bu eserleri üretenlerle
gurur duyuyor, eser sahiplerini takdir ediyorum. Sanatımızı,
sanata değer veren sanatçılarımızı ve akademisyenlerimizi her
zaman destekleyeceğiz. Çalışma standartlarını yükseltmek
için çalışıyoruz. Sanata gönül verenlerin daha rahat ortamlarda
eserler üretebilmelerini istiyoruz. Bu sergilerin üniversite

tarafından açılması bizleri ümitlendiriyor. Sergide emeği
geçenlere sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.”
Geleneksel Türk Sanatları Mezuniyet Sergisi’nde konuşan
GSF Öğr. Gör. Mustafa Hoşnut ise yaptığı konuşmada geleneksel
sanatların tarihi sürecine değinerek; “Türk İslam Medeniyetinin
insanlık tarihi için çok önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz.
İnsanlık tarihi içeresinde bu kadar kıymetli bir yer tutan
sanatımıza Türk Milleti olarak sahip çıkmaya ve onu yaşatmaya
çalışıyoruz. Bu sergi de bizim çabalarımızdan bir tanesi. Sergide
çok sayıda eser var. Bu serginin oluşmasına katkı sunan
mezunlarımızı tebrik ediyorum” dedi.
Öğrencilerin yaptığı geleneksel motifler ve renklerle
bezenmiş eserler sergilenmesinin yanı sıra satışa da sunuldu ve
mezun öğrencilerin eserleri davetliler tarafından satın alındı.
Öğrenciler, eserlerinin beğenilmiş ve satılmış olmasından dolayı
mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Necati Şaşmaz ÇOMÜ’lü Öğrencilerle Buluştu
Oyuncu Necati Şaşmaz, Cahit
Kayaoğlu, Defne Samyeli, Erhan Ufak,
Ertuğrul Şakar ve Televizyon Programcısı
Bekir Develi, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Genç Liderler
Topluluğu ve AK Parti Grup Başkanvekili
Av. Bülent Turan’ın destekleriyle İÇDAŞ
Kongre Merkezi’nde Kariyer Günleri’nde
öğrencilerle buluştu.
Etkinlikte açılış konuşmasını AK
Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale
Milletvekili Av. Bülent Turan yaptı. Turan,
yaptığı konuşmada, “Geçen sene tam bu
tarihlerde, bu saatlerde Milli Takımımızın
kıymetli oyuncularıyla Kariyer Günleri’ni
başlatmıştık. Bugün sinemamızın tabiri
caizse milli futbolcularıyla birlikteyiz.
Çanakkalemize kıymet katan hangi
etkinlik varsa; markamızı kuvvetlendiren
çaba varsa destek olmak Çanakkale’nin
evladı olarak bizim hepimizin görevidir
diye düşünüyorum” dedi.
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Daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu
dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz,
kariyer sürecini anlattı. O günlerden bu
yana çok sorunlar yaşadığını belirten
Şaşmaz, “Hala sıkıntılarımız bitmedi.
Hala günümüzde sıkıntılar olmakta. Yıllar
önce mafya sıkıntısı vardı. Mafyayla
mücadele ettik. Kurtlar Vadisi Türkiye’de
abisi olmadan, sokaklarda iş yapamaz
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durumlarından bugün demokrasinin
olduğu daha huzurlu bir yere geldik. Artık
günümüzde dış mihrakların parmakları
itelemeleriyle bazı şeyler olmakta. Bizi
birbirimize düşürüp, bu ülkeyi bölme
çabasında olduklarını artık herkes fark
ediyor. Biz bölünmeyeceğiz. İnşallah
bölünmeyiz. Kurtlar Vadisi yıllarca bu
milli çizgide devam etti” diye konuştu.
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Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Toplantısı
●● “Yüksek Öğretim Kalite
Güvencesi Yönetmeliği” toplantısı
gerçekleştirildi.
Yükseköğretim kurumlarının eğitimöğretim, araştırma faaliyetleri ve idari
hizmetlerinin, iç ve dış kalite güvencesi
ve akreditasyon süreçlerinden oluşan
“Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi
Yönetmeliği” toplantısında ÇOMÜ
Kalite Komisyonu tarafından hazırlanan
üniversite iç değerlendirme raporu ve
kalite güvencesi yönetmeliği konusunda
bilgi verildi.
Prof.Dr. Süha Özden; “Yüksek
Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
ve Süreci” başlıklı sunumunda; kalite
güvencesi yönetmeliğinin tarihçesi, amacı
ve kapsamı, kurum iç değerlendirme
raporu hakkında bilgiler, kalite güvencesi
çalışmaları kapsamında neler yapıldığı,
akademik ve idari birimlerin dış
değerlendirme sürecine hazırlıklarını
nasıl yapacağı, akreditasyona hazırlık
çalışmaları için usül ve yöntemler
ile yapılması gereken işler, araştırma
laboratuvarlarının akreditasyon (tescil)
çalışmaları için yapacakları işlere
dair detaylı bilgiler aktardı. Prof. Dr.
Süha Özden katılımcılardan, Yüksek
Öğretim Kalite Kurulu tarafından tüm
üniversitelerden kalite komisyonlarını
ve kalite yönergelerini oluşturmalarını
ve 1 Temmuz 2016 tarihine kadar
her yıl yeniden düzenlenecek olan
bir “İç (Öz) Değerlendirme Raporu”
hazırlayarak YÖK Kalite Kuruluna
sunmalarını talep etti. Prof. Dr. Özden
kalite sürecinin YÖK tarafından

yetkilendirilmiş dış değerlendirmeciler
tarafından üniversiteler ziyaret edilerek
gerçekleştirileceğini belirtti.

“Amacımız Kaliteyi Artırmak”
Toplantıda bir konuşma yapan Rektör
Prof. Dr. Yücel Acer:

“Yönetime geldiğimiz günden beri
amacımız kaliteyi artırmak. Kaliteyi
artırmanın ilk basamağı da sürekli
olarak kaliteden bahsetmekten geçiyor.
Bu komisyonun çalışmalarında başta
Prof. Dr. Süha Özden ve birçok birim
temsilcimizin emeği var ve emek vermeye
de devam edecekler. Bu konuda emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum.
Üniversitede gündem olması gereken
şeylerin konuşulmasını başardığımız için
mutluluk duyuyorum. Bir kuruma olması
gereken davranışları yerleştirirsen, doğru
alışkanlıklarla, başarılı bir çalışma süreci
gerçekleşir. Biz bunu birlikte başardık.
Çalışmalar ve raporlamalarla ilgili çok
net bilgiler verildi, hepimiz üzerimize
düşen akredite ve raporlama çalışmalarını
komisyona vaktinde teslim etmeliyiz.
Bu süreci ne kadar hızlı gerçekleştirirsek
istediğimiz yere daha çabuk varırız”
diyerek üniversitenin son bir yıldaki
başarılarına değindi.

Hemşirelik Öğrencilerinden Hizmet Dolu Bir Dönem Daha
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik
Bölümü son sınıf öğrencileri Halk Sağlığı
Hemşireliği dersinin uygulamaları
kapsamında dersin sorumlu öğretim
üyesi Doç. Dr. Gülbu Tanrıverdi
koordinatörlüğünde Öğr. Gör. Seyran
Serbest, Arş. Gör. Melike Yalçın Gürsoy

ve kurumlardan görevlendirilen Hemşire
Canan Coşan, Hemşire Ulviye Çalıdağ,
Nuray Korkutan, Hemşire Ünzile Gülten
Erol ve Sadegül Hasanova’nın desteği
ile 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında
Çanakkale il merkezinde yaklaşık 180
aileye ev ziyareti gerçekleştirdiler.

Toplamda her bir aileye dört kez
olmak üzere yaklaşık 720 ev ziyareti
gerçekleştiren Hemşirelik Bölümü
öğrencileri gebe, lohusa, yeni doğan,
bebek, çocuk, kronik hasta, özürlü,
kronik hasta ve yaşlılara ev ortamında
sağlık eğitimi, danışmanlık, rehberlik,
vaka yönetimi, uygulama ve izlem
yaptılar. Ailelere gebelik süreci, doğuma
hazırlık, lohusa bakımı, emzirme, yeni
doğan bakımı, banyosu, bebek masajı,
ek besinlere geçiş, aile planlaması
yöntemleri, menopozda görülen
yakınlarla baş etme, tuvalet eğitimi,
bütün yaşlara yönelik sağlıklı beslenme,
kanserde erken tanı, kronik hastalıkların
tedavisine uyum süreci, sağlıklı yaşam
biçim davranışları, madde kullanımı ve
birçok konuda bireysel ve grup sağlık
eğitimleri gerçekleştirmişlerdir.
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57. Alay Sancağı Devir
Teslim Töreni Yapıldı
Çanakkale Zaferi’nin 101. yılı etkinlikleri
kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca
düzenlenen “57. Alay Vefa Yürüyüşü”
yapılarak 57. Alay Sancağı düzenlenen tören
ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne
(ÇOMÜ) teslim edildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay
Kılıç ve binlerce gencin katılımıyla Kocadere
köyü kamp alanından başlayan yürüyüş
Conkbayırı’nda sona erdi. Conkbayırı’nda
düzenlenen tören ile 57. Alay Sancağı
ÇOMÜ’ye verildi. Sancak, ÇOMÜ adına ÇOMÜ
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’e teslim edildi.

Çocuk Üniversitesi Projesi, Fotoğrafçılık Dersleri İle Son Buldu
Çanakkale Özel İsmail Kaymak Eğitim
Kurumlarının hazırladığı ve Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Programının da içerisinde yer aldığı
Çocuk Üniversitesi Projesi, minik
öğrencilerin fotoğraf dersi almaları ile son
buldu.
Projenin Fotoğrafçılık ve
Kameramanlık Programı ile
gerçekleştirilen kısmında ilk olarak;
Özel İsmail Kaymak Koleji’nin Meşe
ve Çınar Sınıfı’nın 24 Hazirandaki
Fotoğraf Sergisini gezmesi, sergide
fotoğrafları bulunan Fotoğrafçılık ve
Kameramanlık Programı öğrencilerine

sorular yöneltmeleri, her öğrencinin
favori fotoğraflarını seçmesi, ardından
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı
öğrencilerinin çektiği filmleri izlemeleri
şeklinde gerçekleşti. Projenin ikinci
aşamasında ise; 31 Mayıs’ta Öğr. Gör.

Yrd. Doç. Umut Germeç’in Yönetiminde
5. Kazı Resim Çalıştayı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Umut Germeç
üniversitelerarası sanat eğitiminde bilgi
ve deneyim paylaşımı temel gerekçesiyle
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, Kıbrıslı
sanatçı ve eğitimci Ayhatun Ateşin
tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen
“Gravür Günleri” ne atölye yönetimi için
davetli olarak katıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
öğrencileri, ögretim üyeleri ve davetli
sanatçıların katılımıyla DAÜ Aktivite
Merkezinde, Yrd. Doç. Umut Germeç’in
yönetiminde kazı resim çalıştayı yapıldı.
5.si gerçekleştirilen Gravür
Günleri’nde üretilen eserler “Mağusa
Gravürleri “ ismiyle DAÜ Koleksiyonuna
girecek ve bir kitapta toplanacak.

60 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Aykan Özener ve Öğr. Gör. Meral Açıkgöz
tarafından dersleri ilgiyle izleyen minik
fotoğrafçılara fotoğrafın tarihi ve temel
fotoğraf çekim teknikleri anlatıldı.

Ceyhun Yılmaz
ÇOMÜ’deydi
Komedyen, oyuncu, radyo ve televizyon
yapımcısı Ceyhun Yılmaz, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi
Radyosu Radyo TON’un davetlisi olarak
geldiği Çanakkale’de “Sosyal Medya
Nasıl Kullanılmaz?” konulu bir söyleşi
gerçekleştirdi.

ÇOMÜ’DEN HABERLER

ÇOMÜ’de Fakülte ve Bölüm Adı Değişiklikleri
Bölüm Adı Değişikliği
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ)’nün Güzel Sanatlar Fakültesi
bünyesinde yer alan Seramik Bölümü’nün
adı Seramik ve Cam Bölümü olarak
değiştirilmiştir.
YÖK’ün Yükseköğretim Yürütme
Kurulu Toplantısı’nda incelenerek kabul
edilen değişiklik 2016-2017 eğitim
öğretim yılından itibaren uygulanmak
üzere mevcut öğrencilerin statülerinin
korunması şartıyla uygun görüldü.

Çanakkale İİBF, Siyasal
Bilgiler Fakültesi Oldu
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.

Rektör Acer: “Siyasal Bilgiler
Fakültesi ÇOMÜ’ye Büyük Bir Değer
Katmış Oldu”
ÇOMÜ İİBF; 08 Nisan 2016 Cuma
günü Resmi Gazete’de yayınlanan karara
göre 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile “Siyasal Bilgiler Fakültesi” oldu.
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel
Acer konu ile ilgili yaptığı açıklamada
şunları ifade etti: “Üniversitemizin
Biga’da kurulmuş İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi vardı. Bu fakülte 1994 yılında
eğitim, öğretim hayatına başlamıştı.
Yani üniversitemiz kurulduktan 2 yıl
sonra. Ben de uzun süre bu fakültede
kadrosu bulunmuş ve çalışmış bir
öğretim üyesiyim. 1994’te İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi Biga’da eğitim öğretime
başladıktan sonra ciddi bir gelişme

gösterdi. Öğrenci sayısı arttı. Hoca sayısı
arttı. Ben 2000 yılında İngiltere’den dönüp
fakültede fiilen göreve başladığımda, hoca
sayısı oldukça azdı ama herkes ciddi bir
özveriyle çalıştı. İkinci öğretim yapan bir
fakülte oldu. Bu ilerlemeler sonucunda
aslında kendi içinde çok önemli bir
noktaya gelmiş oldu.

“İsmi de, prestiji de, içeriği de farklı
bir fakülte olsun istedik”
Bu isim Türkiye’de bir prestiji,
kaliteyi ifade ediyor. Bizim üniversitemiz
sadece bu bölümlere sahip 9 devlet
üniversitesinden biri olmuş oldu.
Bir kere bu isimli bir fakülteye sahip
olunmuş olması Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi’ne büyük bir değer
katmış oldu. Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi yeni açılan üniversiteler
içerisinde bu fakülteye sahip olan sadece
3 üniversiteden biri olmuş oldu. Bundan
sonra biz bu fakülteyi içeriğine yakışır
bir şekilde doldurmaya çalışacağız.
Başlangıçta yüzde 30 İngilizce eğitim
yapılıyor olacak ama ileride yüzde 100
İngilizce eğitim yapılıyor olacak. Fakülte
sadece 4 bölüme sahip olacak. Bunlardan
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
ile İktisat Bölümü zaten öğrencisi olan
bölümler. Bu iki bölümün yaklaşık 390
civarında öğrencisi var. Bu iki bölüme ek
olarak Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne ve
İşletme Bölümü’ne öğrenci alacağız. Bu
bölümlerin tamamı İngilizce eğitim veren
bölümler olma yolunda ilerleyecek. Buraya
kazandıracağımız hocalar kalitesine
özellikle dikkat ettiğimiz hocalar olacak.

Ezine MYO Yerleşkesine
“Ezine Yahya Çavuş
Yerleşkesi” Adı Verildi
Yakınçağlar Türk tarihinin en önemli
zaferlerinden biri olan Çanakkale
Zaferi’ni gerçekleştiren binlerce
Mehmetçik’ten birisi olan Ezineli
Yahya Çavuş’un adı Ezine Meslek
Yüksekokulu’nun bulunduğu yerleşkeye
verildi. Çanakkale’de bulunan Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitemizin, büyük
kahraman Ezineli Yahya Çavuş’un
memleketi Ezine’de bulunan Ezine
Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi’nin

adının, günümüz ve gelecek nesillere
güzel bir örnek olması, bu okulda
okuyan gençlere içeriği kadar daha ilk
girişten itibaren adıyla da, milli bir şuur
aşılamaya başlaması başta olmak üzere,
yerel halkın okula olan duygusal bağının
kuvvetlenmesi bağlamında ‘’Ezine Yahya
Çavuş Yerleşkesi’’ olarak değiştirilmesine
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
senatosu tarafından oybirliği ile karar
verildi.
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ÇOMÜ, ABD’de “Türkiye Günü” Düzenledi
●● Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’nin ve Türkiye Eğitim
Araştırmaları Birliği’nin (EAB)
düzenleyici kuruluşlar arasında
yer aldığı, 75 ülkeden 2200
akademisyenin katılımı ile Illinois
Üniversitesinde gerçekleştirilen
“Twelfth International Congress
of Qualitative Inquiry” adlı
kongre çerçevesinde, EAB,
ÇOMÜ, Hacettepe Üniversitesi
ve Çanakkale Düşünce Platformu
işbirliğinde Türkiye Günü
düzenlendi.

Türkiye Eğitim Araştırmaları
Birliği Başkanı ve ÇOMÜ Rektör
Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Yunus
Eryaman’ın koordinatörlüğünde
Dünyanın En İyi İlk 50 Üniversitesi
arasında gösterilen Illinois
Üniversitesinde gerçekleştirilen
etkinlik büyük ilgi gördü.

ÇOMÜ Yönetimi, University
of California Los Angeles’ta ve
Başkonsoloslukta Temaslarda
Bulundu

ÇOMÜ Yönetimi, Çanakkale
Valisi Hamza Erkal ve Hacettepe
Üniversitesi öğretim üyelerinden
oluşan bir heyetle birlikte University
of California Los Angeles’ta bulunan
“The National Center for Research on
Evaluation, Standards, and Student
Testing (CRESST)” adlı araştırma
merkezini ziyaret ederek, ikili
işbirliği ve ortak proje çalışmaları

konularında fikir alışverişinde
bulundular. Times Higher Education
tarafından dünyanın en iyi 16.
üniversitesi olarak gösterilen
University of California Los
Angeles’ta yapılan görüşmeler
sonrasında Türkiye Cumhuriyeti
Los Angeles Başkonsolosu Gülru
Gezer tarafından Başkonsoloslukta
ağırlandılar.

EBYS ÇOMÜ’ye Hız Kattı
●● Elektronik Belge Yönetim
Sistemi’ne (EBYS) geçilen
4 Ocak 2016 tarihinden bu
yana Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi’nde yapılan
yazışmalar sonucunda sistem
üzerinden 125 bini kurum içi
olmak üzere yaklaşık 170 bin
evrak üretildi.

9700 kilometrekarelik alana
yayılmış olan ÇOMÜ’de zaman
açısından ve maddi açıdan oldukça
büyük tasarruf sağlanmasına imkân
sunan EBYS ile ÇOMÜ’de saatte 550
evrak üretiliyor.
Dilekçe modülünün 15
Haziran 2016 tarihinden itibaren
aktif olmasıyla birlikte kağıt ve
zamandan tasarruflar sağlanmaya
devam edileceğini belirten EBYS
Koordinatörlüğü yetkilileri, Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP) sisteminin
yaygınlaşması sonucu kurumlar
arası gönderilen evrakların da
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elektronik ortamda çoğalmaya
başlayacağını ifade etti. Yetkililer,
KEP sistemiyle kurum içinde ödenen
kargo ve posta masraflarından
da tasarruf edildiğini ve ilerleyen
günlerde tasarruf
rakamlarının
daha da
artacağını
belirtti.
1200
personele
elektronik
imza alındığı
ÇOMÜ’de,
Belgenet sistemi
üzerinde mobil
imza ve elektronik
imza seçenekleri
de sunulmakta olup e-devlet
üzerinde tek kurum olarak belge
doğrulama sistemi aktif edildi.
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EBYS kullanımıyla, kurum

faaliyetleri ve iş yapış hızında
ciddi bir artış gözlenmesinin
yanı sıra verimliliğin artması,
güvenliğin bilişim

teknolojileriyle sağlanarak
bilgi yönetimine katkı sunulması
ve maliyetin düşmesi gibi pek
çok konuda kuruma artı değer
kazandırıldı.

ÇOMÜ’DEN HABERLER

ÇOMÜ Teknopark Şirketi THDSoft Türkiye’nin En İyi Akademik
Dergi Yönetim Sistemini Geliştirdi
ÇOMÜ Teknopark Şirketi
bünyesinde faaliyet gösteren,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Akademik Veri ve Yönetim
Sistemi Sorumlusu, Okutman Cumali
Yaşar ve THDSoft firması tarafından
AR-GE çalışması yürüten Akademik
Dergi Yönetim Sistemi projesi
tamamlandı. Daha önce Türkiye’nin
en profesyonel Kongre Yönetim ve
Karar Destek Sistemini geliştiren
ve son bir yılda onlarca kongre ile
55.000 akademisyene hizmet verip 1
milyonun üzerinde ziyaret sayısına
ulaşan yazılıma sahip firmanın yeni

hedefinin ulusal ve
uluslararası çaptaki tüm
önemli dergilere hizmet
verebilmek olduğu bildirildi.

projesi de kısa zamanda önemli bir
başarı elde etti. Özellikle eğitim
alanında ulusal ve uluslararası sayılı
dergilere hizmet veren firmanın

Uluslararası alanda kabul
görmüş önemli yazılımlar
incelenerek geliştirilen ve
birçok yeni özelliği ile alanın
hâkim yazılımlarından daha
üstün hale gelen sistem
ile akademik dergiciliğin kuralı olan
tüm iş akışları en basite indirgenerek,
süreçler kolaylaştırıldı ve daha etkili
yönetim imkânı sunuldu.

Kalkınma Bakanlığı Bürokratları ve Uzmanları ÇOMÜ’deydi
●● Kalkınma Bakanlığı
bürokrat ve uzmanları
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Ziyarete, Kalkınma
Bakanlığı Kurumsal Gelişim
ve Eğitim Daire Başkanı
Burcu Miraç Dıraor, Milli
Eğitim Daire Başkanı
Rıdvan Kurtipek, Planlama
Uzmanları Mustafa
Alparslan, Özcan Türkoğlu,
Fatih Yıldırım ve çok sayıda
planlama uzman yardımcısı katıldı.
Bakanlıkta göreve yeni başlayan
uzman yardımcıları, Marmara
Bölgesi saha ziyareti kapsamında
ÇOMÜ’deki çalışmalar hakkında bilgi

aldılar. Heyet, ÇOBİLTUM’u ziyaret
ederek laboratuvarda gerçekleşen
çalışmalar, yapılan analizler,
cihazlar ve cihazların kullanımı
hakkında alanlarında uzman ÇOMÜ

akademik ve idari personellerinden
bilgi aldı.

5 Yaş Öğrencileri ÇOMÜ Kreş’ten Mezun Oldu
ÇOMÜ Kreş 5 yaş öğrencileri,
mezuniyet gösterilerini ailelerine
sundular. Çocukların fotoğraflarından
oluşan slayt gösterimiyle başlayan
program da, öğrencilerin yılsonu
için hazırladıkları gösteriler
sergilendi. İlkokula başlamadan
önceki son eğitimlerini ÇOMÜ
Kreşte tamamlayan minik öğrenciler,
diplomalarını aldıktan sonra kep
atma töreni gerçekleşti.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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Odessa National Mechnickov Üniversitesi ile Anlaşma İmzalandı
●● Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yücel Acer ve Ukrayna Odessa
National Mechnickov Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Igor Nicolaevich
Koval, iki üniversite arasındaki
ilişkileri geliştirmek üzere anlaşma
imzaladılar.

Bu anlaşma ile iki üniversitenin
öğretim elemanları ve öğrencilerinin
karşılıklı olarak değişimine ve
akademik faaliyetlerine katkı
sağlanacak.
İmzalanan anlaşmanın
yanında Rektör Prof. Dr. Yücel
Acer tanıklığında Ukrayna Odessa
National Mechnickov Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. Igor Nicolaevich
Koval ile Uluslararası Sosyal Bilimler
Araştırma Derneği Başkanı Doç. Dr.

Hasan Arslan, önümüzdeki dönemde
Odessa’da konferans düzenleme
anlaşması imzaladılar.

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı - ÇOMÜ İşbirliği Protokolü
●● Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi ile Çanakkale Savaşları
ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
arasında işbirliği protokolü
imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen
protokolde Prof. Dr. Yücel Acer,
Çanakkale Savaşları ve Gelibolu
Tarihi Alan Başkanlığı ile yaptıkları
işbirliğinden büyük mutluluk
duyduğunu ve protokolün çok önemli
olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Üniversitemizin güçlü bir
Tarih Bölümü var. Özellikle Tarih
Bölümü’nden hocalarımızın
uzun süre önce başlattıkları ve
yürüttükleri bir araştırma merkezi
var. Atatürk ve Çanakkale Savaşları’nı
Araştırma Merkezi (AÇASAM). Bu
merkez üniversitemizdeki en aktif
merkezlerden bir tanesi. Çanakkale
Savaşları ile ilgili yapılan çalışmalar
sadece Çanakkale’yi değil bütün
Türkiye’ye ve bilim camiasına hitap
ediyor. Özellikle yakın tarihimizle
ilgili yaptığımız çalışmalar. Tarihi Alan
Başkanlığı bu konudaki en yetkin ve
yetkili kuruluş. Dolayısıyla iki kurum
arasında Çanakkale Savaşlarına ilişkin
yapılacak araştırmalarda bir işbirliği
protokolü oluşturuluyor olması bizi
çok mutlu ediyor. Biliyoruz ki bu
işbirliğinden çok güzel çalışmalar
ortaya çıkacak. Bu protokol her iki

kurumun yapacağı ortak bilimsel
çalışmaların ortak çerçevesini
oluşturacak. Böylelikle hem alan
başkanlığının planladığı bilimsel
araştırmalar uygulamalar konusu
hem de üniversitemizin bu konuda
yapacağı katkılarla ortaya güzel
projeler çıkacaktır diye düşünüyoruz.
Böyle bir çalışmayı başlattıkları için
hocalarımıza teşekkür ediyorum.
Böyle bir işbirliği çalışması için Alan
Başkanlığına ve Alan Başkanımıza da
teşekkür ediyorum.”

“ÇOMÜ En Büyük Paydaşımız”
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı
Mehmet Gürkan ise, Çanakkale
Savaşları ve Gelibolu Tarihi
Alan Başkanlığı olarak en büyük
paydaşlarının ÇOMÜ olduğunu
vurgulayarak Protokolün önemine
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değindi.
Gürkan şunları söyledi:
“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
bizim tarihi alanlardaki görevleri
yerine getirebilmek için en büyük
paydaşımız. Bu paydaşlığın sistemli
bir şekilde ilerlemesi için prensiplerin
belirlenmesi gerekiyordu. Bu
amaçla arkadaşlarımız gerekli
altyapıyı hazırlayarak bu protokolü
oluşturdular. Bugünden itibaren
üniversitenin bu konuyla ilgili yaptığı
araştırmaların hepsinin topluma
yansıtılması anlamında ne gerekiyorsa
biz de üzerimize düşeni yapacağız.
Bu protokolle birlikte gerekli tüm
prosedürler tamamlanmış ve hayata
geçmiş oldu.”

ÇOMÜ’DEN HABERLER

ÇOMÜ Balkanlar’a Açılıyor
●● Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü
Prof. Dr. Yücel Acer, beraberinde
Uluslararası Öğrenci Ofisi
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Sani
Demiri ve Merkez Laboratuvarı
Müdürü Doç. Dr. Ayhan Oral ile
birlikte, Makedonya’nın Türk
kökenli Devlet Bakanı Furkan
Çako’nun davetlisi olarak çeşitli
temaslarda bulunmak üzere
Makedonya’ya gitti.

Başkent Üsküp’te Bakan Çako
ile bir araya gelen Rektör Acer,
ÇOMÜ olarak önümüzdeki dönemde
Çanakkale’ye Balkanlar’dan daha
fazla öğrenci çekmek arzusunda
olduklarını ifade etti. Bakan
Çako’dan Makedonya’da yaşayan
Türklerin durumu, ülkedeki siyasi
ve ekonomik gelişmeler ile ilgili bilgi
alan Rektör Acer ve beraberindeki
heyet, üniversitedeki son gelişmeler,
laboratuvar - kampüs - kütüphane ve
yatırımlarla ilgili notlar aktardılar.
Bakan Çako ayrıca, Rektör Prof. Dr.
Yücel Acer onuruna bir akşam yemeği
verdi.

ile ilgili bilgi alan ÇOMÜ heyeti,
özellikle Rektörlük Konferansları
Dizisi kapsamında bölgeden
farklı konularda uzmanların
ÇOMÜ’ye gelmesi noktasında görüş
alışverişinde bulundular.
Türkiye Cumhuriyeti Üsküp
Büyükelçisi Ömür Şölendil’e bir
nezaket ziyaretinde bulunan
heyet, Balkanlar’ın başarılı
üniversitelerinden biri olan Kyril
Metodi Üniversitesi Rektörü Profesör
Velimir Stojkovski ile de bir araya
gelerek karşılıklı işbirliğine dair
görüşme gerçekleştirdiler.

bilgiler alırken, gerçekleştirilebilecek
çeşitli projelere dair görüşme yaptılar.

Tetovo şehrinde de bir dizi
temaslarda bulunan ÇOMÜ heyeti,
burada Tetovo Devlet Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Reşat Kaili
ile bir araya gelerek ÇOMÜ
laboratuvarlarında
gerçekleştirilen
analizler ve teknolojik
yeniliklerle ilgili
fırsatları paylaştılar.
Üsküp’te bulunan
Uluslararası Balkan
Üniversitesi’nde
Rektör Prof. Dr. İsmail
Kocayusufoğlu ile
görüşme yapan Rektör
Prof. Dr. Yücel Acer,
bu üniversiteyle çeşitli
konularda işbirliğini
içeren bir protokol

Makedonya Eğitim Bakanı
Pishtar Lutvio ile de bir araya gelen
ÇOMÜ heyeti, eğitimini Türkiye’de
sürdürmek isteyen Makedonya’lı
öğrencileri, Çanakkale’de ve
ÇOMÜ’de ağırlamaktan mutluluk
duyacaklarını ifade ettiler.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı (TİKA) Makedonya Program
Koordinatörü Teoman Tiryaki’yi
ziyaret eden heyet, TİKA’nın Üsküp
ve çevresindeki çalışmalarına dair

Yunus Emre Enstitüsü Üsküp
Şube Müdürü Doç. Dr. Mehmet
Samsakçı’dan enstitünün çalışmaları

imzaladı.
Rektör Acer temaslarla ilgili
yaptığı değerlendirmede; “Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi olarak
Balkanlar’da mevcut Osmanlı
mirasının yükseköğretim anlamında
desteklenmesine somut katkıda
bulunmak istiyoruz. Tarihsel
olarak da Çanakkale ile yakın
ilişkili olan Balkan coğrafyasından
Üniversitemize daha fazla öğrenci
çekebilme, oralarda bulunan
akademisyenlere teknik destek
sağlama arzusundayız. Yakın
gelecekte Çanakkale ve Üniversitemiz
Balkanlar’dan gelen daha fazla sayıda
öğrenci görebilecek” dedi.
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Kooperatif Genel Müdürlüğü ile ÇOMÜ Arasında İşbirliği
●● ÇTSO Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilen programda
Çanakkale Ticaret İl
Müdürlüğü’nün organizasyonuyla
“Güçlü Kooperatifler için Eğitim
Stratejileri” konulu bir panel
gerçekleştirildi.

Alman Kooperatifleri
Konfederasyonu Eğitim Koordinatörü
Prof. Dr. Selahattin Kumlu’nun
moderatörlüğünde yapılan panelde,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif
Sami Seymanoğlu ve Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık
Genel Müdür Yardımcısı Burhan
Demirok Çanakkale merkez, ilçe
ve köylerinden gelen kooperatif
yönetici ve ortakları ile ÇOMÜ
Kooperatifçilik Bölümü öğrencilerine
TÜKOSEP’te yer alan etkin ve yaygın
eğitim stratejileri konusunda bilgiler
sundular.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif
Sami Seymenoğlu ile ÇOMÜ Rektörü
Prof. Dr. Yücel Acer, Kooperatifçilik
Genel Müdürlüğü ile ÇOMÜ arasında
KOOP-GEP işbirliği protokolünü

Kooperatifçilik
Bölümü olan
üniversitelerden
bir tanesiyiz.
Hocalarımız ve
öğrencilerimiz
de burada. Onları
da bu vesileyle
tebrik ediyoruz.
Protokolün
hayırlı olmasını
diliyorum”
şeklinde
konuştu.

imzaladılar.
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer
törende yaptığı konuşmada; “ÇOMÜ
1992 yılında kurulduğundan bu
yana yaklaşık 24 yılı geride bıraktı.
Sadece Çanakkale merkezde
değil tüm ilçelerde de var olan bir
üniversite. Bu anlamda Çanakkale’ye
bilimsel katkı veren bir kurum. Bu
protokol kooperatifçilik alanında da
ÇOMÜ’nün Çanakkale’ye vereceği
büyük bir katkı olacaktır. Az sayıda

ÇOMÜ,
Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı ve Çanakkale
Halk Eğitim Merkezi arasında
imzalanan protokol gereğince;
Çanakkale il, ilçe ve köylerinde
kooperatif üyelerine kurs ve eğitimler
verilecek. Önümüzdeki dönemde
kooperatiflerin yönetimine talip
olacak kişilerin bu belgeye sahip
olmasının zorunlu olacağı bildirildi.
Program KOOP-GEP sertifika
dağıtım töreniyle sona erdi.

Biga MYO ile Polonya Dabrowa Gornızca Üniversitesi Arasında
“Erasmus Personel Hareketliliği” Anlaşması Yapıldı
●● Biga Meslek Yüksekokulu akademik
personelinden Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Uzatıcı, Öğr. Gör. Ertuğrul Bilgücü,
Öğr. Gör. Selin Nehir ve Öğr. Gör.
Ayşin Aşkın Polonya/Krakow’da
bulunan Dabrowa Gornızca
Üniversitesine teknik inceleme ve
araştırma gezisine katıldılar.

Gezi hakkında bilgi veren Biga
Meslek Yüksekokulu Erasmus
Koordinatörü Öğr. Gör. Selin Nehir;
‘’Gezi kapsamında Çanakkale
ilimizin, Üniversitemizin ve Meslek
Yüksekokulumuzun tanıtımı ile
ilgili sunumlar yapıldı. Ayrıca
Dabrowa Gornızca Üniversitesi ile
Meslek Yüksekokulumuz arasında
Erasmus personel hareketliliği
konusunda karşılıklı anlaşma
yapıldı. Bu kapsamda önümüzdeki yıl
Meslek Yüksekokulumuz akademik
personelinden bir veya iki hocamız
bir hafta süre ile Dabrowa Gornızca
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Üniversitesinde çeşitli eğitim
faaliyetlerinde bulunacaklar. Stajyer
öğrenci değişim programları ile
ortak AB projelerinin hazırlanması
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konularında da işbirliği yapılması
kararı alınan ziyaret Dabrowa
Gornızca Üniversitesinin gezilmesi ile
tamamlandı” dedi.
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Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, ÇASİAD Üyeleriyle
Kahvaltıda Bir Araya Geldi
●● Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof.
Dr. Yücel Acer, Çanakkale Sanayici
ve İşadamları Derneği (ÇASİAD)
üyeleriyle kahvaltılı sohbet
toplantısında bir araya geldi.

ÇASİAD’ın organizesinde Akol
Otel’de düzenlenen toplantı Başkan
Erdal Akarsu’nun konuşmasıyla
başladı.
Çanakkale’nin turizm şehri
olduğu kadar bir üniversite şehri
olduğunada dikkat çeken Akarsu “Biz

üniversitemize gözbebeğimiz gibi
bakıyoruz. Üniversitemiz genişlesin,
büyüsün istiyoruz” dedi.
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel
Acer ise ÇASİAD üyelerine yönelik
yaptığı konuşmada; ÇOMÜ’deki
son gelişmelere, gerçekleştirilen ve
gerçekleştirilmesi planlanan projelere
dair bilgiler verdi.
Kente önemli vizyon katacak
Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatının
bitirilmesi için 20 milyon TL’lik
kaynak temin ettiklerini ve

çalışmaların hızla devam ettiğini
ifade eden Rektör Prof. Dr. Yücel Acer,
hastane inşaatının sonbaharda bitmiş
olacağını söyledi.
Çanakkale’li sanayici ve
işadamlarına, gerçekleştirilmesi
planlanan Teleferik Projesi’nin
fizibilite çalışmalarına dair
gelişmeleri de aktaran Acer, projenin
ulaşımı rahatlatmasının yanı sıra
kent turizmine de katkı sağlayacağına
inandığını kaydetti.

Lapseki MYO’da Kadınlık Bizde Kalsın Adlı Oyun Sergilendi
Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı,
Okt. Emrah Akçay’ın yönettiği
ve Lapseki Meslek Yüksekokulu
öğrencileri tarafından sahnelenen
‘’Kadınlık Bizde Kalsın’’ adlı tiyatro
oyunu Lapseki Meslek Yüksekokulu
Amfisi’nde sergilendi.
Kadın
sorunlarının
mizahi bir dille
ele alındığı
oyunun sonunda
Lapseki Meslek
Yüksekokul
Müdürü Engin
Gür emeği
geçen herkesi
tebrik ederken tüm katılımcılara
teşekkürlerini sundu.
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ÇOMÜ Deniz Elçileri Topluluğu Denizden 492 Kg Atık Çıkardı
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Elçileri
Topluluğu, “Clean up the MED”
etkinliği kapsamında; Deniz Temiz
Derneği (TURMEPA), Çanakkale
Belediyesi ve ÇOMÜ desteği
ile Çanakkale Yeni Kordondaki
700 metrelik kıyı şeridinde
gerçekleştirdikleri temizlikte 492 kg
katı atığı (plastik şişe, araba lastiği,
halı, cam şişe, sigara izmariti, kumaş
parçaları, halı vb.) denizden çıkardılar.
Topluluk akademik danışmanları
Yrd. Doç. Dr. Sevil Yalçın ve Yrd. Doç.
Dr. Sibel Telli etkinliğin amacının;

kıyılara atılan katı atıkları toplamak,
atıkları ağırlık ve içerik analizini
yaparak deniz ve kıyı kirliliğinin

boyutlarına dikkat çekmek olarak
açıkladı.

Tarihi Ortodoks Kilisesinde “Tasavvuf Rüzgârı”
●● Çanakkale’de 17. yüzyılda inşa
edilen, uzun yıllar ayinlerin
yapıldığı Surp Kevork Ermeni
Kilisesi’nde şimdilerde tasavvuf
öğretisi hayat buluyor.

Surp Kevork Ermeni Kilisesi,
Çanakkale’ye 83 Ermeni ailesinin
gelmesinin ardından 1669’da
Fevzipaşa Mahallesi’nde inşa edildi.
Kilise, yıllar geçtikten sonra cemaati
kalmayınca silah deposu, etnografya
müzesi, kültür merkezi ve güzel
sanatlar bölümü dersliği olarak
kullanıldı.
Eski yapı, son olarak Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)
Tasavvuf Topluluğuna,” Kültür ve
Sanat Evi” olarak kullanılması için
tahsis edildi. Uzun yıllar Ermeni
cemaatinin ayinlerini gerçekleştirdiği
tarihi binada, şimdilerde tasavvuf

öğretileri aktarılıyor, sema eğitimi
veriliyor. ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu
Akademik Danışmanı öğretim
görevlisi Halit Kuşku, Ortodoks
kilisesinin çeşitli dönemde 3 kez
tadilat ve onarımdan geçirildiğini
söyledi. Kilisenin, işgal yıllarından
sonra İngilizler tarafından silah

deposu ve cephanelik olarak
kullanıldığını anlatan Kuşku, “Kilise
1950’lere gelindiğinde etnografya
müzesi olarak hizmet vermeye
başlamış. Sonra atıl durumdayken
ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu olarak
kültürel ve sosyal manada dersler
vermeye başladık.” dedi.

Lisansüstü İşletme Öğrencilerinden Önemli Başarı
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Nilay Köleoğlu ile Sosyal Bilimler
Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
Doktora Programı öğrencileri
Aslı Gezen ve Şükriye Tümay
Erdil; Gaziantep Üniversitesi’nde
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düzenlenen 1. Lisansüstü İşletme
Öğrencileri Sempozyumu’nda sunmuş
oldukları ‘’Tüketicilerin Helal Ürün
Algısı ve Helal ve Helal Ürünleri Satın
Alma Niyetleri Üzerine Bir Araştırma’’
başlıklı bildirileri ile Üretim Yönetimi
ve Pazarlama Anabilim Dalı’nda
birincilik ödülüne layık görüldüler.

ÇOMÜ’DEN HABERLER

“ÇOMÜ Kreş’te Staj
Yapmak Büyük Şans”
●● ÇOMÜ Kreş’te staj yapan
Osnabrück’lü Melani Bröckel,
Milena Gahler çocuklara İngilizce
şarkı öğretiyor, oyun oynuyor,
birlikte resimler, maketler yapıyor.

Çanakkale’ye gelmek için
önceden Türkçe öğrenmeye çalışan
ve kendilerini Türkçe tanıtmaktan
büyük mutluluk duyan Melani Bröckel,
Milena Gahler’e ÇOMÜ Kreş’te staj
yapmanın nasıl olduğunu sorduk.
ÇOMÜ Kreş’te olmaktan çok
mutlu olduklarını belirten Melani
Bröckel, “Türkiye’deki eğitim sitemini
çok merak ediyorduk. Türkiye’yi
tercih etmemizin nedeni buradaki

eğitim sistemini yerinde görmek ve
Almanya ile karşılaştırabilmek. Biz
ikimizde öğretmen olmak istiyoruz.
Bu yüzden okullarda çalışıyor ve staj
yapıyoruz. ÇOMÜ Kreş çok güzel bir
okul. Çok beğendik. Öncelikle bina
çok yeni, çok büyük ve modern. Burası
okul gibi. Oyun oynamanın yanı sıra
eğitimde veriyorsunuz. Bu sistemi çok

beğendik” dediler.
Milena Gahler ve Melani Bröckel
Çanakkale’de insanların çok arkadaş
canlısı olduğunu, Çanakkale’nin
havası, denizi, kordonu ile çok güzel
bir şehir olduğunu belirterek, burada
oldukları için kendilerini şanslı
hissettiklerini dile getirdiler.

Ödüllü Üniversite Radyosundan Bir Başarı Daha
●● Şubat 2016’da Türkiye’nin
en prestijli radyo ödüllerinde
dinleyicileri tarafından yılın en iyi
üniversite radyosu ödülüne layık
görülen Radyo TON, 6 Mayıs Cuma
günü gerçekleştirilen OYDAR
Radyo Oscarları 2. Akademi
Ödül Gecesi’nde aldığı ikincilikle
şehrimizin ve üniversitemizin
adını bir kez daha ulusal anlamda
duyurmayı başardı.

Rakiplerine göre genç bir radyo
olan ÇOMÜ Radyosu, kısa sürede
elde ettiği başarılarla adından
sıkça söz ettiriyor. Çanakkale’nin
medya alanında yükselen yıldızı
konumundaki üniversite radyosu,
bir sene içinde Çanakkale’nin adını
ikinci kez Türkiye’de duyurmayı
başararak, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’nin diğer birçok alanda

olduğu gibi bu alanda da ülkemizde
öncü bir üniversite olduğunu tekrar
göstermiş oldu. 30’u aşkın üniversite
arasından, sadece Facebook hesabı
üzerinden kullanılan oylarla ikincilik
elde eden ÇOMÜ Radyosu ve

çalışanları, üniversite radyosunun
kalitesinin tüm ülke tarafından ulusal
organizasyonlarla takdir toplayıp
tescillenmesinin kendilerini daha da
motive ettiğini belirttiler.
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InnoCampus İnovasyon ve Girişimcilik
Programı Projeleri Görücüye Çıktı
●● İşbirliğine dayalı inovasyon ve
girişimcilik deneyimlerini üniversite
öğrencilerine yaşatmak amacıyla
tasarlanan ve Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinin yanı sıra Terzioğlu
Kampüsü’nde 2 aydır çalışmalarını
sürdüren InnoCampus İnovasyon
ve Girişimcilik Programı’nda ortaya
çıkan projelerin sunumları Rektör
Prof. Dr. Yücel Acer ve Kale Grubu
Kurumsal İletişim Müdürü Asiye
Bodur’un katıldığı programda
tanıtıldı.
Troia Kültür Merkezi önündeki
InnoCampus yerleşkesinde
gerçekleştirilen sunumların öncesinde
konuşan InnoCampus Yöneticisi Dr.
Memet Ünsal projeleri hazırlayan
ekiplerin 2 aydır büyük heyecanla
çalıştıklarını belirtirken; “Arkadaşlar
hem eğitimlerini gördüler hem YapLab’ı
kullandılar. 8 takımımız var. Bugün
artık demo günü. Projelerin sunumlarını
yapacaklar. Aslında anlatacakları çok
şey var ama bunları 3-5 dakikada sizlere
özetleyecekler” dedi.
Ünsal, InnoCampus adına
kendilerini kampüste misafir ettiği
için Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’e
ve sponsorluğu için Kale Grubu’na
teşekkür etti.
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
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olarak Terzioğlu Kampüsü’nde
InnoCampus’e ev sahipliği yapmaktan
büyük mutluluk duyduklarını ifade
ederek; “Zeynep Hanım bu konuda
beni ilk aradığında henüz Memet Bey
ile tanışmamıştık. Bize bu sistemi
anlattılar. O zaman fark ettim ki bu
öğrencilerimizin ufkunu açacak bir şey.
Fizik ve Fen Bilimleri konusunda önemli
çalışmaları olan İsmail Tarhan Hocamız
sahip çıktı ve üniversitemiz adına ne
gerekiyorsa takip etti” şeklinde konuştu.
InnoCampus’ün yenilikçi
düşüncelerin geliştirilmesi için fırsat
olduğuna dikkat çeken Rektör Prof.
Dr. Yücel Acer; “Buradan mucizevi
bir şey beklemiyoruz ama bence olan
şey de mucizevi bir şey. Farkında
olmak… İnovatif, yenilikçi düşünceler
geliştirmeye çalışmak ve bunu
uygulama imkanı bulabilmek, en
azından böyle birşeyin tanıtılması,
mantalitenin geliştirilmesi anlamında
çok ciddi bir katkı sağlamıştır diye
düşünüyorum. Sadece öğrencilerimizin
%1’ine bile hatta binde birine hatta
onbinde birine bile ulaşmış olsa; 3-5
kişiye bile ulaşmış olsa bence büyük bir
kazançtır. Büyük başarıların arkasında
ben hep şunu gördüm. Araştırdığınız
zaman 1-2 kişiye ulaşırsınız. İşte bu
1-2 kişi önemlidir. O anlamda ben
bunun yansımalarının büyük olacağını
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biliyorum” dedi.
Kale Grubu’nun bunu Çanakkale’de
sürekli hale getirme yönünde işbirliği
teklifi olduğunu da belirten Rektör
Acer, bu işbirliğinİ kurum olarak
önemsediklerini belirtti ve sözlerini
şöyle sürdürdü: Kale Grubu’ndan
Zeynep Hanım istiyorlar ki böyle
birşeyi Çanakkale’de sürekli hale
getirelim. Bu konuda üniversitemiz ile
işbirliği yapmak istiyorlar. Biz de bu
işbirliğini önemsiyoruz. İnşallah onu da
gerçekleştireceğiz. İbrahim Bodur adının
Çanakkale’de bu şekilde yaşatılması
bence ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’nin
yetiştirdiği büyük işadamlarının aynı
zamanda büyük girişimciler, büyük
yenilikçiler olduğunu biliyorum.
Yanımızda bulunan öğrenciler için
modern tabiriyle rol model olmalarını
sağlamamız gerekiyor. Onlar o kısıtlı
şartlar içinde yapabildiyse, bugün
örneğin Kale Grubu Savunma Sanayi’nin
en uç noktalarında çalışabiliyorsa bu
Türkiye’nin başarısıdır, İbrahim Bey’in
oluşturduğu mantığın başarısıdır”.
Kale Grubu Kurumsal İletişim
Müdürü Asiye Bodur ise emeği
geçenlere teşekkür ederek “Hepimiz
çok güzel şeyler öğrendik. Kale Grubu
olarak bunu Çanakkale adına, ÇOMÜ
adına sürekli hale getirme çalışmalarına
başladık” dedi.
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Gümülcineli Öğrenciler ÇOMÜ’yü Gezdi
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Batı Trakyalı konuklarını
ağırladı. Gümülcineli üniversite adayı
Türk öğrenciler üniversiteyi tanıma
ve bilgi edinme amaçlı düzenlenen
gezi programıyla Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi’ni gezdiler. ÇOMÜ
Kütüphanesi, ÇOBİLTUM, Mühendislik
Fakültesi, Piri Reis Deniz Müzesi’ni

gezen Gümülcineli öğrenciler
üniversiteden çok etkilendiklerini
belirttiler. Öğrenciler kampüs gezisinin
ardından Gümülcine Türk Öğrenciler
Birliği Başkanı Koray Hasan eşliğinde
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer
ile bir araya geldiler. Rektör Prof. Dr.
Yücel Acer, Batı Trakya bölgesiyle
ortak kültürün, ortak tarihin olduğunu

vurgulayarak Batı Trakya’dan gelecek
öğrencilere 1000 kişilik kontenjan
ayrıldığı müjdesini verdi ve öğrencilere
yurtdışında eğitim görmekle ilgili
deneyimlerini aktardı. Prof. Dr.
Metehan Uzun ise yabancı öğrencilerin
üniversiteye giriş süreçleri ve üniversite
tercihlerini kolaylaştıracak bilgileri
aktardı.

Biga MYO’da 3 Boyutlu Printer Cihazı Üretildi
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Biga Meslek Yüksekokulu
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Makine Program Danışmanı Öğr.
Gör. Mustafa Dündar’ın gözetiminde
program öğrencileri Yahya Başarır,
Halit Arıkan, Yusuf Bayram Taşkın ve
Murat Ocakçı Bilgisayar Destekli Çizim
dersi uygulamalarında tasarımları ve
üretimleri kendilerine ait olan geleceğin
teknolojisi 3D printer (3 Boyutlu Yazıcı)
cihazını kendi imkanları ile ürettiler.
200x200x250 mm yazma alanına
sahip 3D printer boyutları ve kullanılan
malzemeye bağlı olarak piyasada 3 ile 30
bin lira arasında satıldığını, 3D printer
cihazını kendi imkanlarıyla yaklaşık
5 ayda üreterek 1200 Türk Lirası

bedele mal ettiklerini bildiren Öğretim
Görevlisi Mustafa Dündar konuyla ilgili
şunları söyledi: ‘’Piyasadaki 3D printer
cihazlarına göre daha düşük maliyetle

ürettiğimiz bu cihazla
öğrencilerimizin
ihtiyacı olan
karmaşık ve
üretimi zor makine
parçalarının üretimi
kolaylaştırılmış
olacaktır. Böylece
öğrencilerimiz
tasarlamış oldukları
karmaşık makine
parçalarını bir kaç
saat içerisinde
üretme imkanına
sahip olabileceklerdir.
Diğer üniversitelerden veya özel
sektör kuruluşlarından talep gelmesi
durumunda onlar için de böyle bir cihazı
yapabiliriz.”
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GUBY Kupa, Madalya ve Sertifikalarla Taçlandırıldı
●● Çanakkale’de “Tüm Aşçılar ve
Pastacılar Konfederasyonu ve
Çanakkale Profesyonel Aşçılar
Derneği” tarafından organize
edilen 1. Çanakkale Ulusal
Aşçılar ve Pastacılar Şampiyonası
gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediyesi Kültür
Merkez’inde yapılan şampiyonaya,
60 ilden üniversite ve meslek lisesi
öğrencileri, hocalar, restoran ve
lokanta şeflerinden oluşan 520
misafir, 210 yarışmacı katıldı.
Şampiyonaya 6 kategoride katılan
Gökçeada Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu öğrencileri büyük bir
başarıya imza atarak, katıldıkları her
kategoride derece aldı. Şampiyonaya
katılan ve dereceye giren öğrenciler
ve kategorileri aşağıdaki gibidir;
“En İyi Üniversite” kategorisinde
takım halinde yarışan Rümeysa
Tekin, Canan Işık ve Samet Mısır
Üçüncülük Kupası ve Bronz Madalya
kazanmıştır.
“Üniversite Tatlı” kategorisinde
yarışan Öznur Saka Altın Madalya
kazanmıştır.
“Üniversite Tatlı” kategorisinde
yarışan Meryem Yavuz Altın Madalya
kazanmıştır.
“Üniversite Tatlı” kategorisinde
yarışan Mustafa Kayışoğlu Gümüş

Madalya kazanmıştır.
“Ustalar Hamurişi” kategorisinde
yarışan Burak Özdemir Gümüş
Madalya kazanmıştır.
“Üniversite Osmanlı Saray

Mutfağı” kategorisinde yarışan Salih
Çakıcı Gümüş Madalya kazanmıştır.
“Ustalar Balık” kategorisinde
yarışan Hozan Aykut dördüncü olarak
“Merit Sertifikası” kazanmıştır.

ÇOMÜ Kütüphanesi’nde, Gerçek Kadavra Üzerinden
3 Boyutlu Anatomi Atlası Erişime Açıldı
Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)
Kütüphanesinde, farklı disiplinler
için üretilmiş ve kapsamında, İnsan
anatomi atlası, gerçek kadavra
üzerinden anatomi eğitimi veren
anlatım videoları, klinik muayene
eğitim videoları, tıpta kanıta dayalı
dokümanlar, dil eğitim materyalleri,
çizgi roman, e-dergiler vb. milyonlarca
e-kaynak kullanıcıların deneme
erişimine açıldı.
Veri tabanlarına, ÇOMÜ
yerleşkeleri içerisinde kullanıcı
adı ve parola gerekmeksizin erişim
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sağlanırken yerleşke dışında kampüs
dışı erişim ayarları yaparak erişim
sağlanabilecek.
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ÇOMÜ’ye Ayrıcalıklı Bir Statü:

YÖK’ten Balkan Ülkelerine Özel Kontenjan İzni
●● Çanakkale Balkan coğrafyasına
hem fiziksel hem de kültürel
yakınlığı bulunan bir şehir olmanın
yanında Çanakkale Savaşlarında
Osmanlı coğrafyasındaki tüm
unsurların bir arada anavatanı
savunmak için verdiği mücadeleye
ev sahipliği yaptı.

Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Çanakkale’nin
sahip olduğu bu tarihsel değerleri
yaşatmayı hedef edinmiş bir
üniversite olarak 2015 yılından
itibaren Balkan Coğrafyası ile
ilişkilerini geliştirmek ve Çanakkale
ve ÇOMÜ’yü Balkanlardaki
öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite
haline getirmeyi görev edindi. Bu
amaçla hem mevzuatında hem de
uygulamalarında önemli değişiklikler
yaptı. Bu bağlamda, Uluslararası
Öğrenci Ofisi açıldı, Uluslararası
öğrenci kabul şartlarının Balkan
ülkelerinden gelecek öğrencilere
uygunluğu sağlandı. Diğer taraftan
Balkan ülkelerine özel kontenjan
ayrılması için düzenlemeler yapıldı.
Ayrıca Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Metehan Uzun, Nisan ayında

Öğrenci İşlemlerinden sorumlu
Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Sani
Demiri ile Doç. Dr. Muhammet Erat
ve Yrd. Doç. Dr. Yakup Kurt, İskeçe,
Gümülcine ve Selanik’te temaslarda
bulunarak, sivil toplum temsilcilerini
ÇOMÜ’nün Balkanlara yönelik yeni
bakış açısı konusunda bilgilendirdi.

Makedonya, Kosova ve Yunanistan’a
bizzat giderek resmi kuruluşlar ve
sivil toplum örgütleri ile görüşmeler
yaptı. Okullarda uygulanacak yeni
sistemi ve ÇOMÜ’nün imkânlarını
anlatarak, Çanakkale’nin tanıtımını
gerçekleştirdi.
Mayıs ayında Rektör Prof. Dr.
Yücel Acer Makedonya’yı ziyaret
ederek üst düzey temaslarda bulundu.
Öğrencileri, akademisyenleri
Çanakkale’ye davet ederek, Çanakkale
ile Balkan coğrafyası arasında
kültür köprüsü kurmak istediğini
vurguladı. ÇOMÜ Uluslararası

Tüm bu faaliyetler, YÖK’ün
ÇOMÜ’ye Balkan ülkelerinden
öğrenci kabulü konusunda ayrıcalıklı
bir üniversite olma yetkisini vermesi
ile sonuçlandı. YÖK Başkanlığı’ndan
gelen 10 Haziran 2016 tarihli yazı
ile; ÇOMÜ’nün coğrafi konumu,
Balkan ülkeleri ile çeşitli düzeyde
yapılan ikili anlaşmalar, üniversite
birimlerinin bölge ile ilgili yaptığı
araştırmalar ve bölge adaylarından
alınan yoğun talep çerçevesinde
2016-2017 eğitim-öğretim yılında
ÇOMÜ bünyesindeki programlar
için belirlenen yurtdışından öğrenci
kabul kontenjanlarında üniversite
tarafından belirlenen miktarın Balkan
ülkeleri için ayrılması uygun görüldü.

ÇOMÜ Balkanlar’la Kucaklaşıyor
●● Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Yönetimi,
akademik ve idari personeli
ile öğrencilerin desteğiyle,
Bosna Hersek’in Zenica şehri
yakınlarındaki Nemila köyünde 200
kişilik iftar yemeği düzenledi.

Türk Boşnak Dostluk Köprüleri
Derneği ile ortaklaşa düzenlenen
iftar yemeğine Zenica Doboj Kantonu
Milletvekili Naidin Ahmedspahic,
Türk Boşnak Dostluk Köprüleri
Derneği Başkanı Jasmin İmamovic
katılırken, ÇOMÜ Basın Halkla
İlişkiler Koordinatörlüğü’nden Tuncay
Ak protokol üyelerine günün anısına
birer hediye takdim etti.
Milletvekili Ahmedspahic
yemeğin organize edilmesinde emeği
geçenlere teşekkür ederken, iftara
katılanların bayramını kutladı.
Dernek Başkanı İmamovic bu
tür organizasyonların Türk Boşnak

dostluğunun gelişmesi, iki kardeş
halk arasındaki kaynaşmanın
sağlanması adına önemli olduğunu
belirtti. Geçtiğimiz aylarda
üniversitemizi ziyaret ettiğini ifade
eden İmamovic; ÇOMÜ’nün çok güzel
bir kampüse sahip olduğunu ifade
etti.
ÇOMÜ Basın Halkla İlişkiler
Koordinatörlüğü’nden Tuncay Ak
ise “Yemeğin düzenlenmesi için

üniversitemizin Rektöründen
öğrencisine, hocalarından idari
personeline herkesin katkısı oldu.
Destek veren herkese teşekkür
ediyorum. Üniversitemizin
Balkanlar’a açılma, bölgeden daha
fazla öğrenciye ev sahipliği yapmanın
yanında, buradaki soydaşlarımız ve
kardeşlerimizle daha fazla birlikte
olma yolunda attığı güzel adımların
artarak devam edeceğine inanıyorum”
şeklinde konuştu.
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ÇOMÜ’DEN HABERLER

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer TÜB Başkanlığını Devraldı
●● Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB)
9. Üst Kurul Toplantısı, dört
üniversite rektörünün katılımıyla
Tekirdağ’da gerçekleştirildi.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ)
Rektörlük Binası Toplantı Salonu’nda
gerçekleşen toplantıya, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yücel Acer, NKÜ Rektörü
Prof. Dr. Osman Şimşek, Trakya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener
Yörük, Kırklareli Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Aykaç, TÜB 2.
Dönem Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih
Konukçu ve 3. Dönem Genel Sekreteri
Doç. Dr. Aşkın Koyuncu katıldı.
Toplantıda üniversitelerarası
işbirliği protokolleri görüşülerek,
karara varıldı.
Toplantının ardından Trakya
Üniversiteler Birliği 2. Dönem
Başkanlığını 2014 yılından bu yana

yürüten NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman
Şimşek görevini düzenlenen törenle
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’e devretti.

Prof. Dr. Yücel Acer, 2 yıl boyunca
başkanlık görevini yürüten Rektör
Prof. Dr. Osman Şimşek’e birliğe
katkılarından dolayı teşekkür etti.

Future Fish Eurasia Fuarı’nda ÇOMÜ Temsil Edildi
●● Türkiye’nin tek su ürünleri
fuarı olan Future Fish Eurasia
Uluslararası Su Ürünleri İhracat
ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık
Teknolojileri Fuarı İzmir’de
gerçekleşti.
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Fuara katılan Deniz Bilimleri
ve Teknolojisi Fakültesi yaptığı
çalışmalar ve projeler hakkında
posterler hazırlayarak gelen konuk
ve sektör temsilcilerine bilgiler
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verdi. Fuara katılan öğrenciler ise ise
sektörde yer alan işletmeleri tanıma
ve onlarla iletişime geçme fırsatı
buldu.

ÇOMÜ’DEN HABERLER

Batı Trakya Heyeti, ÇOMÜ Senato Üyeleri İle Biraraya Geldi
●● Çeşitli temaslarda bulunmak
üzere şehrimize gelen Gümülcine
Başkonsolosluğu Muavini
Davut Ocak ve Gümülcine Türk
Gençler Birliği Başkanı Koray
Hasan, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) senato
toplantısına katılarak; Batı
Trakya’da Türk ve Müslüman
nüfusun karşılaştığı sorunlar ve
bölgedeki çalışmalar ile ilgili fikir
alışverişinde bulundular.

Toplantının açılışında konuşan
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 2015-16
Eğitim Öğretim yılının son senato
toplantısını gerçekleştirdiklerini
belirtti.
Batı Trakya ve Balkanlar’ın bizler
için önemli bir coğrafya olduğuna
dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yücel
Acer; “Türkiye orada eğitimle
de bilimle de olmalı. Amacımız
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
vasıtasıyla üniversitemizi oranın
bilimine hizmet eden bir kurum
haline getirmek. TÖMER’in son bir
yıl içerisinde YTB ile yürüttüğü güzel
çalışmalar var. Devletin bu yönde
oluşturduğu kurumlar var. Yurtdışı
Türkler Akraba Topluluğu Başkanlığı,
TİKA, Yunus Emre Enstitüsü gibi.
Bu kurumlar dışarıda Türkiye’nin
sesi, eli ayağı olan ve eğitimde dahil
her alana ulaşan bir ülke olmamızı
sağlıyorlar. Bize düşen bu kurumların
oluşturduğu çerçeveyi mümkün
olduğu kadar aktif hale getirebilmek.

Bu çalışmaların daha da artacağına
dair keskin bir görüşümüz var. Geçen
hafta YÖK tarafından alınan bir karar
var. Bizim Balkan ülkelerine her ülke
bazında ayırdığımız kontenjanları
YÖK bütünüyle onayladı. Bu her
üniversiteye verilen bir ayrıcalık
değil” dedi.

aktif öğrencimiz var”.

TÖMER Müdürü Doç. Dr. Abdullah
Şahin; Batı Trakya Bölgesinde
Yaşayan Türk Öğrencilere Yönelik
Uzaktan Öğretim Ders Destek
Sistemi Projesi’ni içeren bir sunum
gerçekleştirirken şunları kaydetti:

Konsolos Ocak, Batı Trakya’da
ÇOMÜ’nün gerçekleştirdiği
çalışmalar için ÇOMÜ yönetimi ve
proje ekibine teşekkür etti.

Gümülcine Başkonsolosluğu
Muavini Davut Ocak ve Gümülcine
Türk Gençler Birliği Başkanı Koray
Hasan; Batı Trakya’daki Türk ve
Müslüman toplumunun yaşadığı
sıkıntılar ve eğitimin yanı sıra yapılan
çalışmalara dair notlar aktardılar.

Projemiz Başbakanlığa bağlı olan
YTB tarafından desteklenmektedir.
Üniversitemizin de maddi destek
verdiğini de sözlerime eklemek
istiyorum. Tamamen üniversite
yönetimimizin gayretleriyle
yürütülmeye çalışılan bir proje
olduğunu özellikle vurgulamak
istiyorum. Burada Batı Trakya
tarafının çok büyük desteği var. Biz
hazırlığımızı 1500 öğrenciye göre
yaptık ve şu an itibariyle 1200’e yakın

TÜRSAK Vakfı’ndan İletişim Fakültesi
Öğrencilerine Senaryo Yapım Desteği
Radyo - Sinema ve TV Bölümü’nden Ayberk Ersürmeli, Halil İbrahim
Akça ve Uluç Muslu, Türsak Vakfı’nın Geleceğin Sineması’nda senaryo
yapım desteği aldı.
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ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne
MR Uyumlu Anestezi Cihazı
Ç

OMÜ Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde yenilikler
devam ediyor. Son olarak
Tıp Fakültesi Hastanesi’ne
MR uyumlu Anestezi Cihazı
kazandırıldı.

Yüksek maliyetli olan bu cihazı
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne
ve Çanakkale’ye kazandırmanın
mutluluğunu yaşadıklarını belirten
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz
Demiraran “MR’ın olması yeterli
değil, buna uyumlu “bir monitör
sistemi” ile hasta 45 dk süresince
güvenli bir şekilde izlenebilmektedir.
Ayrıca, anestezi uygulanabilmesi
için MR uyumlu anestezi cihazı
da donanıma eklenmiştir. Bu
cihazın alınmasına niye gerek
duyuldu? Bu cihazlar, yoğun bakım
ünitesinde yatan hastalar, yeni
doğan bebekler, nörolojik, alzheimer
ve demansiyal problemli hastalar
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ile kapalılık korkusu olanların
MR görüntülenmesini çektirirken
hastanın hareket etmemesini
sağlamak üzere tasarlanmış
cihazlardır. MR’da onları güvenli
bir şekilde çekebilmemiz mümkün
değil. Anestezi cihazına bağlıyoruz,
güvenli bir şekilde çekiyoruz” şeklinde
konuştu.
Cihazın Türkiye’de büyük
merkezlerde olduğuna dikkat çeken
Demiraran “İstanbul Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde bile randevular
1,5 yılı buluyor. Çanakkale ve
etrafındaki illerde böyle bir yöntem
bulunmadığını ifade eden Dekan Prof.
Dr. Yavuz Demiraran “Hasta güvenliği
açısından önemli. Bu işlem 45 dk
sürüyor ve hasta derin bir anesteziye
ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle
hastalarımızı anestezi altında güvenli
bir şekilde cihaza bağlayıp hastanın
kalp atımını, tansiyonunu, nabzını,
vücutta dolaşan oksijen miktarını
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gözlemleyebilecek bir telemetrik bir
sistemle görüntüleyebiliyoruz “ dedi.
Dekan Demiraran; bu kazanımda
emeği geçen başta Rektör Prof. Dr.
Yücel Acer ve BAP’ tan sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Metehan Uzun’a
teşekkür etti.

TIP FAKÜLTESİ

ÇOMÜ Uyku Laboratuvarı Uyku
Bozukluklarına Çare Arıyor
Ç

anakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Uygulama
ve Araştırma Hastanesi’nde kısa
bir süre önce hizmete giren Uyku
Laboratuvarı, uyku sorunu olan
hastaların problemlerine deva
oluyor.
Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesi Nöroloji Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Handan Işın
Özışık Karaman “Hastanemizde bir
süre önce hizmet vermeye başlayan
laboratuvarımızda uyku problemi
olan hastalarımızın, hastalığının
nedenlerini tesbit edebilmek adına
onları bir gece uyku laboratuvarımızda
misafir ediyoruz. Hastalarımızın
uyku anındaki beyinin elektriksel
aktivitesini, solunum değerlerini, kalp
atış ritimlerini, vücut hareketlerini
de değerlendirerek uyku sorununun
hangi nedenden kaynaklandığını

saptıyoruz. Uyku bozukluklarının
birçok nedeni bulunuyor. Uyku
sorunları kabaca üçe ayrılır. Bunlar
uykusuzluk, aşırı uyuma ve uykuda
gelişen davranış sorunlarıdır.
Uykusuzluğun nedenlerden bir kısmı
genetiktir. Uykusuzluğun bir başka
nedeni ise ikincil sorunlara yanıt
olarak gelişmesidir. Örneğin, eklem
rahatsızlığı, kullanılan çeşitli ilaçlar,
stres, vardiyalı çalışma, bir yakının

kaybı gibi. Uykusuzluk yaşayan
hastalarda öncelikle nedenin ne
olduğunu ortaya konulmalıdır. Altta
yatan nedeni tedavi etmezseniz
yalnızca ilaç yazarak uykusuzluğu
tedavi edemezsiniz. Bir diğer sorun ise
özellikle gün içinde ki aşırı uyuklama
halleridir. Bunun nedenlerinden biri
horlama şikayeti ile olan uykuda
solunum durmasıdır. Kısaca OSAS diye
adlandırılan bu hastalık kilo almadan
yüksek tansiyona kalp hastalıklarından
felçlere kadar birçok farklı sağlık
sorununa da neden olur. Uyku ile
ilişkili 100’ün üzerinde hastalık
vardır. Uyku laboratuvarının amacı bu
hastalıkları tanıyabilmektir” dedi.
Nöroloji Anabilim Dalı’nda
Pazartesi günleri Prof.Dr. Handan
Işın Özışık Karaman tarafından Uyku
Bozuklukları Polikliniği yapılmaktadır.
Randevu Nöroloji poliklinik
sekreterinden alınabilir.
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Yrd. Doç. Dr. Fatma Beyazıt:

Obezite, Gebe Kadınlarda
Artış Gösteriyor

Ç

anakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma
Beyazıt, günümüz toplumunun
en önemli sorunlarından biri
olan obezitenin gebe kadınlarda
artan oranlarda görülmeye
başladığına dikkat çekti.

Günümüz toplumunun en önemli
sorunlarından biri olan obezitenin
gebe kadınlarda artan oranlarda
görülmeye başlaması ile artan oranda
obez gebe takibi de yapılmakta
olduğunu belirten Beyazıt; “Tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde
de sosyoekonomik durumun
iyileşmesine bağlı olarak obezite
görülme insidansı artmıştır. 20-39
yaş grubu kadınlarda obezite görülme
oranı % 20-35 olup, doğurganlık
çağındaki kadınlarda morbid obezite
görülme oranlarında gün geçtikçe
artan bir oran söz konusudur. Bununla
birlikte not edilmesi gereken bir
başka durum da gebelik öncesi ve

gebelik döneminde kazanılan ağırlık
fazlalığının kadınlarda obezitenin
daha sık görülme nedenlerinden biri
olduğu gerçeğidir.
Obezite başta kalp ve damar
sistemi hastalıkları, solunum sistemi
hastalıkları ve hormonal sistem
olmak üzere şeker hastalığı, yüksek
kolesterol, solunum rahatsızlıkları,
eklem hastalıkları, ve bazı kanser
türleri ile doğrudan ilişkilidir. Her ne
kadar gebelikten önce fazla kilolu olan
kadınların birçoğunun gebeliği güvenli
seyretmekteyse de, gebelik öncesinde
şişman olan bu kadınların gebelikleri
sırasında hem kendilerinin hem de
bebeklerinin gebelikle ilgili bir sıkıntı
yaşama ihtimalleri söz konusu olabilir.
Obez gebelerde zayıflama
programlarının uygulanması, gerek

Yrd. Doç. Dr. Fatma Beyazıt
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fetüsü gerekse süt salınımını
olumsuz yönde etkilediği
düşünüldüğünden sakıncalı
olabilmektedir. Bu nedenle optimal
yaklaşım bu kadınlarda gebelik öncesi
dönemde kadının normal ağırlığına
getirilmesinin sağlanması olmalıdır.
Ancak bu her zaman mümkün
olmamakta, bu nedenle gebelik
başlangıcından sonra bu kadınların
yanlış beslenme alışkanlıklarının
düzeltilmesi için uygun beslenme
programları düzenlenmelidir.
Bununla birlikte obez gebenin
takibinde bir takım özellikler ve
farklılıklar olabilmektedir. Bu
gebelerde erken gestasyonel diyabet
tarama testi yapılabilir. Diyabet
açısından ortalama risk içeren
gebelerde 24-28. haftalarda yapılan
şeker yükleme testi, obez
gebelerde daha erken ve hatta
ilk gebelik muayenesinde
istenebilir. Eğer test normal
çıkarsa bu test 24-28.
haftada tekrar edilebilir”
dedi.

TIP FAKÜLTESİ

ÇOMÜ’de Aynı Günde 2 Böbrek Nakli

Ç

anakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp
Fakültesi Hastanesi Organ Nakil
Merkezi, aynı gün içinde iki böbrek
hastasına nakil gerçekleştirerek bir
ilke daha imza attı.
Gönen Devlet Hastanesi’nde beyin
ölümü gerçekleşen 68 yaşındaki bir
bağışçıdan alınan böbrekler; iki böbrek
hastası kadını yeniden hayata bağladı.
Ayvacık Babakale’li 30 yaşındaki
işitme ve konuşma engelli Seda Bektaş
ile Ezine Çetmi köyünden 43 yaşındaki
Züleyha Özel’e; bağışlanan organların
nakilleri ÇOMÜ Tıp Fakültesi
Hastanesi Başhekim Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Faruk Özkul ve ekibi
tarafından gerçekleştirildi.
Başarılı operasyonların ardından
bir açıklama yapan Özkul “Hem
işitme engelli hem böbrek yetmezlikli
hastamızın en azından böbrek
yetmezliğini organ nakliyle tedavi
etmiş olmamız sevindirici. Bir günde
aynı anda iki böbrek nakli yapar

Yrd. Doç. Dr. Serkan Bakırdöğen
hale gelmiş olmamız da Organ Nakil
Merkezi’miz için önemli bir gelişme.
Organ nakillerinin Çanakkale Organ
Nakil Merkezi’nde sayısının artması
ve de bekleme listesinde hastaların
uzun süre beklememesinden dolayı
özellikle ulusal basında yer almamız
tüm Türkiye’de başvuruları arttırdı.

Merkezimizde Konya’dan İstanbul’dan
ve Ankara’dan kayıtlı hastalarımız
var. Bekleme listesindeki hastalarımız
uzun süre organ beklemiyorlar. 6 ay
ile 1 yıl içerisinde mutlaka kendilerine
organ çıkıyor. Bu da hem Çanakkale’de
hem de Batı Marmara bölgesinde organ
bağışlarının daha gelişmiş olmasından,
halkımızın organ bağışına verdiği
destek ve duyarlılıktan kaynaklanıyor.
Merkezimizde hem canlıdan canlıya
hem de kadavradan yapılan nakillerin
%100 başarıyla gitmesi, şimdiye dek
taktığımız tüm organların çalışır
olması ve hastaların iyileşmiş olması
hem yerel hem de ulusal basında yer
aldı. Bu da başarımızı tescillemiş oldu.
Dün itibariyle aynı anda ilk kez 2 nakil
birden gerçekleştirdik.
Desteklerinden
dolayı Rektörümüz
başta olmak üzere
Dekanımız ve
Başhekimimize ve
tüm destek veren
hocalarımıza teşekkür
ediyorum” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Faruk Özkul
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Sualtı ve Hiperbarik Hekimliği Basınç Odası
Yeniden Faaliyete Geçti

Ç

anakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp
Fakültesi bünyesinde bulunan
ancak 2014 Mayıs’ından bu yana
çalıştıracak öğretim üyesi ve doktor
olmadığından dolayı kullanılamayan
Basınç Odası yeniden faaliyete geçti.
Gölcük’teki Askeri Hastane’den
emekli Doç. Dr. Kadir Dündar’ın
ÇOMÜ Tıp Fakültesi bünyesine dahil
olmasıyla yeniden Çanakkale’lilere
hizmet vermeye başlayacak olan
Basınç Odası; dalış hastalıklarının
tedavisinde, yaraların tedavisinde ve
karbon monoksit zehirlenmelerinde
hayati role sahip.
Konu ile ilgili görüşünü aldığımız
ÇOMÜ Deniz ve Su Hastalıkları
ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı
Başkanı Doç. Dr. Kadir Dündar “ 2014
Mayıs ayından beri cihaz burada.
Çalıştıracak bir uzman doktor ve
öğretim üyesi olmadığından dolayı
böyle duruyor. Gölcük’teki Askeri
Hastane’de doktordum ve oradan
emekli oldum. Buradan arkadaşlar
bize teklif ettiler. Biz de uygun gördük
ve geldik. Deniz ve Su Hastalıkları
ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı var.
Geçen hafta itibariyle oranın ana bilim
dalı başkanlığına atandım. Bu cihazı
çalıştıracağız. Buraya asistan alacağız.
İnsanları yetiştireceğiz” dedi.
Çanakkale’nin dalış bölgesi
olduğuna dikkat çeken Dündar “Bu

cihaz neden önemli. Çanakkale ve
etrafı dalış bölgesi. Öncelikle bu cihaz
dalış hastalıklarının tedavisinde
kullanılıyor. Her türlü dalış hastalığını
burada tedavi etme imkanımız olmuş
oluyor. Bu cihazın ismi çok kişilik
basınç odası. Bunların tek kişilik
olanları da var. Bu cihazla yapılan
işe de hiperbarik oksijen tedavisi
deniyor. Cihazı yüksek basınç altına
getiriyoruz. 11 ile 22 metre arasında.
Her hastalıkta bu değişir. Hastalara
maskeler aracılığıyla %100 oksijen
solutuyoruz. Tedavi bu. Solutma işlemi
ve zamanı hastalığa göre değişir.”
şeklinde konuştu.
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Cihazın dalış hastalıklarının

yanında farklı hastalıkların
tedavisinde de kullanıldığını belirten
Dündar “Dalış hastalıklarının
haricinde bu cihazın kullanıldığı
en büyük hasta popülasyonu yara
tedavisi. Yaraların içerisinde de
şeker hastalıklarının geçmeyen
diyabetik yaraları. Burada yapılacak
tedavilerle diyabetik yaralarda
%80-90’a varan bir iyileşme başarısı
var. Cihaz başta Ankara, İstanbul,
İzmir olmak üzere üniversite olarak
İstanbul Tıp Fakültesi’nde, GATA’da
var. Üçüncü olarak, üniversitemiz
bünyesinde bizim burada da var. Diğer
cihazların çoğu özel merkezlerde ve
Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerinde.
Uzman doktor sıkıntısı olduğu için
çalıştırılamıyor. Uzman yetiştiren
yer Çapa Tıp Fakültesi ve GATA ve
biz yetiştireceğiz. Yara tedavisinin
yanında en büyük işlerden bir tanesi
de karbon monoksit zehirlenmesi.
Bölge itibariyle çok rüzgârlı bir
yer Çanakkale. Bacalardan ve
kombilerden oluşacak geri vermelerde
meydana gelebilecek karbon monoksit
zehirlenmelerinde de hayat kurtarıcı
bir tedavi yöntemi. Kemik iltihapları,
ani görme ve işitme kayıpları,
damar tıkanıklığına bağlı yaralar bu
hastalıkların tamamı burada tedavi
edilecek” dedi.

TANITIM BİRİM

ÇOMÜ YER BİLİMLERİ VE
DOĞA TARİHİ MÜZESİ

ÇOMÜ Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi
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Çanakkale’nin En Güzel Plajları
Assos Sokakağzı Plajı
Sokakağzı, Koyunevi Köyü’nün sahil
kısmına verilen isim. Eskiden Yalı denilen
yere Sokakağzı ismi, koyda yer alan Sokak
Deresi’nin döküldüğü yerden dolayı verilmiş.
Zeytin ağaçları arasından taş yığma evleri görebileceğiniz
evleri ile şirin bir plaj. Sahil boyunca sıralanmış otel,
pansiyon ve kamping alanları bulunuyor. Tahta masalı,
çardaklı restoranlar samimi havalarını size sunmayı
bekliyorlar.

Bozcada Ayazma Plajı
Turkuaz renginde denizi ve incecik kumu
ilk defa gelenleri şaşırtacak güzellikte bir
kumsal burası. Plajın en keyifli yanlarından
biri tahta sandalyeli ekose örtülü plaj restoranları. Adanın
en popüler, dolayısıyla en kalabalık plajı. Bölgede günübirlik
tesislerin olduğu tek koy olan Ayazma Plajı’nda su sporları
adı altında; deniz bisikleti, banana, hamburger ve jet ski
kiralayıp dalgalarla dans edebilirsiniz.

Dardanos Plajı
Ege ve Marmara’nın zarif maviliği ile
İda’nın zümrüt yeşilinin buluştuğu Dardanos
sizleri çağırıyor. Marmara’nın masmavi
sularıyla, zengin bir bitki örtüsüyle çevrili Dardanos
Yerleşkesi güzel bir tatil imkanı sunuyor. Spor ve eğlence
aktiviteleriyle, yeme-içme alternatifleriyle ister aileniz ister
arkadaş grubunuzla tatilinizi iyi geçirmeniz için konaklama
seçeneklerinden tercihinizi yapmakta zorlanacaksınız.

Ayazma Plajı
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Karabiga Kocakum Koyu
Karabiga’nın yaklaşık 1 km kuzeyinde,
kaleler ile Şahmelek arasında muhteşem
güzellikte koylar ve bir o kadar güzel falezlerle
karşılaşırsınız. Doğallığı bozulmamış bu
koyların en ünlüsü Kocakum Koyu olmakla birlikte;
Söğütlüyalı, Fırıncık, Mersin ve henüz adı konulmamış bir
sürü koyu da görülmesi gerekenler listesine alın.

Kumburun Taşkapı Koyu
Ezine ilçesine bağlı Kumburun Köyünün
bir koyu Taşkapı. Yol üstünde olmadığından
çok fazla bilinmiyor burası. Kumburun
Köyü’nden saptıktan sonra çam ağaçlarının
gölgesinde yaklaşık 10 dakikalık bir yolculuğun ardından
ulaşabilirsiniz Taşkapı’ya. Sahilinde çevresi çam ormanları
ile kaplı, denizi pırıl pırıl çok güzel bir koy. Çadır alanları,
piknik masaları hatta küçük bir çocuk parkı da var burada.
İrili ufaklı taşlar insanı hiç rahatsız etmiyor. Denizi ise
masmavi, tertemiz, yosun neredeyse yok ve dibindeki kum
ayaklarınıza masaj yapacak.

Tavaklı Sahili
Antik çağlardaki adı Larissa olan Tavaklı
Köyü’nün günümüze kadar ismi pek çok kez
değişmiştir. Köyün plaj alanı Tavaklı İskelesi
adıyla anılır. Geçmişte meşe palamudu ihracatı
yapılan iskele artık olmasa da şirin sahilinin kapıları
hep açık. Tavaklı Köyü’nde faklı konaklama alternatifi
bulunan otellere rastlayabilir bu oteller içerisinde butik
otelleri, termal otelleri, tatil otelleri ve bungalovlu tercih
edebilirsiniz.

ÇANAKKALE

Assos Kadırga Koyu
Küçükkuyu-Assos arasında bakirliğini
korumuş harika bir koy. Tertemiz deniz
suyu insanı etkiler. Kadırga Koyu’nda
bugüne kadar irili ufaklı turistik tesislerinde
konaklayabilirsiniz. Gürültülü şehir yaşamından
uzaklaşmak isteyen insanların aradıkları yer burası
diyebiliriz. Kadırga Koyu’nda sizi rahatsız edebilecek tek
gürültü kuş ve dalga sesi olacak.

Büyük Kemikli Burnu
Huzurlu, sakin bir tatil geçirmeyi
düşünüyorsanız Saros’daki Büyük Kemikli
Burnu’nu mutlaka ziyaret etmelisiniz. Tarih
kokan toprakların aynı zamanda doğal
güzellikler sunduğu bu nokta, Gelibolu Yarımadasında
sizi bekliyor. Burada temiz havanın ılık esen rüzgarla
muhteşem uyumuna şahit olacak taş olmayan kumsalında
karmaşadan uzak birkaç gün geçireceksiniz.

Çardak Kum Adası
Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde
“Kum Adası” olarak bilinen bölge, her
yıl Ağustos ayında Türkiye’nin değişik
bölgelerinden gelen ve “şifa arayan” kişilerle
doluyor. Genelde romatizma hastalıkları bulunan kişilerin
yoğun ilgisini gören belde kıyıdan denize doğru yaklaşık
100 metre uzayan ve karayla bağlantısı küçük bir köprüyle
sağlanan kumluk bölgeyle sahilde küçük bir gölet
oluşturuyor.

Geyikli Sahili
Yeşille mavinin kucaklaştığı Geyikli
sahilleri eşsiz doğal güzelliği ile görülmeye
değer bir tatil beldesi. Bozcaada ilçesinin
tam karşısında denizi selamlıyor. Kumkale
önlerinden Behramkale-Assos önlerine kadar uzanan
sahil boyunca doğanın el değmemiş güzelliğini fark
etmemek mümkün değil. Ünlü Achilleus ve askerlerinin
Truva şehrine doğru ilerleyişinde karaya ilk ayak
bastıkları noktada denize girebilir, taze Zeytin ve Çam
ağaçlarının kokusunu içinize çekebilirsiniz.

Güneyli Sahili
Gelibolu-Çanakkale istikametinde
ilerlerken yolun sağında ve altında kalan
Güneyli, balığı ve oksijeni bol, küçük,
şirin bir köy. Köy sakinleri geçimlerini
çiftçilik ve balıkçılıkla sağlıyorlar. Yaz aylarında bunlara
bir de pansiyonculuk ekleniyor. Bir de pidesi meşhur
Güneylinin. Bakla Koyu gizli bir cennet. Denize girmek
için de ideal. Akşam güneşinin denize batışını sahile
150-200 metre uzaklıktaki kayalıkların üzerinde, içecek
yudumlayarak izleyebilirsiniz.

Güzelyalı Plajı
Çanakkale merkezinde denize
girilebilecek plaj imkanı çok azdır fakat
şehrin çevresinde denize girebileceğiniz en
yakın plaj Güzelyalı Plajları’dır. Çanakkale
şehir merkezine 12 km uzaklıkta. Şehir merkezinden
Güzelyalı’ ya sık aralıklarla şehir içi ulaşım mümkün.
Çanakkale Boğazı’nda deniz ile ormanın buluştuğu,
doğanın muhteşem özelliklerine sahip bir yerde kurulu
bulunan Güzelyalı sizi çağırıyor.

Kefaloz Plajı - Gökçeada
Bol kumlu plajı daha çok yabancı turistler
tarafından tercih edilse de iyi rüzgar alan bir
yerde olduğu için de rüzgar sörfü ve uçurtma
sörfü için paha biçilmez bir yer. Sırf sörf
yapanları seyretmek için bile bu koya uğrayabilirsiniz.
Sahile gelmeden önce adanın %1’ini kaplayan Tuz
Gölü’nün sizi karşılayacağını unutmayın.

Kömür Limanı
Saros Körfezi’nde, hiçbir yapılaşmanın
olmadığı en bakir koy Kömür Limanı, her yaz
su altı tutkunlarını ağırlıyor. Benekli deniz
tavşanları dalgıçların koya gelmelerinin
baş nedeni. Limanda, denizle ormanın kucaklaştığı doğa
harikası bir koy, akvaryum gibi berrak bir deniz ve harika
bir manzara sizleri karşılıyor. Ayrıca, dağlardan gelen
buz gibi doğal kaynak suları sahile kadar iniyor. Limana
inmeden önce yukarıdan kayalıkları, denizdeki büyük
balıkları çıplak gözle seyredebilirsiniz.( onedio.com)

Dardanos Plajı
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KARİYER

Üniversite Yaşamına Uyum

Ö

ncelikle okulunuza hoş
geldiniz. Yaşamınız için çok
önemli olacak adımlardan birini
atmış bulunuyorsunuz: Artık
üniversitelisiniz. Yaşantınız
eskisi gibi olmayacak. Ama
endişelenmeyin, yalnız değilsiniz.
Üniversite yaşamının ilk
dönemleri herkes için zordur.
Buraya gelmeden önce edindiğiniz
ve hayatınızı kolaylaştıran
alışkanlıklarınızın çoğu
hayatınızdan bir anda çıkar.
Bindiğiniz otobüsler, yürüdüğünüz
sokaklar, selamlaştığınız insanlar,
yattığınız yatak, yemek yediğiniz
masa vb. Bunlar hem hayatınızı
kolaylaştıran hem de size zaman
kazandıran alışkanlıklardı.
Bu sebeple yeni yaşantınızda
doğal olarak bazı zorluklarla
karşılaşabilirsiniz. Bu zorlukları,
kişilik özelliklerinize, yaşam
deneyimlerinize, problem çözme
becerilerinize ve başa çıkma
becerilerinize bağlı olarak 2 hafta ila
2 ay içerisinde atlatacaksınız.
Üniversite yaşamının ilk
yıllarında özellikle de ailenizin
yanından ilk defa ayrılıyorsanız
yaşayabileceğiniz en önemli
zorluk ailenize duyacağınız özlem
olacaktır. Bunun yanında yurt
yaşamı, daha önce tanımadığınız
insanlarla ortak yaşam alanlarını
paylaşmak zorunda olmak,
tanımadığınız bilmediğiniz bir
şehir ve insanlar da diğer zorluk
kaynaklarını oluşturacaktır.
Bu dönemdeki öğrencilerimizde
en sık gördüğümüz özellikler;
sıklıkla ağlamak, sürekli evi aramak
(günde birkaç defa), kimseyle
konuşmak istememek, dersten
sonra yurda gitmek ve sosyalleşmek
için çaba harcamamak, yemek
yeme isteğinin azalması, uyku
düzensizliği, sürekli endişeli
olma durumu ve bazen de okulu
bırakma isteği şeklindedir.
Öncelikle bunların çok normal ve
bu döneme özgü sorunlar olduğunu
söyleyebiliriz. Bu özellikler
kişilik özelliklerinize, problem

çözme becerilerinize, yaşam
deneyimlerinize, gelecekle ilgili
beklentilerinize bağlı olarak birkaç
hafta ile bir kaç ay içinde gittikçe
azalarak tamamen sonlanacaktır.
Eğer bu durum aradan 2-3 ay geçmiş
olmasına rağmen azalmıyorsa,
yaşam kalitenizi düşürüyorsa,
işlevselliğinizi bozuyorsa bir sorun
olduğu düşünülmeli ve bir uzmana
başvurulmalıdır.
Uyum döneminde ortaya çıkan
ve normal olarak değerlendirdiğimiz
bu zorluklarla daha kolay başa
çıkabilmek ve bu süreci kısaltmak
için sizin de yapabileceğiniz bazı
şeyler vardır.
Öncelikle değişikliğin
yaşantınıza getirmiş olduğu
farklılıkları iyi tanımak,
uyum sürecini kolaylaştıran
unsurlardan biridir. Bunun
yanı sıra çevrenizi iyi tanımak
ve öğrenmeye çalışmak yararlı
olacaktır. Yurdunuzu, fakültenizi,
yaşadığınız çevreyi ve şehri
dolaşmak, tanımaya çalışmakla
başlayabilirsiniz. Okula gelmeden
önce sahip olduğunuz hobileriniz,
uğraşılarınız varsa burada
onları nasıl sürdürebileceğinizi
araştırabilirsiniz. Yeni arkadaşlar
edinmek ve onlarla iletişim kurmak
da yararlı olacaktır. Özellikle
sizin gibi yeni okula başlayan
arkadaşlarınızla sohbet etmek
yaşadığınız zorlukların başkaları
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tarafından da yaşandığını fark
etmenizi ve bu konuda yalnız
olmadığınızı hissettirecektir.
Onların sorunlarla nasıl başa
çıkmaya çalıştığını da anlamaya
çalışabilir ve karşılıklı olarak
birbirinize destek olabilirsiniz.
Uyum sağlama sürecinin önemli
bir unsuru da yeni başladığınız
yaşamınızda çeşitli uğraşılar
edinmek, yeni alışkanlıklar
kazanmak ve bu sayede sosyal
çevrenizi genişletmek olacaktır. Bu
amaçla okulumuzda bulunan ve
çeşitli alanlarda faaliyet gösteren
öğrenci toplulukları ile temas
kurabilir ve onların etkinliklerine
dâhil olabilirsiniz.
Üniversiteye başladığınız
bu dönemde yaşayabileceğiniz
zorluklarda yardım etmek için
hazırız. Akademik konularda
akademik danışmanlarınıza,
kişisel ve sosyal konularda
ise üniversitemizin Psikolojik
Danışmanlık Merkezi’ne
başvurabilirsiniz.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ
İletişim Numaraları:
Psikolog Serdar Topal
Tel: 0286 218 00 18 / 6576
Psikolojik Danışman Cumhur Çırnaz
Tel: 0286 218 00 18 / 6573

SİNEMA

Türk Sineması ve Göç
Yrd. Doç. Dr. Tuğba ELMACI / İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

B

u aralar dünyanın ve ülkemizin bir numaralı gündem
maddesi maalesef yanı başımızda 5 yıldır ciddi bir iç
savaşın pençesinde olan Suriye ve Suriyeli göçüdür. Göç
ve göçmen sorununun konuşulmadığı ve de tartışılmadığı
tek bir gün bile bulunmamaktadır. Göç gibi toplumsal
dönüşümleri radikal bir şekilde tetikleyen toplumsal
olayların sonrasında, toplumlarda ciddi travmatik sonuçlar
gözlenmektedir. Türkiye’de sinema, kendi coğrafyasında,
gerek ekonomik gerek politik nedenlerle tanık olduğu
bu toplumsal değişmeleri ciddi sansür engellemelerine
rağmen önemli filmlerle ele almayı başarmıştır. Türk
Sineması’nda göç olgusu, iç dinamikleri açısından birbirinden ayrılan iç göç ve dış göçü ele alması bakımından iki
grupta toplanabilir.

İç göç
Türkiye’de tarımda makineleşme hareketiyle birlikte
1950’li yıllarda kırsal alandan kent alanına ilk yoğun iç
göçün yaşandığı görülmektedir. Bu yoğun göçle birlikte kente gelen insanların kent ortamında tutunma
çabaları, plansız kentleşme ve geleneksel değerlerin
kent ortamındaki erozyonunun getirdiği travmalar Türk
sinemasında 1960’ların ortalarından 1980’li yıllara kadar
işlenen önemli konulardan biri olmuştur. 1964’te ilk ciddi
örneği Halit Refiğ’in Gurbet Kuşları ile görülmektedir. Onu
Duygu Sağıroğlu’nun 1965’teki Bitmeyen Yol’u izler. Ömer
Lütfi Akad’ın Gelin (1973), Düğün (1974) ve Diyet (1975,
Almanya’da geçen dış göç filmidir) göç konulu üçlemesi ise
Türk sineması içerisinde önemli göç olgusuna en etkili estetik yaklaşımı üreten filmler olmuştur.
İç göç teması 1970’li yıllarla birlikte belirgin bir arabesk filmler furyasının da tetikleyicisi olmuştur. Bilindiği
gibi arabesk iç göçerlerin, göçle birlikte yarattığı gecekondu bölgelerinden kent merkezine taşınmasını sağlayan
dolmuşlarda sıklıkla çalınan bir müzik türüdür. Bu kültüre adını veren arabesk yalnızca alt kültür gurplarının
müziği olmakla kalmamış, bir sinema alt türü olarak da
sinemamızda önemli bir yer işgal etmiştir. 1980’li yıllar
boyunca da Türk sinemasının içerisinde bulunduğu krizde, maalesef erotik filmlerle birlikte tutunabilen tek tür
olmuştur. Bu anlamda arabesk filmler aslında iç göçerlerin kent saçaklarında tutunma hikayesi ve orada oluşan
alt kültürü yansıtması açısından göç filmleri içerisinde de
değerlendirilebilir.

Dış Göç
İkinci Dünya Savaşının ardından yeniden bir sanayi
hamlesine girişen Almanya’da sanayi alanında çalışacak

işçi ihtiyacı oluştu. 1961 yılında Türkiye ile işçi alımına
ilişkin bir anlaşma imzalanmasının ardından Türkiye’den
Almanya’ya çalışma amacıyla bir göç başladı. Yurt dışına
çıkan bu insanların kimlik sorunları, uyumsuzluklar, iki
ülke arasında parçalanmış aileler bu dönemde dış göçü
konu alan filmlerin en belirgin temaları oldu. 1970-1990
yılları arasında 20’nin üzerinde filmin dış göç konusunu ele
aldığı görülmektedir. Özellikle yurt dışında yaşayan Tunç
Okan (1974 yılı yapımı Otobüs) , Şerif Gören (1979 yapımı
Almanya Acı Vatan), Tevfik Başer ( 1986 yapımı Kırk
metrekare Almanya) gibi yönetmenler bu alanda önemli
filmlere imza atmışlardır. Dış göç filmleri 1990’lı yıllarda
artık 3. ve 4. Kuşağın sorunlarına odaklanan farklı bir türe
dönüşmüştür. Litaratürde melez sinema olarak adlandırılan
bu türle birlikte göç sineması kültürlerarasılık, kültürel
aktarımla ilgilenen özellikle de Fatih Akın sineması ile
( 2004 yapımı Altın Ayı Ödüllü Duvara Karşı) ses getiren
başka bir yol izlemiştir.
Türkiye coğrafyası son yüzyılını önemli savaşlar ve
toplumsal hareketlerin yarattığı büyük göçlerle geçirmiş
dramatik bir alandır. Bu çalışmada da anlaşılacağı üzere
bu coğrafyanın insanları açısından göç her dönemin bir
zarureti olarak insan hayatlarını etkileyen en önemli olgulardan biri olmuştur. Özellikle Balkan savaşları ve Birinci
Dünya Savaşı sonrasındaki Trakya sınırlarındaki radikal
değişimlerle birlikte burada yaşayan halkların mübadelesi derin travmalar yaratmıştır. sonrasında ayrı dramatik
hikayelerin özneleri Türk sineması özellikle 1990’lı yıllarla
birlikte bu konulara odaklanan önemli filmler yapmıştır.
Bu bağlamda; Çağan Irmak’ın Dedemin İnsanları (mübadele), Tomris Giritlioğlu’nun Salkım Hanımın Taneleri
(Azınlıklara Varlık vergisi) gibi filmleri göç ve geriye
kalanların acı hikayelerine odaklanan önemli yapımlar
olmuştur.
Bu metin yazıldığında Türkiye’nin içerisinde
bulunduğu konjonktürde, insanlık tarihinin gördüğü en
büyük göç dalgalarından birine tanıklık ediyor olmanın
talihsizliğini yaşamaktayız. Herkesin de bildiği gibi Suriye
iç savaşının sonucunda 7 milyon kişi iç göçe, 4 milyon kişi
de dış göçe tabi olmuştur. Sayısal olarak kolayca söylenen
milyonların acıları ve hayatları bu kadar kolay değildir.
Sanatın toplumsalı yansıttığı gerçeğinden hareket edecek olursak, Türkiye’de yaşayan ve uzun bir süre burada
yaşamaya devam edecek insanların hikayeleri de sanatın
konusu olmaya devam edecektir. Şimdilik Türkiye’de sinema alanında yan hikayeler olarak gördüğümüz Suriye göçü,
maalesef yakın bir gelecekte göç sineması üzerine yazılan
metinlerin önemli bir bölümünü oluşturacaktır.
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Şeker Portakalı
Jose Mauro de Vasconcelos
Bazıları için ölmek kolaydı. Uğursuz bir trenin gelmesi yetiyordu,
tamamdı bu iş. Ama benim için göklere uçmak ne kadar güçtü. Herkes
engel olmak için bacaklarımı tutuyordu.
Yazarlıkta karar kılıncaya kadar, boks antrenörlüğünden ressam ve
heykeltıraşlara modellik yapmaya, muz plantasyonlarında hamallıktan
gece kulüplerinde garsonluğa kadar çeşitli işlerde çalışan Jose Mauro
de Vasconcelos’un başyapıtı Şeker Portakalı, “günün birinde acıyı
keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü”dür. Çok yoksul bir ailenin oğlu
olarak dünyaya gelen, dokuz yaşında yüzme öğrenirken bir gün yüzme
şampiyonu olmanın hayalini kuran Vasconcelos’un çocukluğundan
derin izler taşıyan Şeker Portakalı, yaşamın beklenmedik değişimleri
karşısında büyük sarsıntılar yaşayan küçük Zeze’nin başından
geçenleri anlatır. Vasconcelos, tam on iki günde yazdığı bu romanı
“yirmi yıldan fazla bir zaman yüreğinde taşıdığını” söyler.

Tüfek Mikrop ve Çelik
Jared Diamond
“Neden Avrupalılar Amerika’yı keşfetti de
Amerikalılar Avrupa’yı keşfetmedi?”
Bu basit sorunun
ardında insanlığın
MÖ 11.000’den
günümüze tarihi gizli.
Fizyoloji profesörü
Jared Diamond,
Tüfek, Mikrop ve
Çelik’te, aklımıza
gelmeyen, geldiğinde
çocukça bulduğumuz
soruların yanıtlarını
araştırırken, tarımın
başlamasından yazının
bulunuşuna, dinlerin
ortaya çıkışından
imparatorlukların
kuruluşuna, tarihin seyrini belirleyen pek çok önemli
adımı ayrıntısıyla inceliyor. İnsan toplulukları
arasındaki farklılıkların, eşitsizliklerin nedenlerini,
temellerine inmeye çalışarak sorguluyor; günümüz
dünyasını biçimlendiren etkenlerin izini sürüyor...
Biyoloji, jeoloji, arkeoloji, coğrafya gibi değişik bilim
dallarından beslenen, “Batılı” koşullanmalardan
arınmış, geleceği gösteren bir tarih kitabı.
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ÇOMÜ’DEN ÇIKAN KİTAPLAR
Prof. Dr. Muhammed Fatih
Kesler’in Yeni Kitabı Çıktı
Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) İlahiyat
Fakültesi Tefsir anabilim
dalı öğretim üyesi Prof.
Dr. M. Fatih Kesler
tarafından kaleme
alınan; “Kur’ân-ı
Kerim’e Göre Doğru
Düşüncenin Engelleri”
isimli araştırma
kitabı Akçağ Yayınevi
tarafından yayınlandı.
Kitapta, insanın
doğru düşünmesini
engelleyen hususlar
ondört başlık altında ele alınmakta ve bunlara hem
Kur’an ayetlerinden hem de hadislerden çözüm önerileri
sunulmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet İsmail’in
Kitabı Japonya’da
Yayımlandı
Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi
öğretim üyelerinden
Prof. Dr. Mehmet
İsmail’in dünyanın
pek çok ülkesinde
yayınlanan bilimsel
makaleleri ve şiirleri
bu kez de Japonya’da
Uluslar Arası Şairler
Derneği tarafından
“Renklerin Düeti” adı
altında bir kitap olarak
yayımlandı.

Çanakkale Araştırmaları
Türk Yıllığı
Çanakkale
Onsekiz Mart
Üniversitesi
Rektörlüğü’ne bağlı
olarak faaliyet
yürüten Atatürk
ve Çanakkale
Savaşlarını Araştırma
Merkezi (AÇASAM),
“Çanakkale
Araştırmaları
Türk Yıllığı’nın
(CATY) 20. sayısını
yayımladı. 340 sayfa
olan derginin 20.
sayısında 13 makale
yer almaktadır.
“Uluslararası İndeksler Tarafından Taranan
Hakemli Dergi” statüsündeki CATY, Çanakkale
Savaşları ve Çanakkale şehri ile çevresinin sosyal,
ekonomik, kültürel mirasına ait bilimsel makaleleri;
tarihsel süreci barındıran ve sosyal/beşerî bilimleri
ilgilendiren bilimsel araştırma makaleleri kabul
etmektedir.

Troia ve
Çevresinin
Yerleşim
Arkeolojisi
Troia Kazı Başkanı
Prof. Dr. Rüstem
Aslan’nın ‘Troia ve
Çevresinin Yerleşim
Arkeolojisi’ isimli kitabı
Almanca ve İngilizce
olarak Troia Vakfı
Yayınlarının ‘Studies on
the Troad’ (Troas Araştırmaları) dizisinin altıncı kitabı
olarak yayınlandı.
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Yrd. Doç. Dr. Mithat Atabay’ın Başkanlığı’ndaki Çalışma, Dünyaca
Ünlü Cambridge Üniversitesi Yayınevi Tarafından Yayınlandı
●● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mithat Atabay’ın başkanlığındaki
“Anzac Battlefield: A Gallipoli Landscape of War
and Memory” adlı çalışma Cambridge Üniversitesi
Yayınevi tarafından yayınlandı.
Çalışmada ÇOMÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden
eskiçağ tarihi ve arkeolojisi alanında uzman Doç. Dr. Reyhan
Körpe ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Çanakkale Savaşları
alanında uzman Doç. Dr. Muhammet Erat da yer aldı. 2010
yılında başlanan ve 2015 yılında tamamlanan “Arıburnu
(Anzak) Savaş Alanı Üzerinde Türkiye, Avustralya ve Yeni
Zelanda’nın Ortak Tarihsel ve Arkeolojik Araştırması
Projesine”, 3 ülkeden 14 bilim adamı katıldı.
Projenin başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Yrd. Doç. Dr.
Mithat Atabay, projeyle, bölgenin 3 boyutlu haritalandırmasını
yaptıklarını, bölgenin savaş dönemindeki durumunu ortaya
koyduklarını belirtti. Atabay, 5 yıl süren projeye 15 Ekim 2010
tarihinde başladıklarını, çalışmanın Lozan Antlaşması’nca
belirlenen 408 hektarlık bir sahayı kapsadığını bildirdi. Proje
kapsamında üç ülke bilim adamları saha çalışması sırasında
sürekli olarak birbirleriyle işbirliği içerisinde bulunarak, hem
bu saha içerisinde yüzyıl yıl önce meydana gelen olayları
tartıştılar, hem de arazide yaptıkları çalışmalarda yüzeyde o
günlerin geçmişini tespit ettiler.
Tarihin Seyrini Değiştiren Kitap!
Proje Başkanı Dr. Mithat Atabay, tarihsel önemli olan
savaş alanında yapılan arkeolojik araştırmadan elde edilecek
bilgilerle, Çanakkale Savaşları hakkındaki bilgilerin çok farklı
ve bilinenlerin dışında yeni bulgular, veriler ve bunların
ışığında yorumlamalarla genişlediğini ve saha çalışmasının
ardından araştırma sonuçlarının önce uluslararası bir
dergide makale olarak bilim dünyasına tanıtıldığını belirtti.
Saha çalışması tamamlandıktan sonra yeni elde edilen
bulgular, haritalar, arşiv belgeleri, hava fotoğrafları, üretilen
yeni harita ve krokiler ile tarihsel bilgiler değerlendirilerek
İngilizce “Anzac Battlefield: A Gallipoli Landscape of War
and Memory”adıyla bilimsel bir kitap haline getirildi. Kitap
dünyanın en saygın yayınevlerinden Cambridge University
Press tarafından İngilizce olarak 2016 yılında yayınlandı.
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Ayrıca elde edilen veriler Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda
hükümetlerine sunuldu.
Dünyanın Gözü Bu Kitapta!
Yakın dönem savaş alanları arkeolojisi alanında dünyada
ilk olan çalışma, bilim çevrelerinde büyük bir heyecanla
karşılandı. Daha çalışma devam ederken Amerika ve
Avrupa’da yayınlanan aktüel arkeoloji ve bilimsel dergilerde
çalışma hakkında tanıtım makaleleri, yazılar ve haberler
yayınlanmıştı. Dr. Atabay, bilim dünyası tarafından sonuçları
merakla beklenen çalışmada görev yapan bilim adamlarının
sadece tarihçiler olmadığını, arkeoloji, jeofizikçi, aynı zamanda
askeri uzman ve çeşitli haritalandırılma konusunda görev
yapan bilim adamları olduğunu bildirdi. İnter disiplinel bir
çalışmayı içeren araştırmanın sonunda ortaya çıkan ayrıntılar
neticesinde Çanakkale Savaşları’nın Arıburnu bölgesinde
savaşı ve yaşananları tekrar yazıldıklarını belirtti. Dr. Atabay’ın
kitapla ilgili açıklamaları şöyle;
Bu Çalışma Bir Vefa Borcudur!
“Çalışmaya başladığımızda Çanakkale Savaşları’nın
üzerinden 95 yıl geçmişti, bitirdiğimizde 100 yıl olmuştu.
Modern topoğrafya haritaları ile 1915 yılı ve hemen sonrasında
çizilmiş olan haritaları kullanarak, o zamanki durum ile
bugünkü durumu karşılaştırdık. Çok sayıda fotoğraf ve yeni
kroki ile haritalar ürettik. Adeta karış karış savaş alanının
fotoğraflarını çektik. Toplanan veriler, haritalar, planlar, saha
notları, fotoğraflar ve çizimler coğrafi bilgilendirme sistemine
dâhil edildi ve sonra da değerlendirildi. Sonra da Türk,
Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere arşivlerindeki belgelerle
karşılaştırmalar yapıldı. Tüm bilgiler kitap haline getirildi.
Bu çalışmamız devam ederken “Anzac Battlefield: A Gallipoli
Landscape of War and Memory” isimli çalışmayı Cambridge
Üniversitesi Yayınları yayınlamaktan gurur duyacaklarını
belirttiler. Bu yorucu ama zevkli çalışma atalarımıza bir vefa
borcu olarak dünyanın en saygın yayınevlerinden biri olan
Cambridge Üniversity Press’te yayınlanması benim ve tüm
birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımın tüm yorgunluğuna
değdi.
Bu eser aynı zamanda yüzyıl önce Gelibolu’da birbirlerine
karşı savaşmış olan üç ulusun atalarının savaştığı topraklarda,
yüz yıl sonra bilimsel işbirliğinin bir nişanesi oldu.”

SPOR

ÇOMÜSPOR16’da
Şampiyonlar Belli Oldu
R

ektörlük Beden Eğitimi ve Spor
Bölümü Başkanı Okt. Deniz
Ünver’in koordine ettiği şampiyonada,
toplamda 94 müsabaka yapıldı.
338 öğrencinin katıldığı futbol
müsabakaları sonunda Eğitim
Fakültesi finalde Biga Meslek
Yüksekokulu’nu 3-0 yenerek üst üste
3.kez şampiyon oldu.
Voleybol Kızlarda 156 öğrencinin
katıldığı ÇOMÜSPOR16’da finalde,
Fen Edebiyat Fakültesi’ni yenen Tıp
Fakültesi takımı başarı elde etti.
156 öğrencinin katıldığı Voleybol
Erkek finallerinde ise Sağlık Yüksekokulu, Fen Edebiyat
Fakültesi’ni yenerek şampiyon oldu.
168 öğrencinin katıldığı Basketbol müsabakalarında
Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Yenice

Meslek Yüksekokulu’nu yenerek
ÇOMÜSPOR16’nın şampiyonu oldu.
ÇOMÜSPOR16 Masa Tenisi
şampiyonasında mücadele eden 19
öğrenci arasından, birinciliği ÇOMÜ Tıp
Fakültesi, ikinciliği Sağlık Yüksekokulu,
üçüncülüğü ise Biga İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi kazandı.
ÇOMÜSPOR16 Satranç
Şampiyonası’nda ise 6 öğrenci yarıştı.
Altın gümüş ve bronz madalyaları
ÇOMÜ Tıp Fakültesi kazandı. Bu sene
İlk kez yapılan ÇOMÜSPOR16 Yüzme
yarışlarında, 8 sporcu yarışırken altın,
gümüş ve bronz madalyaları BESYO kazandı.
Toplamda 843 öğrencinin yarıştığı ÇOMÜSPOR16
Spor Şampiyonası bir ay sürdü.
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Biga İİBF Bayan Voleybol Takımı
Edirne’de Şampiyon Oldu
Ç

anakkale 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

ÇOMÜ Frizbi Takımı’ndan
Türkiye Üçüncülüğü
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde
düzenlenen ‘’Türkiye Koç Spor Fest Üniversite
Oyunları’’ Müsabakalarında Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Frizbi Takımı Türkiye
3.sü oldu.
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sonra final müsabakasında da Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi’ni 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.

SPOR

ÇOMÜ
BESYO’dan
Türkiye
Şampiyonluğu

Ç

anakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO)
öğrencisi milli sporcumuz Buse Aygün;
Modern Pentatlon Federasyonu
tarafından 27-28 Mart 2016 tarihinde
Ankara’da gerçekleştirilen’’Türkiye
Biatlon Şampiyonası’’ ve ‘’Milli
Takım Aday Kadrosu Değerlendirme‘’

Buse Aygün

yarışında ‘’Genç Bayanlar ‘’
kategorisinde birinciliği elde ederek
Türkiye Şampiyonu ve İzmir’de 20
Mart 2016 tarihinde yapılan Triatlon
Federasyonu tarafından düzenlenen
“Duathlon Türkiye Şampiyonası
Genç Bayanlar” kategorisinde
Türkiye ikincisi oldu.
ÇOMÜ Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Necati
Cerrahoğlu’nu
makamında
ziyaret eden
milli sporcumuz
Buse Aygün
“Yakın hedefim
15-16 Ekim
2016 tarihinde
Alanya’da
yapılacak

olan Avrupa Gençler
Şampiyonası’nda
ülkemizi başarı ile temsil
etmektir. Hayalim ise
2020 Tokyo Olimpiyat
oyunlarıdır” dedi.

Buse Aygün Geçmiş
Başarıları:
Türkiye Yüzme
Şampiyonu ( 15 defa A
Final )
Türkiye OPEN WATER Şampiyonu
Türkiye Su Altı Şampiyonu (100 mt.
Apnea)
Çanakkale Boğazı Yüzme
Şampiyonu
Gelibolu Maratonu 3.cüsü
Türkiye Biatlon Şampiyonu
Milli Sporcu (4 defa LEN CUP
Avrupa yarışları)

ÇOMÜ Kadın
Basketbol
Takımından
Büyük Başarı
Çanakkale’de yapılan Türkiye
Üniversitelerarası Basketbol 3x3
Şampiyonası’nda Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın
Basketbol Takımımız Türkiye
ikincisi oldu.
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ÇOMÜ Voleybolda Yenilgisiz
Şampiyon Oldu
T

ürkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun
Balıkesir’de düzenlediği Bayan Voleybol Grup
Müsabakalar’ında Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Bayan Voleybol Takımı, tüm
rakiplerini farklı yenerek şampiyon oldu.

Rektörlük Beden Eğitim ve Spor Bölümü Öğretim
Elemanı Serhat Çetin’in çalıştırdığı, Türkiye liglerinde
başarılı sezon geçiren ve ÇOMÜ’de öğrenim gören bayan
voleybolcuları kadrosunda bulunduran takım, grubunda
şampiyon olarak Türkiye finallerine adını yazdırmayı
başardı.

Turizm
Fakültesi
Öğrencisi
Meral Kamacı
Balkanlardan
Dereceyle
Döndü
Turizm Fakültesi Seyahat
İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Bölümü 3. sınıf öğrencisi mili
sporcu Meral Kamacı, Edirne’de
düzenlenen 3. Uluslararası Açık
Balkan Wushu Şampiyonasında
56 kilo SANSHOU’da 2. oldu.
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BESYO
Sporcuları’nın
Şampiyona
Başarısı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde
gerçekleştirilen Üniversitelerarası
Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda
ve Antalya’da yapılan

Üniversitelerarası Türkiye Muay
Thai Şampiyonası erkekler ve
bayanlar kategorilerinde Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi BESYO
Sporcuları önemli başarılar elde
ettiler.
Marmaris’te yapılan Kickboks
Üniversitelerarası Türkiye
Şampiyonası sonuçlarına göre; Low
Kick Müsabakalarında, Mazlum
Orak ve Rıfat Kaya Türkiye 3.sü

BESYO Öğrencisi
Taekwondo Türkiye
Şampiyonu Oldu
Karabük’te gerçekleştirilen Üniversitelerarası
Taekwondo Şampiyonası’nda ÇOMÜ BESYO
öğrencisi Semih Güvenç, 74 kiloda Türkiye
Şampiyonu oldu. Mehmet Saim Süzen, 87 kg’da,
Merve Gündoğan ise Kadınlar 53 kg’da Türkiye
3.sü oldu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erkeklerde 55 Üniversite arasında Türkiye 3.sü oldu.

oldu. Full Contact Müsabakalarında
Erkan Özbey ve Çağla Gümüşçü
Türkiye 3.sü oldu. Point Fighting
Müsabakalarında Mehmet İhsan
Derne Türkiye 2.si, Kübra Nur Özen
Türkiye 3.sü oldu.
Antalya’da yapılan Muay
Thai Üniversitelerarası Türkiye
Şampiyonası’nda Murat Erdem
Türkiye 1.si, Rıfat Kaya Türkiye 2.si
oldu.

BESYO Öğrencisi Türkiye
Şampiyonu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi milli
sporcu Buse Aygün 14-15-Haziran 2016 Kuşadası Triatlon
Biatlon Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu,
8-12-Haziran tarihleri arasında Romanya’da yapılan Etu
Olimp Triatlon Balkan Şampiyonasında Balkan 5.si oldu.
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BESYO Öğrencisi Karate
Şampiyonasından Altın ve
Bronz Madalya İle Döndü
Dünya Shotokan Federasyonu WSF tarafından
Polonya’da düzenlenen 7. Dünya Shotokan Karate
Şampiyonası 37 ülkeden 1876 sporcunun katılımıyla
gerçekleştirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Halenur
Börtül, şampiyonada WKF sistemde altın madalya, Şhobu
Kumite’de bronz madalya kazandı.

BESYO Müdürlüğü
Fatih Terim İle Verimli
Görüşmeler Yaptı
Türkiye Futbol
Federasyonu, (TFF) Fatih
Terim önderliğinde Riva
- Hasan Doğan Milli
Takımlar Kamp ve Eğitim
Tesislerinde “Üniversiteler
Buluşması” adı altında
toplantı düzenledi.
Toplantıda
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’ni BESYO
Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Necati Cerrahoğlu ve
BESYO Müdür Yardımcısı
aynı zamanda Futbol Antrenörü Öğr. Gör. Hasan
Abanoz temsil etti.
Toplantıda söz alıp görüş beyan eden Çanakkale
delegasyonunun sunduğu öneriler not edildi ve ilerdeki
çalışmalarda Çanakkale ekibinden istifade edilmek
üzere TFF Merkezine davet edileceği deklere edildi.
Toplantı sonrası BESYO Müdürü Cerrahoğlu ile
baş başa görüşme yapan Fatih Terim Çanakkale’ye ve
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’e selamlarını iletti. Euro
2016 sonrasında Çanakkale BESYO Müdürlüğü’nü
ziyaret edeceği sözünü veren Fatih Terim, Fransa’daki
Avrupa Şampiyonası için çok yoğun çalışma programı
içerisinde olduklarını beyan etti.
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ÇOMÜ’lü Sporcular Wushu
Şampiyonası’nda Madalya
Kazandılar
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu kapsamında
Antalya’da düzenlenen ve 22 üniversitenin katıldığı
“Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası”nda
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni (ÇOMÜ) temsil
eden ÇOMÜ Kadın Wushu Takımı Türkiye 2.si, ÇOMÜ
Erkek Wushu Takımı ise Türkiye 3.sü oldu.
ÇOMÜ’lü sporcular 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz
madalya alarak şampiyonayı tamamladılar.

YEMEK

Türk Mutfağının Gelişim Süreci
“You are what you eat”
– ne yiyorsanız osunuzdur.
Jean Anthelme Brillat Savarin

Öğr. Gör. Ayşe SÜNNETÇİOĞLU- Gelibolu Piri Reis MYO
Arş. Gör. Dr. Serdar SÜNNETÇİOĞLU- Turizm Fakültesi

B

eslenme olgusu insanlığın varoluşundan bu
yana toplumların tarihsel sürecinin içerisinde
gelişerek ve şekillenerek oluşmuştur. Bu
sebeple de binlerce yıllık geçmişin birikimini
ve çeşitliliğini taşımaktadır. Her milletin farklı
etmenlere bağlı olarak gelişip, oluşan kendine özgü
bir mutfağı vardır. Bu sebeple de Claude LéviStrauss dediği gibi, bir toplumun yemek pişirme
yolu, bilincinde olmadan o toplumun yapısını
tercüme ettiği bir dil gibidir.
Orta Asya
Türkleri, Cilalı Taş
Çağında Orta Asya’ya
yerleştikten sonra,
Ural Dağları ile Altay
Dağları arasındaki
stepleri anayurt
olarak seçmişlerdir.
Yemeklerde en çok
buğday ve buğday
unu ile yapılan yağlı
hamur işleri daha
ön plana çıkmıştır.
Darıdan yapılan
boza, Orta Asya
Türklerinin ilk
gıdaları arasında
yer almaktadır. Orta
Asya Türklerinde,
“av hayvanları”
önemli bir yer
teşkil etmektedir.
At önemli bir
beslenme kaynağı ve ulaşım aracıdır. Eski Türklerin
temel yiyeceği, koyun eti ve süt ürünleridir.
Koyunu sırasıyla, keçi ve sığır izlemektedir. Bu
hayvanlar süt üretimi için de kullanılmaktadır.
Türk sofrasında süt tek başına tüketildiği gibi,
tereyağı, peynir, yoğurt, ayran, çökelek gibi süt
ürünleri ile sütlü yoğurtlu yemek ve tatlılar olarak
oldukça çeşitlilik göstermektedir. Mayalanmış
kısrak sütünden elde edilmiş kımız, eski Türklerin
en önemli içkileri arasında yer almaktadır.
Göçebe Türk boylarının Asya’dan Anadolu’ya

geçişi sırasında yaşanan ve Türk Mutfağı’nın
şekillenmesinde önemli rol oynayan bir gelişme
yaşanmış ve İslamiyet kabul edilmiştir. Kuran-ı
Kerim’de yasak olan domuz etinin Türk Mutfak
kültüründe hiç yer almamasında; eşek, at, katır gibi
tek tırnaklı hayvanların eti ve sütünün mutfağımıza
girmemesinde İslamiyet etkili olmuştur. Bu döneme
kadar sade bir beslenme anlayışına sahip olan Orta
Asya Türkleri’nin Anadolu’ya yerleşmesiyle birlikte
Türk Mutfağı zenginleşmeye başlamıştır. Selçuklular
Anadolu’ya geldiğinde burada Rumlar, Ermeniler,
Süryaniler Araplar ve Bizanslılar vardı. Yani Türkler
Anadolu’ya gelmeden önce burada daha önceden
oluşmuş bir Anadolu Mutfağı bulunmaktaydı. Orta
Asya’dan getirilen mutfak kültürünün Anadolu’da
daha önce yerleşik toplumların mutfak kültürleriyle
bütünleşmesiyle Türk Mutfağı şekillenmeye
başlamıştır. Osmanlı
Dönemi’nde ise,
imparatorluğun
çok kültürlü
yapısı, çok farklı
bitki türlerinin
yetiştiği farklı
iklimlere sahip
geniş topraklara
sahip olunması,
geniş ticaret ağı
ve toplumun ileri
gelenleri arasında
gelişmiş damak
tadına sahip,
yeniliklere meraklı
kişilerin bulunması
gibi sebeplerden
dolayı Türk Mutfağı
hızla gelişip,
zenginleşmiş
ve bugünkü
özelliklerini
kazanmıştır.
Bugün ise, geçmişte nasıl Türk Mutfağı
bahsedilen unsurlar tarafından gelişip günümüze
geldiyse, bugünün şartlarında ortaya çıkan etkiler
ile (örneğin, küreselleşme, göçler vb.) gelişerek,
değişerek gelecek kuşaklara doğru ilerlemektedir.
Bu noktada önemli olan binlerce yıllık geçmişimizin
izlerini taşıyan mutfak kültürümüzün diğer
mutfak kültürleri tarafından asimile edilmesine
izin vermeden gelecek kuşaklara aktarılmasını
sağlayabilmektir.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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FIKRALAR

Pilot Temel
Temel pilot olur ilk
Rusya’ya uçar ve kuleye
ineceğim izin verin der.
Kule neredesiniz yerinizi
bildirin der. Temel: manyak mısınız siz, ön koltukta oturuyorum ya der.

Temel ile Fadime
Trafik memurları bir gün, trafik kontrolü yapıyorlarmış. Karşıdan
gelen Temel ile Fadime’ yi gören komiser, hemen arabayı durdurmuş.
İkisini de emniyet kemeri takmış olarak görünce:
- Beyefendi bugün yaptığımız kontrolde tek emniyet kemerini
takan çift sizsiniz, bu yüzden size 500 Türk Lirası ödül veriyoruz. Ama
merak ettik, bu parayla ne yapacaksınız? Temel sevinçle cevap vermiş
- Ne mi yapacağum. Hemen gidip kendime bir ehliyet alacağum
demiş. Polis :
- Ne ne ehliyetiniz yok mu, demiş komiser. Fadime olayı toparlamak
için:
- Kusura bakmayın memur bey, Temel içince ne dediğini bilmez,
der. Komiser daha da şaşkınlıkla:
- Ne bir de içkili misiniz, diye bağırır. Arkadan yaşlı adam öne atılır
ve :
- Ben demuş idum çalıntı arabayla yola çıkmayalum başumuza bi iş
gelir diye. Komiser neye uğradığını şaşırmışken, bagajdan atlayan İdris
de koşa koşa gelerek.
– Ne oldi, geçtuk mi sınırı daaa

Amir
2 arkadaş kendi aralarında konuşuyorlarmış. Biri
diğerine sormuş.
– Nasıl, iş bulabildin mi ? demiş. Arkadaşı cevap vermiş :
– Elbette buldum. Altımda 1500 kişi çalışıyor demiş.
Arkadaşı da :
– Vay canına. Ne işi bu? diye sorunca :
– Mezarlık bekçisiyim demiş.
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Tanıyamamış
En iyi senelerini yaşayan bir
kadın aniden hastalanıp hastaneye
kaldırılır. Ameliyat masasında öldü
ölecek bir an yaşar. Azrail’i görür
ve korkuyla hemen sorar: Ölecek
miyim? Azrail onu sakinleştirir ve
şöyle der: Hayır daha 43 yıl, 2 Ay
ve 8 gün yaşayacaksın.
Ameliyattan sonra kadın
hastanede kalmayı tercih
ederek buruşukları için botoks,
dudaklarına silikon, yağ aldırma
gibi işlemler yaptırır. Nasıl olsa
daha çok yaşayacağı için en iyisini
yapmayı ve mümkün oldukça çok
güzel görünmek ister.
Son ameliyattan sonra
hastaneden taburcu olur. Yoldan
geçerken bir araba çarpar ve ölür.
Azrail’in huzuruna çıktığında
sinirli bir şekilde: Azrail hani ben
40 seneden fazla yaşayacaktım.
Niye beni kurtarmadın? diye sorar.
Azrail Cevap verir: Ne yapayım
seni tanıyamadım!

S.S. Çanakkale Onsekiz Mart Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi’nden

Şehit Çocuklarına
ÇOMÜ Bursu
S

.S. Çanakkale Onsekiz Mart Araştırma Proje Eğitim
Kooperatifi; 15 Temmuz 2016 Demokrasi Şehitlerimiz
de dahil olmak üzere Vatan, Millet ve Bayrak uğruna
Şehadet Şerbetini içen şehit çocuklarının eğitimlerine
destek olabilmek için burs verecek.

S.S. Çanakkale Onsekiz
Mart Araştırma Proje Eğitim
Kooperatifi; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitemizi
kazanan; 15 Temmuz 2016
Demokrasi Şehitlerimiz de

Hakimiyet
Milletindir

dahil olmak üzere Vatan,
Millet ve Bayrak uğruna
Şehadet Şerbetini içen
şehit çocuklarının yüksek öğrenimlerine destek
olabilmek için Koopera-

tif Senedinin 11. Maddesi gereğince, 2016-2017
Eğitim Öğretim Yılında 1
yıl süreyle, ayda 200,00.
TL. (İki yüz TL.) katkı
sağlanacaktır.
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TÜRK MİLLETİNE!
“Türk Milleti; bulunduğu bu coğrafyada, bin yıla yakın bir süredir, devletini, barışını, huzurunu ve bekasını
hedef alan sayısız düşmanlar ve düşmanlıklar gördü. İnançlar ve medeniyetler açısından dünyanın
merkezinde bulunan Yüce Milletimiz, şüphesiz ki günümüzde ve gelecekte de düşmanlar ve düşmanlıklar
görecektir. Bu temel gerçek, yeni nesillere aktarmamız gereken en temel husus olarak hafızalarımızda
daima canlı tutulmalıdır.
Bu bilinç temelinde, karşılaştığımız iç düşmanlıkların tamamının, dış kaynaklı ya da en azından dış
destekli olduğunu unutmamalıyız. Ülkemizin son yıllarda yaşadığı ekonomik ve teknolojik gelişme
döneminin, aynı zamanda tarihimizde görülen en ağır saldırıların yaşandığı bir dönem olması şaşırtıcı
bulunmamalıdır.
Onlarca değişik yöntem arasında, dış kaynaklı düşman odaklar bu ülkeyi içerdeki unsurlar vasıtası ile
yönetme niyetinin apaçık bir göstergesi olarak; Yüce Dinimizin değerlerini istismar ederek, devlet içinde
bir paralel çeteyi aşamalı bir şekilde oluşturmuşlardır. Bu çete faaliyetlerini; inanç, insanilik, topluma
hizmet, adalet ve eğitim gibi değerli kavramlar ile süsleyerek, gizli ve zararlı amaçları için kullanmıştır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu olarak, sağlam bir inançla biliyoruz ki bu tür yapılanmalar
ve onların destekçileri, aslında, milletimizin özgür iradesini bastırarak, bütün insanî ve ahlakî değerleri
tarumar ederek, bu ülkenin değerlerine ve gelişimine saldırmaktadır.
15 Temmuz 2016 gecesi bu ihanet şebekesi, halk tarafından seçilmiş meşru Cumhurbaşkanımıza, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne, Hükümetimize ve doğrudan halkımıza, hukuk ve insanlık dışı yöntemlerle
saldırmıştır. Bu saldırı şüphesiz ki ülkemizin bütün meşru değerlerini ve gelişimini yıkma girişimidir.

Hakimiyet
Milletindir

Bu menfur girişimin hemen sonrasında başlatılan ve yine demokrasi, hukukun üstünlüğü ve inanç
gibi değerli kavramlarla süslenen söylemler, bu yapı mensuplarının, ülkemizde hak ettiği cezalara
çarptırılmalarına engel teşkil etmemelidir.
15 Temmuz 2016 gecesi ve sonrasında, kendi iradesini ve meşru yönetimini korumak için sokaklara çıkıp
hayatı pahasına mücadele veren Yüce Milletimize, bu menfur girişim karşısında vakur ve cesur bir duruş
sergileyen Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Hükümetimize, kahraman emniyet
mensuplarımıza, emir-komuta zincirinden ayrılmayı reddeden onurlu askerlerimize, mücadelede yer
almış bütün kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve darbe girişimi karşısında ilkeli duran basın
mensuplarına sonsuz şükranlarımızı sunuyor, bu uğurda hayatını feda eden aziz şehitlerimize Yüce
Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Değerli bir eğitim-öğretim ve bilim yuvası olan Üniversitemiz, bu oluşumlara karşı bir yıldan fazla süredir
verdiği mücadeleyi aynı kararlılıkla devam ettirecek ve bu habis yapının ülkemize ve bilime zarar
vermesine asla izin vermeyecektir.
Bundan sonra da kahraman milletimizin, kendisine ve demokratik düzenine yönelebilecek bu tür saldırılar
karşısındaki kararlı duruşunun devam edeceğine olan inancımız tamdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ÇOMÜ SENATOSU
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu olarak FETÖ/PDY ve bu yapıyla işbirliği içinde bulunan iç
ve dış ihanet şebekelerinin devletimize, ülkemize ve milletimize yönelik gerçekleştirdiği bu hain saldırıyı
lanetliyoruz.

