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Yeni ÇOMÜ, Projelerle ve Farklılıklarla Geliyor
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin saygıdeğer akademik, idari personeli 

ve değerli öğrenciler, değerli okurlar;

Türk Milletinin fedakârlığının, azminin, iman gücünün, dayanışma ruhunun ve 
başarabilme gücünün timsali haline gelmiş ‘Çanakkale Ruhu’nun bilim dünyasındaki 
abidesi olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yeni projelerle ve farklılıklarla 
ilerlemesine davam ediyor. 

Yeni döneme, üzerinde çalıştığımız projeler ve bu projelere yenilerinin 
eklenmesiyle hızla başladık. Terzioğlu Yerleşkesi Teleferik Projesi, Yeni Anafartalar 
Kampüsü Projesi, ÇOMÜ’nün kendi elektriğini üretmek için başlattığı Rüzgâr 
Tribünü Projesi bunların sadece bir kaçı.

Terzioğlu Yerleşkesi Teleferik Projesi’nin hayata geçmesi ile yerleşke içi ulaşımda 
önemli bir gelişmeye imza atmış olmanın yanı sıra Çanakkale’ye turistik olarak da bir 
değer katmış olacağız. 

Yaklaşık  40  bin metrekarelik alana inşa edilecek  Yeni Anafartalar Kampüsü 
Projesi ise eğitim fakültesi binası, güzel sanatlar eğitimi binası, devlet konservatuvarı 
binası, kongre merkezi, öğrenci merkezi, kütüphane, servis alanları ve kapalı spor 
salonunu içinde barındıracak. Yüzde 35’inde yeşil alan düzenlemesi yapılacak yerleşke, 
hem ÇOMÜ’ye hem de Çanakkale’ye daha modern bir görünüm kazandıracak.

Yeşil kampüs ve çevreci üniversite anlayışının hakkını vermek adına Rüzgâr 
Enerji Santrali Kurulumu Projesi’nin Kalkınma Bakanlığımızın yatırım programına 
alınması için görüşmeler yaptık. Artık üniversitemiz kendi elektriğini kendisi 
üretecek. Amacımız üç rüzgâr tribünü ile üniversitemizin merkez ve ilçelerdeki 
bütün elektrik tüketimini karşılayacak şekilde üretim gerçekleştirmek. 

2016-2017 akademik yılına 49 bin öğrenci ile başladığımız Üniversitemizde 
Akademik Yıl Açılış Törenimizi Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Sayın 
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un teşrifleri ile gerçekleştirdik. Kendisine üniversitemize 
gösterdiği yakın ilgi nedeniyle bir kez daha teşekkür ederiz.

En çok tercih edilen üniversiteler arasında yerini alan ÇOMÜ’de boş kontenjan 
kalmadı. Türkiye’nin her bölgesinden öğrencinin yerleştiği üniversitemizde 
öğrencilerimiz için Türkiye’de bir ilki de gerçekleştirerek Burs ve Barınma 
Koordinatörlüğü’nü açtık. 

Eğitimde ve Bilimde Bir Dünya Üniversitesi olan Üniversitemizde; Balkan 
Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Kimya Kongresi, X. Ulusal Yazılım Mühendisliği 
Sempozyumu gibi bilimsel toplantılara ev sahipliği yaparak, ulusal ve uluslararası 
alanda çalışan birçok bilim insanını ağırladık.

Sporun ve sporcunun yanında bir üniversite olarak spor etkinliklerimize bir 
yenisini ekledik. 1000’e yakın ÇOMÜ mensubuyla Gelibolu Maratonu’nda barış ve 
demokrasi için koştuk. 

Şüphesiz ki üniversitelerin asli görevi eğitim, öğretim ve bilimsel çalışmalardır. 
Bu asli görevlerimizi hiçbir şartta bir kenara koymadık, koymuyoruz. Ancak 
içinde bulunduğumuz sürecin gereği olarak 15 Temmuz darbe girişiminden önce 
başlattığımız mücadeleye aynı kararlılıkla devam ediyoruz. 

ÇOMÜ Derginin sonbahar sayısında bahsettiğim tüm bu önemli başlıkların 
detaylarına ulaşacaksınız.  

Baskı
Pozitif Matbaacılık

Anadolu Bulvarı 145. Sokak 10/19 
Yenimahalle - ANKARA

Tel: 0312. 397 00 31  
pozitif@pozitifmatbaa.com

Prof. Dr. Yücel Acer
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü
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Başbakan Yardımcısı ve 
Hükümet Sözcüsü Sayın 

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un 
“Sykes-Picot’un 100. 
Yılında Bir Barış Vizyonu” 
konulu açılış dersini verdiği 
2016-2017 Akademik Yılı 
Açılış Töreni, Troia Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti.

Açılış törenine; Başbakan Yardım-
cısı ve Hükümet Sözcüsü Sayın Prof. 
Dr. Numan Kurtulmuş, Eşi Prof. Dr. 
Sevgi Kurtulmuş, Vali Orhan Tavlı, 
Ak Parti Milletvekili Ayhan Gider, Bo-
ğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral 
Tayyar Ertem, Belediye Başkanı Ülgür 
Gökhan, Cumhuriyet Başsavcısı Hik-
met Turan, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 
Eşi Aysun Acer, Çanakkale Avustralya 
Konsolosu Dylan Walsh, İl Özel İdare-
si Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı 
Can Aksoy, Ak Parti İl Başkanı Yeşim 
Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Ahmet Erdem, Prof. Dr. Mirza Tokpu-
nar, Prof. Dr. Süha Özden, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi akademik 
ve idari personeli, çok sayıda kurum 
kuruluşların idari amirleri ile öğrenci-
ler katıldı.

Tören,saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şının okunmasının ardından; Çanak-
kale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzik 
Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elema-
nı Okutman Sedat Çılgın ve öğrencile-
rinin sunduğu müzik dinletisi ve Uğur 
Karabulut’un ‘Çanakkale Şehitlerine’ 
adlı şiir dinletisi ile devam etti.

Açılış konuşmalarını sırasıyla, Ça-
nakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Ak Parti 
Milletvekili Ayhan Gider, Vali Orhan 
Tavlı gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Çanak-
kale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ta-
rihi, gelişimi ve geldiği nokta hakkın-
da bilgiler verdi.

“2016-2017 Akademik Yılına 49 Bin 
Öğrenci İle Başlıyoruz”

Ülkemizin her köşesi ve her şehri, 
bu milletin fertlerinin canı pahasına 
yüzyıllardır koruduğu vatan parçası. 
Ancak bu vatanda öyle bir şehir var 
ki küçük bir yarımada da,10 aydan 
fazla, iki büyük imparatorluğa karşı, 
büyük bir savaş vererek, 250 bin şehit 
vererek zafer kazandığımız bir toprak 
parçası. Bu toprak parçasının ismi 
Çanakkale ve o zaferin adı Çanakka-

le Zaferi.Böyle bir şehirde kurulmuş, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi 1992 yılında kurulduğunda biri 
Çanakkale’de, diğeri Biga’da olan iki 
yerleşkeyle yola çıktı. Bugün Çanak-
kale merkezde altısı olmak üzere, 14 
ayrı yerleşkede eğitim öğretim veren 
ve bilimsel araştırma yapan üniversi-
te haline geldik. 14 fakülteyi, 4 ensti-
tüyü, 1 konservatuarı, 7 yüksekokulu 
ve 13 meslek yüksekokulunu ve otuzu 
aşkın araştırma merkezini bünyesin-
de barındıran büyük bir bilim kurumu 
haline geldik. Açılışını yaptığımız bu 
akademik yılda, 49 bin 179 öğrenciyle 
eğitim ve öğretime başlıyoruz. Bu bizi 
Türkiye’nin en büyük 21. üniversite-
si yapıyor. 1600’den fazla akademik 
personeli olan, 2500’den fazla çalışa-
nı olan, büyük bir bilim merkeziyiz. 
Üniversitemizin, Türkiye’de mevcut 
173 üniversite arasında, öğrenci sayısı 
açısından 21. üniversite olması, tercih 
edilmesi konusunda büyük önem taşı-
maktadır.

“Çanakkale Ruhunun Bilim 
Dünyasındaki Abidesiyiz”

Üniversitemiz sayıların ötesinde, aka-
demik kadrosuyla da ciddi bir ilerleme 

Rektör Prof. Dr.
Yücel ACER:

“Çanakkale Ruhunun Bilim 
Dünyasındaki Abidesiyiz”
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gösteriyor. Türkiye’de üniversiteler 
arasında en itibarlı akademik kalite sı-
ralamasında yaptığı ilerlemeyi somut 
bir biçimde görüyoruz. Şüphesiz ki biz 
Çanakkale’nin gururuyuz. Türk Mil-
letinin fedakârlığının, azminin, iman 
gücünün, dayanışma ruhunun ve 
başarabilme gücünün timsali haline 
gelmiş ‘Çanakkale Ruhunun’ aslında 
bilim dünyasındaki abidesiyiz. Bu ruh, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite-
si’ni bilim dünyasında her geçen gün 
daha da ileriye taşıyan güç oluyor ve 
olmaya da devam edecek. Türkiye’nin 
en büyük astro fizik evi,  güçlü araştır-
ma laboratuvarları, tekno parkı, deniz 
araştırmaları merkezleri, araştırma ve 
uygulama hastanesi, tarımsal araş-
tırma ve uygulama alanları, deniz ve 
yer bilimleri müzeleri, arkeolojik kazı 
alanları, ilahiyat araştırma ve uygu-
lama camii, kong-
re merkezi,  açık 
ve kapalı hizmet 
veren sosyal te-
sisleri ile kalitesi-
ni her geçen gün 
arttırmasıyla Ça-
nakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin mensupları 
olarak gurur duyuyoruz.

“Fiziksel Alt Yapının Gelişmesi İçin 
Çalışıyoruz”

Üniversite yönetimi olarak fiziksel 
alt yapının geliştirilmesi için projeler 
hazırlıyor ve onları gerçekleştiriyo-
ruz. 550 yataklı 
üniversite hasta-
nesini bitirmek 
üzereyiz. Şehir 
merkezinde-
ki Anafarta-
lar Yerleş-
k e s i n i n 
tümden 
y e n i -
l e n -

mesi projesinin ihalesini yaptık ve 
yakında inşaatına başlıyoruz. 30 bin 
metre kareden fazla yeni bir derslik 
ve kampüs ortamını yakında tamam-
layacağız. Öğrencilerimizi spor ala-
nında geliştirecek ciddi yatırımlar ya-
pıyoruz. Üniversitemiz bu bağlamda 
yatırımlar için 2016 yılında 269 mil-
yonluk bir bütçeyi ayırmış bulunmak-
tadır. 2017’de ise 56 milyonluk bir ya-

tırım daha yapacağız. Bu bağlamda 
üniversitemize verdiği 

destekten dolayı, Baş-
bakan Yardımcımıza, 

hükümetimize, şah-
sım ve üniversite-

miz adına teşek-
kür ediyorum.

Çanakka-
le Onsekiz 
Mart Üni-
versitesi’nin 
önceki dört 
yıllık süreç-
te bilimin ve 

vatanseverli-
ğin rehberliğinde 

değil gayrı meşru, 
halkın iradesinin dı-

şındaki yapının, gayrı 

Rektör Prof. Dr. Yücel ACER
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meşru amaçlarına hizmet eden bir yö-
netim tarafından yönetildiğini vurgu-
layan Rektör Acer, ÇOMÜ’nün bunun 
bütün sonuçlarını yaşadığını belirtti. 

Rektör Acer sözlerine şöyle de-
vam etti: “Ancak, bu ülkeye karşı gay-
rı meşru amaçları olan iç ya da dış 
odaklara her zaman hesabını sormuş 
bu millet, şüphesiz ki bu yapıya da he-
sabını soracaktır. Bunu, 3 yıl önce bu 
millet bunlardan hesabını soracak di-
yen birisi olarak şu an memnuniyetle 
görüyorum ki bu millet, bu devlet, gay-
rı meşru amaçlarla ortada olan yapıya 
bunun hesabını soruyor. Bu, ülkemi-
zin bütün olarak, ya da bilim dünya-
sının tümüyle geleceğinin garantisi. 
Mağdur edebiyatı yaparak bu sürece 
sekte vurmaya çalışanlara lütfen dik-
kat edelim. Şüphesiz ki hatalar olabi-
lir. Ama bilinmeli ki bu hataların her 
zaman geriye dönüşleri vardır. Bilme-
den haksızlığa uğrattığımız insanların 
dönüşü mutlaka vardır. Ama bunları 
esas alarak, ortada büyük bir haksızlık 
yapılıyormuş gibi bu sürece zarar ver-
mek isteyenlere özellikle dikkat ede-
lim. Ama biz şunun farkındayız, hem 
üniversitemizde, hem ülkemizin bütü-
nünde bu yapıya yönelik mücadele de-
vam ediyor, aynı kararlılıkla da devam 
edecek. Geldiğimiz noktada göreceğiz 
ki bu ülke kendi seçtiği meşru hükü-
meti tarafından yönetilen ülke olmaya 
devam edecek. Bunun için bizler bu 
üniversitede elimizden geleni yapıyo-
ruz, yapmaya da devam edeceğiz.”

“Sevgili Öğrenciler Sizler Öncelikle 
Kendinize Güvenmelisiniz”

Sevgili öğrencilerimiz, 15 Temmuz 
öncesinde ve sonrasında yaşanılanlar 
sizlere göstermeli ki sizler öncelikle 
kendinize güvenmelisiniz. Kendi seç-
tiğiniz hükümetin ve kendi seçtiğiniz 
yöneticilerin yönlendirmelerine ria-
yet etmelisiniz. Onun dışında hiçbir 
yapının size gerçek anlamda rehber 
olamayacağını anlamalı ve mutlaka 
size bir şeyler vermeye çalışıyorlarsa 
bunun gayrı meşru karşılığını mutlaka 
isteyeceklerini unutmamalısınız. Ona 
göre hareket etmeniz lazım. Biz kendi 
inancımızı, kendi dinimizi doğru ka-
nallardan öğrenmek durumundayız. 

Biz kendi dinimizi, kendi yüce kita-
bımızdan ve sadece bize değil, bütün 
insanlığa ahlakıyla örnek olan yüce 
Peygamberden öğrenmeliyiz ki inan-
cımızı tam anlamıyla öğrenmiş olalım.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ko-
nuşmasının sonunda; Çanakkale’ye 
ve üniversitemize gösterdiği destek-
ten dolayı, başta Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere üniversitemize katkı sağlamış 
herkese, 2016-2017 akademik yılı açı-
lış törenimize katılımlarından dola-
yı Başbakan Yardımcısı ve Hükümet 
Sözcüsü Sayın Prof. Dr. Numan Kur-
tulmuş ve saygıdeğer hanımefendiye 
teşekkür etti.

“Fikri Hür, Vicdanı Hür Nesiller 
Olarak Memlekete Sahip Çıkın”

Çanakkale Ak Parti Milletvekili 
Ayhan Gider, yeni eğitim öğretim yılı-
nın herkese hayırlı olmasını dileyerek 
başladığı konuşmasında gençlere ses-
lenerek; “Mustafa Kemal Atatürk fikri 
hür, vicdanı hür nesiller olarak ifade 
ediyor sizden beklentiyi. Gerçekten 
de ülkemizin ve özellikle ailelerinizin 
sizden beklentisi bu. Hür vicdanınız-
la, hür iradenizle memlekete sahip 

çıkmanız. Muhakkak ki burada mes-
leklerinizi en iyi şekilde öğreneceksi-
niz. Muhakkak ki dünyadaki teknik 
ve siyasi gelişmeleri en iyi şekilde ta-
kip edeceksiniz. Muhakkak ki sanat 
ve estetik duygusunu sonuna kadar 
geliştireceksiniz. Ama bütün bunları 
yaparken iradenizi yalnız ve sadece si-
zin kullanmanız gerektiğini bileceksi-
niz ve buna göre hareket edeceksiniz” 
dedi. Gider, dünya tarihinde bizden 
başka, tankları insanla önlemiş, si-
lahsız kuvvetlerle önlemiş, bu destanı 
yazmış bir başka millettin olmadığını 
vurgulayarak; “Değerli gençler vekili-
niz olarak, kabul ederseniz bir abiniz 
olarak sizden ricam odur ki aklınızı, 
vicdanınızı kimseye teslim etmeyin. 
Çünkü bizim bundan başka vatanımız 
yok. Bu vatanı da sizden başka koru-
yacak gençler yok” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

“Eğitim ve Öğretimin En Güçlü 
Halkası Üniversiteler”

Vali Orhan Tavlı, eğitim ve öğreti-
min en güçlü halkasının üniversiteler 
olduğunu vurgulayarak; “Gençlerimi-
ze bilgiye ulaşmayı, ulaştıkları bilgiyi 
analiz etmeyi öğretirken, milli ve ma-
nevi değerleri de öğretmekte ve bili-
min rehberliğinde ülkemizin gelece-
ğinde söz sahibi olacak bireyler olarak 
gençlerimizi yarınlara hazırlamakta 
en önemli ulvi görevi ifa etmektedir-
ler. Üniversiteler, ülke sorunlarıyla il-
gili ortaya koyacakları görüşler bi-

Ayhan GİDER - Çanakkale Milletvekili

Orhan TAVLI - Çanakkale Valisi
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limsel çalışmalarla topluma önderlik 
etmekte ve toplumun ufkunu açmak-
tadırlar. Bu nedenle, ülkemizin gelece-
ğini, milletimizin umut ve düşüncele-
rini şekillendiren kurumlar olarak da 
büyük öneme sahiptirler. Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi, çok önem-
li bir kültür ve medeniyet mirasının 
merkezinde bulunduğundan, ilimizin 
tarihi ve kültürel dokusu milli ve ma-
nevi değerlerimizi ilmek ilmek örerek 
şekillendiren Çanakkale ruhu, üniver-
sitemizin ve siz akademisyenlerimi-
zin ve sevgili gençlerimizin de sorum-
luluğunu, bizlerin de sorumluluğunu 
bir kat daha arttırmaktadır” dedi. 

Vali Tavlı, 15 Temmuz darbe girişi-
miyle ülkemizin ve milletimizin önü-
nün kesilmek istendiğini söyleyerek; 
“Sevgili gençler, ülkemiz son yıllarda 
ekonomik, siyasi, bilimsel birçok alan-
da hızla gelişirken ülkemizin millileş-
me ve özüne dönme adımları da bazı 
ülkeleri ve içimizdeki FETÖ’cü ve 
bölücü hainleri de rahatsız etmiş, 15 
Temmuz darbe girişimiyle ülkemizin 
ve milletimizin önü kesilmek isten-
miştir. İşte bu büyük milletin içinde 
var olan ve hiçbir zaman bitmeyecek 
Çanakkale ruhu, bu hain darbe girişi-
mine dur demiştir” ifadelerini kullan-

dı. Vali Tavlı; “Bu vesileyle ülkemizi 
şanlı bayrağımızı, bağımsızlığımızı 
ve demokrasimizi savunmak uğruna 
canlarını feda eden tüm vatan evlat-
larımızı, tüm şehitlerimizi rahmet ve 
minnetle anıyor, bu uğurda yaralan-
mış olan gazilerimize en derin şük-
ranlarımı sunuyorum. Gazilerimize de 
ayrıca acil şifalar diliyorum” diyerek 
konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından 
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Söz-
cüsü Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş 
“Sykes-Picot’un 100. Yılında Bir Barış 
Vizyonu” konulu açılış dersini verdi.

“ÇOMÜ’ye Koşa Koşa Geldim”

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in Ça-
nakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
2016-2017 Akademik Yılı açılış dersini 
yapar mısınız teklifine severek, koşa 
koşa gelmeyi kabul ettiğini belirten 
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Söz-
cüsü Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 
bir hoca olarak bir üniversitede bu-
lunmaktan her zaman keyif aldığını, 
Çanakkale’nin bu milletin ruhunu, bu 
milletin benliğini en iyi temsil eden 
şehirlerimizden birisi olduğunu vurgu-
ladı. Sykes-Picot antlaşması hakkında 
bilgi veren Başbakan Yardımcısı ve Hü-

kümet Sözcüsü Sayın Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

“Sykes-Picot’u Oluşturan Olayların 
Benzerleri Yeniden Oluşturulmaya 

Çalışıyor”

“Sykes-Picot, bir asır evvel 1. Dünya 
Savaşının galiplerinin masa üstünde 
anlaşarak birinci paylaşımı, özellikle 
bizim coğrafyamızla ile ilgili, orta doğu 
coğrafyası ile ilgili olarak birinci pay-
laşım üzerinde karar verdikleri antlaş-
manın adıdır. Üzerinden tam bir yüz-
yıl geçti, 2016 yılında 100. yılını idrak 
ediyoruz. Aşağı yukarı Sykes-Picot’u 
oluşturan olayların aynen benzerleri 
yeniden oluşturulmaya çalışıyor. 15 
Temmuzun ne manaya geldiğini Sy-
kes-Picot ne demektir diye anlamadan 
anlamak mümkün değildir. Çanakkale 
Harbinden sonra, İstiklal Harbimiz-
den sonra kurulan ulusal kurtuluş 
mücadelesi ile verdiğimiz yeni Türki-
ye Cumhuriyeti’nin kuruluş ruhunun 
anlaşılabilmesi için de Sykes-Picot‘u 
anlamamız ve onun bugüne ne ifade 
ettiğini de çok iyi bilmemiz, anlamaya 
gayret etmemiz gerekiyor.”

Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü

Prof. Dr.
Numan KURTULMUŞ:

“Sykes-Picot’u 
Oluşturan 
Olayların 
Benzerleri 
Yeniden 
Oluşturulmaya 
Çalışılıyor”

İLK DERSİ
PROF. DR.  
NUMAN
KURTULMUŞ
VERDİ
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“Bu Coğrafyadaki Sınırların 
Hiçbirinin Tarihi ve Kültürel 

Geçmişi Yoktur”

“Sevgili gençler, değerli hocalarım, 
değerli davetliler bir asır evvel gerçek-
ten savaşın galipleri İngilizler, Fran-
sızlar, Ruslar ve diğerleri bir masanın 
etrafına oturdular, ellerine pergelleri 
cetvelleri aldılar. Bu pergellerle cetvel-
lerle bugün Osmanlı’nın bakiyesi olan 
bu coğrafyadaki sınırları çizdiler. İs-
tisnasız söylüyorum bu coğrafyadaki 
sınırların hiçbirinin tarihi ve kültürel 
geçmişi yoktur, geçerliliği yoktur.

Hiçbir gerçekliği olmayan bu sı-
nırlarla Türkiye, Irak, Suriye, Ürdün, 
Lübnan işte bütün bu sınırlar çizilmiş, 
sınırlar çizilirken galipler sadece bun-

dan sonraki dönemde bu sınırlarda 
oluşabilecek sorunları, problemleri de 
bu sınırların içine gömmüşlerdir, oraya 
yerleştirmişlerdir. Dolayısı ile Sykes-Pi-
cot ile bu coğrafyaya verilen en önemli 
sonuçlardan birisi suni sınırlara ülkele-
rin bölünmesidir.

Her mahallede, her sokakta devam 
eden siyasal olayların aslında bir asır 
evvel ortaya çıkmış Osmanlı’nın bölün-
mesi ile Sykes-Picot’un ortaya çıkardığı 
derin fay hatlarının enerjisi olduğunu 
hiç unutmayın. Onun için bunlara kar-
şı uyanın ve titiz şekilde devam edin.

“Sykes – Picot İle Çok Dinli, Çok 
Kültürlü, Çok Etnikli Yapı Ortadan 

Kaldırılmıştır”

Sykes - Picot ile birlikte bu bölge-

nin bütün asli unsurlar tali unsurlar 
haline getirilmiş, araçsal bir konuma 
düşürülmüştür. Aslında çok dinli, çok 
kültürlü, çok etnik bir yapı vardı. İşte 
Sykes - Picot’un ortadan kaldırdığı en 
önemli hususiyetlerden birisi budur. 
Dört asır boyunca Orta Doğu’da, altı 
asır boyunca Balkanlarda yaşamış 
olan bu barış düzeni darmadağın edi-
lerek önce Balkan Savaşlarıyla, Yemen 
Savaşlarıyla, Medine Savaşlarıyla Orta 
Doğu’da ve Balkanlardaki savaşlar-
la insanlar etnik bakımdan maalesef 
birbirlerine düşman hale getirilme-
ye çalışılmıştır. Bunları iyi anlamak 
mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla şimdi 
zihinleri de bölmeye çalışan, gönülle-
ri de bölmeye çalışan bu uluslararası 
emperyalist plana karşı uyanık olma-
mız lazım.

Burada, Çanakkale’de şu karşı te-
pelere o bombaları atanlar, Çanakkale 
Boğazına girip o gemilerle iki tarafı 
bombalayanların arkasındaki irade 
neyse 15 Temmuzda TBMM’yi bom-
balayan irade aynı iradedir. Buradaki 
istilacı irade neyse 1960’da rahmetli 
Menderes’in ipini çeken irade aynı ira-
dedir. Buradaki istilacı irade neyse 12 
Eylül öncesinde bu ülkenin çocukları-
nı sağcı solcu diye birbirine düşürerek 
binlerce gencecik evladımızın ideal-
leriyle toprağa gömülmesini sağlayan 
irade aynı iradedir.

“2. Dünya Savaşı’ndan Sonra Dünya 
Düzeni, Dünya Düzensizliği Halini 

Almıştır”

İkinci Dünya Savaşından sonra Sy-
kes-Picot’u kuvvetlendiren, derinleş-
tiren yeni bir paylaşım düzeni ortaya 
çıktı.İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
dünyanın bu gün bile devam eden ama 
ne yazık ki artık hiçbir şekilde kuruluş 
gerekçelerini dahi yerine getiremeyen 
ve getiremeyecek bir sürü uluslararası 
kurum ve kuruluş ortaya çıktı. Birleş-
miş Milletlerinden Dünya Bankasına, 
IBRD’sinden UNESCO’suna birçok ku-
ruluş İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra-
ki dönemde ortaya çıktı. İkinci Dünya 
Savaşının hemen arkasından Soğuk 
Savaş adını verdiğimiz 1945-1990 ara-
sındaki dönemde dünya yeni ve çok 
gerilimli bir sürecin içerisine girdi. 

Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ’a Akademik Yıl anısına hediye ve çiçek takdim edildi.
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İşte Sykes-Picot’la şekillenmiş olan 
Ortadoğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika 
coğrafyası bu Soğuk Savaş döneminde 
de yeni bir nitelik arz etti.

Evet, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra-
ki düzenle birlikte, bugün geldiğimiz 
noktada bir düzen var mı? Yok. Dün-
ya düzeni, dünya düzensizliği halini 
almıştır. Bütün kurum ve kuruluşlar 
fonksiyonsuz hale gelmiştir. İspatı, 
Suriye krizini çözemeyen uluslararası 
bir sistem. Ukrayna krizini dünyanın 
gözü önünde çözemeyen uluslararası 
bir sistem.  Küresel göç sorununu çö-
zemeyen uluslararası bir sistem. Kü-
resel terör meselesini çözemeyen bir 
uluslararası sistem. İşgalleri, askeri 
müdahaleleri önleyemeyen bir ulusla-
rarası sistemdir.

Birleşmiş Milletler ne iş yapar? Bir 
araya gelir, toplanır, konuşur ve dağı-
lır. Birleşmiş Milletler bütün bunları 
önlemek için kurulmadı mı? Birleşmiş 
Milletler bugün fonksiyonsuz bir ku-
ruluş haline gelmiştir. Kimse itiraz et-
miyor denilen bir noktada yine bir gür 
ses, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın torunu 
olan bir ses çıktı, bir millet çıktı. Aziz 
milletimizin adına Sayın Cumhurbaş-
kanımız ve bizler her platformda dün-
ya beşten büyüktür diyerek, bu ada-
letsizliğe meydan okudu. Sen misin 
dünya beşten büyüktür diyen. Herkes 
biliyordu da siz niye bunu ilan ediyor-

sunuz. Adamların endişesi, adamların 
korkusu ve telaşı budur. Dünya beşten 
büyüktür diyerek, Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu Salonu’nda gözlerinin 
içine baka baka söylerseniz, bütün 
dünyanın masum ve mazlum halkla-
rının temsilcilerinin yürekten gelen 
alkışlarıyla o salon orada inlerse, biri-
lerinin de korkması son derece tabidir 
ama bedeli ne olursa olsun dünya beş-
ten büyüktür demeye devam edeceğiz.

“Bedel Ödemiş Olan Bir 
Demokrasiye Sahibiz”

Demokrasi tecrübesini Osmanlı-
nın son dönemlerinden itibaren iyi 
kötü inşa etmeye gayret ettik. Bedel 
ödemiş olan bir demokrasiye sahibiz. 
Hani derler ya demokrasi bedel öde-
meden kazanılmaz, bedel ödemiş bir 
demokrasiyiz. Çok daha net söyleye-
yim, belki Avrupa ülkelerinin ödediği 
bedelden daha fazlasını ödemiş bir 
ülkeyiz.

Kendisine bahşedilen alanda hare-
ket eden bir ülke olursa inanın ki Tür-
kiye’de hiçbir sıkıntı yaşamayız. Terör 
örgütlerini de geri çekerler, FETÖ’yü 
de geri çekerler, benzer örgütlenmele-
ri de geri çekerler

Bu coğrafyanın kilit taşı olan Tür-
kiye, yeniden Osmanlının ve Selçuk-
lunun ruhuyla dirilmesini başaracak, 

ekonomide, siyasette, toplumsal ha-
yatta yeniden güçlü bir şekilde varlığı-
nı ortaya koyacak, Sykes-Picot’un 100. 
Yılında yeni bölünmelerin değil yeni 
derlenmelerin, toparlanmaların adre-
si, merkezi haline gelecek. Ben bu duy-
gularla inşallah önümüzdeki dönemin 
çok aydınlık olduğuna inanıyorum.

“Kendinizi İyi Yetiştireceksiniz”

Türkiye’nin ilk 21 üniversitesin-
den birisi olmuş Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nin 49 bin öğrencisi 
var. Şimdi kendinizi iyi yetiştireceksi-
niz. Türkiye’nin 21. üniversitesi olmak 
yetmez. Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi mezunu gençlerin arasından 
dünya çapında bilim adamları bilim 
kadınları çıkacak. Dünya çapında avu-
katlar, dünya çapında hakimler, dünya 
çapında doktorlar, fizik mühendisleri, 
sanatçılar, edebiyatçılar çıkacak. Si-
zin dünyada olan hiçbir gençten zerre 
miktarda geri kalır tarafınız yoktur 
ayrıca ferasetiniz var. Problem çözme 
yeteneğiniz var, inancınız var, büyük 
bir tarih birikiminiz var.”

Konuşmasının ardından Prof. Dr. 
Numan Kurtulmuş’a, Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer tarafından günün anısına 
hediye ve çiçek takdim edildi.

2016-2017 Akademik Yıl Açılış Tö-
reni kokteyl ile sona erdi.
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Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi’nin, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi adını 
alması sebebiyle açılış dersi 
verildi. 

Programa Çanakkale Valisi Orhan 
Tavlı, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, İl 
Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Necmi 
İnce, Emniyet Müdürü Yılmaz Özden, 
Defterdar Mustafa Işık, Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. 
Dr. Mirza Tokpunar, Prof. Dr. Süha Öz-
den, Fakülte Dekanları, Yüksekokul 
Müdürleri, akademik ve idari persone-
lin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüse-
yin Erkul yaptığı açılış konuşmasında 
fakültenin kuruluş tarihi ve gelişimi 
hakkında bilgiler verdi:

“Fakültemiz 2012 yılında İktisadi 
İdari Bilimler Fakültesi olarak kurul-
du. 2013-2014 eğitim öğretim yılında 
ilk öğrencilerini aldı. Fakültemiz 2016 
yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Si-
yasal Bilgiler Fakültesi’ne dönüştürül-

dü. Türkiye’de sadece üç büyük kentte 
olan yedi siyasal bilgiler fakültesin-
den bir tanesi ve sadece il merkezinde 
açılan fakülteyiz. Prestijli bir fakülte. 
Örnek olarak da sadece Çanakkale’de 
mevcut. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin 
kurulması Rektörümüz Prof. Dr. Yücel 
Acer’in çabalarının bir sonucudur. Bu 
nedenle fakültem adına kendisine te-
şekkür ediyorum. Fakültemizde Siya-
set Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, 
İşletme, Uluslararası İlişkiler olmak 
üzere dört bölümümüz var. Öğretim 
elemanı sayısı 23, öğrenci sayımız ise 
şimdilik 750 ancak gelecek eğitim öğ-
retim yılında bu sayı 2 bini bulacak. 
Lisansüstü eğitim programlarımızda 
YÖK tarafından kabul edildi. Şu an 
hazırlıklarını yapıyoruz. Yerel Yöne-
timler ve Çevre ile Uluslararası İş-
letmecilik alanlarında yüksek lisans 
programlarımız açıldı ve Şubat ayında 
öğrenci alımına başlayacağız.”

“Siyasal Bilgiler Fakültesi Marka 
Olmayı Misyon, Bilim Dünyasının 

Nitelikli Bir ortağı Olmayı Bir 
Vizyon Belirlemiştir”

Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak 

marka olmayı misyon, bilim dünyası-
nın nitelikli bir ortağı olmayı vizyon 
edindiklerini vurgulayan Prof. Dr. Er-
kul sözlerine şöyle devam etti: “Hem 
üniversitemiz, hem fakültemiz peyzaj 
ve çevre duyarlılığı dikkate alınarak 
fiziksel yerleşimi düzenlenmiş, aka-
demik olarak donanımlı, seçkin kad-
rosu ve nitelikli personeliyle eğitim 
bilim ilkeleri ön plana alınarak oluş-
turulmuş öğretim ortamı ve yeniliğe, 
gelişmeye açık yönetim anlayışı ile 
gençleri toplumsal olay ve olguları 
gözlemleyen, araştıran ve sorgulayan, 
bilgiden bilgi üretebilen, analitik ve 
kavramsal düşünme yeteneğine sahip 
girişimci ve iletişimci bireyler olarak 
yetiştirmeyi amaç edinmiştir.”

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise ko-
nuşmasında iki önemli husus için bir 
araya gelindiğini bildirdi. Bunlardan 
ilkinin Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin 
eğitim-öğretim başlangıcını yapmak, 
ikincisinin ise Vali Orhan Tavlı’yı öğ-
rencilerle bir araya getirmek olduğunu 
söyleyen Rektör Acer, Çanakkale On-
sekiz Mart Üniversitesi’nin hem Tür-
kiye, hem de Türkiye’nin bilim dünya-
sı için önemini vurguladı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’dan

SBF Öğrencilerine 
Açılış Dersi

SBF Öğrencilerine 
Açılış Dersi
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“Çanakkale’nin Türkiye tarihi, Os-
manlı İmparatorluğu tarihi için öne-
mini hepimiz biliyoruz. ÇOMÜ’nün 
geride bıraktığı 24 yılda ne kadar iyi 
bir noktaya gelebildiğini de hepimiz 
biliyoruz. Bize düşen görev, şüphesiz 
ki ÇOMÜ’yü daha ileri bir seviyeye 
götürmek ve üniversitemizin Türki-
ye’nin en iyi üniversiteleri arasında 
yer almasını sağlamaktır. Bu sadece 
bir hayal değil gerçekleşebilecek bir 
projedir. Çanakkale’nin bütün şartları, 
sadece doğası, cazibesi değil aynı za-
manda buranın ruhu da, ÇOMÜ’nün 
kısa sürede Türkiye’nin en iyi üniver-
siteleri arasına girebileceğini gösteri-
yor. Şu anki çabalarımızda bu gerçek 
üzerinde yürüyor. Sadece rutini takip 
etme lüksüne sahip değiliz. Üni-
versitemizi geliştirme çabamız 
ve görevimiz var. Bu amaç ve 
bilinçle çalışıyoruz. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nin hikâ-
yesi de bu temel üzerinde 
oluştu.

“Siyaset Bilimini Bilen 
Nesiller Yetiştirmek 

Görevimiz”

Siyasal Bilimler Fakültesi 
Türkiye’de sosyal bilimler ve 
siyaset bilimi anlamında çok 
prestijli bir isim. Bu sebepten 
ÇOMÜ’ye kazandırmak için 
özel bir çaba harcadık. Tabii bu 
benim sadece şahsi çabam de-

ğil. Buna destek vermiş hocalarımız 
var, YÖK’de bize bu anlamda destek 
vermiş hocalarımız var. Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi’ni ismi kadar içeriğini de 
doldurmak önemli. Sosyal bilimler, 
siyaset bilimi Türkiye için çok önemli-
dir. Mühendislikler, tıp, sanat ne kadar 
önemliyse sosyal bilimler de o kadar 
önemli.  Özellikle Türkiye gibi bir ülke 
için. Eğer İzlanda gibi ülkede yaşayan 
insanlar olsaydık siyaset bilimi özellik-
le uluslararası siyaset bu kadar önemli 
olamayabilirdi. Biz öyle bir ülkeyiz ki 

tarihimizle, konumu-
muzla siyaseti çok 
iyi bilen, bu işi çok 
iyi özümsemiş, bu 

işi bilimiyle bilen 
nesiller yetiş-

tirmek ve 

bu nesillerinde bu bilgi birikimini, tec-
rübesini ülke yararına kullanabilmesi-
ni sağlamak görevimiz. Bu fakültenin 
içeriğini de bu şekilde dolduracağız. Şu 
an istediğimiz seviyede değiliz. Fakat 
amaçladığımız önemli çalışmalar var. 
Dünya siyasetinde, hatırı sayılır büyük 
rol oynamış ülkemizin, konumuna uy-
gun öğrenciler yetiştirmek, en büyük 
hedeflerimizden biridir. Batı dilleri ve 
doğu dillerini bilen öğrenciler de yetiş-
tireceğiz. Yapacağımız görev süresince, 
bu hususlar hakkında çalışmalar yapa-
cağız. Sayın Valimizi de bugün öğrenci-
lerimize kariyer konusunda soru cevap 
şeklinde sunuş yapması için istirham 
ettik. Valimizle öğrencilerimizi her za-
man bir araya getiremiyoruz. Bugün, 
Sayın Valimize bizlere vakit ayırdığı ve 
kabul ettiği için huzurlarınızda şükran-
larımı arz ediyor saygılar sunuyorum.”

Vali Orhan Tavlı, 
programa davet edil-
diği için duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirerek; ‘Kariyer 
Geliştirme’ açılış 
dersiyle Siyasal Bi-
limler Fakültesi öğ-
rencileri ile bir araya 
geldi. Program isim 
kokteyli ve günün 
anısına fidan dikimi 
ile son buldu.

Orhan TAVLI - Çanakkale Valisi
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 ● Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi 2016-2017 eğitim 
öğretim yılı ilk kayıtları Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Erdem, Tıp Fakültesi Dekan 
Vekili Yrd. Doç. Dr. Halil 
İbrahim Taş, Genel Sekreter 
Sami Yılmaz ve Öğrenci İşleri 
Daire Başkanı Erdal Demir’in 
katılımıyla Tıp Fakültesi’nde 
gerçekleşti. 

Türkiye’nin En Güzel Şehrinde, En 
İyi Tıp Fakültelerinden Birindesiniz

İlk kaydı yapan Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer, öğrencilere Türkiye’nin en 
güzel şehri ve en iyi Tıp Fakültesi’nde 
olduğunuz için çok şanslısınız diyerek 
şunları söyledi:

“Tıp Fakültesi’ni kazanmak her 
öğrencinin başarabileceği bir şey de-
ğil. Türkiye’de 2 milyona yakın öğ-

rencinin arasında ilk 10 bine girmek 
büyük bir başarı. Bu başarıda emeği 
olan herkesi kutluyorum. Özellikle 
öğrencilerimizin ailelerini kutluyoruz. 
Onların emeğinin de büyük olduğunu 
biliyoruz. Bu başarı bir takım işi. İçe-
risinde aileler, öğrencimizin kendisi, 
öğretmenleri var. Bundan sonrası için 
de ailenin desteğinin özellikle devam 
etmesi gerekiyor. Şunu da vurgula-
mak istiyorum. Burası sıradan bir Tıp 
Fakültesi değil. Türkiye’nin en güzel 
şehrinde bulunan ve Türkiye’nin en 
iyi Tıp Fakültelerinden bir tanesi. Tıp 
Fakültemiz eğitim öğretime Çanak-
kale’de başlayalı 10 yılı geçti. Bu 10 
yıl içerinde fakültemiz ve hastanemiz 
ciddi bir gelişme gösterdi. Büyük bir 
uygulama hastanesine sahibiz. Tıp 
Fakültesi öğrencilerimizin daha iyi 
eğitim öğretim görmesi için bu bina-
nın daha da genişlemesi ve gelişmesi 
için projeler yapmaya devam ediyo-
ruz. Bu çalışmaların hepsi ÇOMÜ Tıp 

Fakültesi’ni ve Araştırma Hastanesi’ni 
Türkiye’deki en ön planda bulunan 
Tıp Fakültelerinin arasında olmasını 
sağlıyor. Eminim öğrencilerimiz bura-
da keyifle verimli bir eğitim öğretim 
hayatı yaşayacaklar.” 

Kendi Çabanız ve Başarılarınızla İyi 
Yerlerde Olabilirsiniz

Türkiye’de kendi çabasıyla kendini 
geliştirmiş, iyi eğitim almış, iyi nokta-
lara gelmiş insanların yükselebildiğini 
birilerine dayanarak, birilerinin ara-
cı haline gelerek yükselmek zorunda 
olunmadığını vurgulayan Rektör Acer; 
“Ülkemiz olağanüstü bir dönemden 
geçiyor. Biz epeydir Türkiye’de halkın 
kendi özgür iradesiyle seçtiği hükü-
metin dışında yapı oluşturup öğrenci-
lerimizi, çocuklarımızı içerisine çekip, 
değişik amaçlar için kullanan yapıyla 
ciddi anlamda mücadele ediyorduk. 
Kendi üniversitemiz içerisinde de bu 
mücadeleyi yürütüyorduk. 15 Tem-

ÇOMÜ’de  
İlk Kayıt Heyecanı

Rüya Merve ONUK : “Çok heyecanlıyım”
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muz’da halkımızın özgür iradesi ile 
seçtiği hükümeti alaşağı edip başka 
bir yapı kurmak için çalışan bir çete 
olduğunu ve bu çetenin TSK dâhil bü-
tün kurumlarımız içerisine sızdığını 
net bir şekilde görmüş olduk. Bu yapı 
maalesef üniversitelerimizin içerisine 
de sızmış bir yapıydı. Ben göreve geldi-
ğim günden itibaren bu yapı ile müca-
dele ediyorduk. 15 Temmuz’dan sonra 
bu mücadelemiz daha daha hızlandı. 
Hem ailelerimize hem de çocuklarımı-
za şunu özellikle vurgulamak isterim. 
Çocuklarımızın inancını, dinini doğru 
öğrenen, kendine güvenen, kimseye 
dayanma zorunluluğunu hissetme-
yen bireyler olmalarını sağlamamız 
lazım. Bu bağlamda öğrencilerimizin 
üniversitelerde okurken bu konulara 
dikkat etmesi gerekiyor. Başkalarının 
bize yönelttiği veya telkin ettiği şey-
leri kendi mantık süzgecimizden ge-
çirmemiz lazım. Birilerinin desteğini, 
torpilini aldığınız zaman bilin ki bun-
lar sizi başka amaçlar için kullanmak 
istiyorlar. Bunun başka bir açıklaması 
olamaz” dedi.

Ancak Kendi Özgür İrademizle 
Seçtiğimiz Yönetim Bize Karşı 

Sorumludur

Prof. Dr. Yücel Acer, sadece kendi 
özgür irademizle seçtiğimiz yöneti-
min bize karşı sorumlu olduğunu be-
lirterek; herkesin ders çıkarması gere-
ken bir dönemden geçildiğinin altını 
çizdi ve sözlerine şöyle devam etti: 

“Bu yapıyla mücadele etmek için 

hepimizin destek vermesi gerekiyor. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın da söyle-
diği gibi bu daha bitmiş bir mücadele 
değil, sürekli devam etmesi gereken 
bir mücadele. Çünkü böyle yapılara 
karşı sürekli bir mücadele ve sağlam 
duruş gerekiyor. Şunu unutmamak ge-
rekiyor. Ancak kendi özgür irademizle 
seçtiğimiz yönetim bize karşı sorumlu 
olur. Gizli kapaklı dış bağlantılı yapılar 
bize fayda değil zarar verir ve ülkemizi 
bir felakete sürükler. O yüzden ben bu 
süreci ülkemiz için bir şans olarak gö-
rüyorum. Doğru zamanda üniversite 
okumaya başlıyor çocuklarımız. Hem 
onlar çok dikkatli olacaklar hem biz 
çok dikkatli olacağız.”

İlk kayıtları gerçekleştirilen öğ-
rencilerimiz Rüya Merve Onuk, Me-
lisa Yılmaz ve Zahide Ahsen Bayrak-
tar’dan görüşlerini aldık. 

Rüya Merve Onuk: Kocaeli’nden 
geliyorum. Çocukluğumdan beri dok-
tor olmanın hayalini kuruyordum. 
Hayallerim gerçek oldu. Çok mutlu-
yum. Çanakkale’nin bir öğrenci şehri 
olduğunu, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversite’sinin muhteşem bir kam-
püsü olduğunu duyuyordum. Heye-
canlıyım.

Melisa Yılmaz: İstanbul’dan ge-
liyorum. Ablamda ÇOMÜ mezunu. 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
çok istediğim bir üniversiteydi. Çok 
mutluyum. 

Zahide Ahsen Bayraktar: Çanak-
kale Onsekiz Mart Üniversitesi bildi-
ğim bir yer değildi. Şehri de, Üniversi-
teyi de çok beğendim. Hayalim doktor 
olmaktı. Hayalimi gerçekleştirmenin 
ilk adımını attım. Heyecanlı ve mut-
luyum.  

Melisa YILMAZ : “Çok mutluyum”
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 ● ÇOMÜ’nün 4 yıllık okullarında 
kontenjan doluluk oranı geçen 
yılların üzerinde seyrederek 
% 98.81 oldu. 2016 ÖSYS ilk 
yerleştirmelerinde Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 
önlisans ve lisans geneli 
doluluk oranı % 96.12 olurken 
ek yerleştirmelerle birlikte 
bu oranının % 100’ü bulması 
bekleniyor. 

Yerleştirme verilerine göre 10 bin 
549 öğrencinin 5169’u lisans, 5380’i de 
ön lisans programlarına yerleşti. Lisans 
programlarında sadece 62 kontenjan 
boş kalırken bu kontenjanın da ek yer-
leştirmelerde dolacağı tahmin ediliyor.

İlk yerleştirme istatistiklerine ba-
kıldığında 2015’de 69 lise birincisi ÇO-
MÜ’ye yerleşirken bu yıl 83 lise birincisi 
ÇOMÜ’lü oldu. İlk 5 binden 15 öğrenci 

de ÇOMÜ’ye yerleşti. ÇOMÜ’ye yerle-
şen 10 bin 549 öğrenciden 5534’ü erkek 
5015’i ise kız öğrenci oldu.

Yerleştirme sonuçlarına il-bölge açı-
sından bakıldığında en çok tercih eden 
bölgenin 3903 öğrenci ile Marmara 
Bölgesi, en çok tercih eden ilin ise 1485 
öğrenci ile Çanakkale olduğu görülü-
yor. Marmara Bölgesi’ni 1917 öğrenci 
ile Karadeniz Bölgesi, 1238 öğrenci ile 
de Doğu Anadolu Bölgesi takip ediyor. 
En çok tercih eden iller sıralamasında 
Çanakkale’yi 607 öğrenci ile Balıkesir, 
578 öğrenci ile de Bursa takip ediyor.

Konu ile ilgili ÇOMÜ TV’ye konu-
şan Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, ÇO-
MÜ’nün Türkiye’de en çok tercih edi-
len üniversitelerden birisi olduğunu, 
bu yıl da güçlü bir şekilde gösterdiğini 
belirterek şunları söyledi:

“ÇOMÜ Kaliteli Öğrenci Profilini 
Güçlendiriyor”

“Üniversitelerin prestiji, kalite-
si birçok unsura bağlı tabi ki. Bunlar 
içerisinde bilimsel çalışmalar, eğitim 
öğretimin kalitesi ama herhalde en 
önemli unsurlardan bir tanesi de ter-
cih edilebilirlik meselesi. Tercih edi-
lebilirlik anlamında bakıldığı zaman 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
Türkiye’de en çok tercih edilen üni-
versitelerden birisi olduğunu bu yıl da 
daha güçlü bir şekilde gösterdi. 

Bizim lisans düzeyinde, ön lisans 
düzeyinde toplam 11 bin civarında ki 
kontenjanımızın, 10 bin 500’den faz-
lası dolmuş oldu ilk yerleştirmeyle. Bu 
% 96’dan fazla bir tercih edilirlik oranı 
demektir. Öte yandan tercih edilen öğ-
rencilerin profiline baktığımız zaman 
da aslında ciddi bir gelişme görüyoruz. 

 ● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2016 ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre tüm 
Türkiye’de büyük bir ilgi ile karşılaştı. Sonuçlara göre yaklaşık 10 bin 549 kişi daha ÇOMÜ’lü oldu.

ÇOMÜ’de Boş 
Kontenjan Kalmadı
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Bir kere daha fazla lise birincisi 
olmuş öğrenciler üniversitemizi 
tercih etmiş. Türkiye’nin bütü-
nünde ilk 5 bine girmiş öğrenci-
lerden tercih edenler var. İlk 10 
bine girmiş öğrencilerden ter-
cih eden sayısı artıyor. Bunların 
hepsi Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin aynı zamanda 
kaliteli bir öğrenci profilini de 
güçlendirdiğini gösteriyor. 

Yeni açtığımız bölümlerle güç-
lenen fakültelerimizin, yükseko-
kullarımızın bu oranı gittikçe 
daha da arttıracağına olan inan-
cımız fazla.

“ÇOMÜ’ye 13 Bin Yeni Öğrenci”

Bir de tabi Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nin hangi böl-
gelerden, hangi illerden öğrenci 
çektiği hususuna bakıldığı za-
man aslında şunu da görüyoruz; 
bir kere Marmara Bölgesi birinci 
sırada daha sonra Karadeniz Böl-
gesi geliyor. Sadece hemen yakı-
nımızdaki bölgelerden değil Tür-
kiye’nin uzak bölgelerinden de 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi tercih edilen bir üniversite. 
Tabii iller sıralamasında büyük 
iller ön plana çıkıyor, Buradan da 
çok sayıda öğrencimiz Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi öğren-
cisi oluyor. 

Bizleri çok gururlandıran, se-
vindiren husus ikinci yerleştir-
meler sonucunda bizim boş kalan 
hiç kontenjanımız olmayacak. Bu 
tabi öğrenci sayımızın aynı za-
manda  arttığı anlamına da geli-
yor toplamda. 

Yüksek lisans, lisansüstü 
programlar, yabancı uyruklu öğ-
rencileri de dikkate aldığımız 
zaman belki bu sene ilk defa öğ-
rencimiz olacak öğrenci sayısı 
13 bini buluyor. Bu da 48 bin-49 
bin arasında bir öğrenci sayısına 
ulaştığımızı gösteriyor. Bunlar 
bizim sorumluluğumuzu arttıran 
hususlar. Bu seneki göstergeler 
üniversitemizin son bir-iki yıl 
içerisinde çok daha hızlı bir geliş-
me gösterdiğini bize bir kez daha 
göstermiş oluyor.”
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Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’den, 
Başbakan Binali Yıldırım’a Ziyaret
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 ● Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Yücel Acer, Başbakan 
Sayın Binali Yıldırım’a 
makamında nezaket 
ziyaretinde bulundu.  

Görüşmede, Başbakan Yıldırım’a ha-
yırlı olsun dileklerini ileten Rektör Acer,  
ayrıca ÇOMÜ’de FETÖ ile devam eden 
mücadele ve planlanan büyük projeler 
konusunda bilgiler aktardı.  

Başbakan Yıldırım, ÇOMÜ’ye verdiği 
özel öneme vurgu yaparak hem FETÖ 
ile mücadeleden hem de Üniversitenin 
yürüttüğü projelerden duyduğu mem-
nuniyeti iletti. Yıldırım; Çanakkale’ye ve 
ÇOMÜ’ye bir ziyarette bulunmak arzu-
sunda olduğunu da ifade etti. Görüşme-
de, AK Parti Çanakkale Milletvekili ve 
Grup Başkan Vekili Av. Bülent Turan da 
hazır bulundu.

Başbakan Yıldırım: 
“ÇOMÜ’nün Yürüttüğü  
Projelerden 
Memnuniyet 
Duyuyorum”
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 ● Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yücel Acer, Fetullahçı 
Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
TSK içerisinde yuvalanmış 
hain teröristlerinin 
kalkıştığı darbe girişimine 
ve FETÖ’nün üniversiteden 
tasfiye edilmesine ilişkin 
önemli açıklamalarda 
bulundu.  

FETÖ’nün Türkiye’nin hem iç 
hem de dış güvenliği anlamında 
PKK’dan daha tehlikeli bir örgüt 
olduğunu vurgulayan Rektör Acer, 
15 Temmuz darbe girişimi ile bir-
likte tüm Türkiye’nin, bu örgütün 
tehlikeli boyutunu net bir şekilde 
gördüğünü söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin 
başarıya ulaşması halinde Türki-
ye’nin başka devletlerin kontrol 
edebildiği bir devlet haline ge-
leceğini anımsatan Rektör Acer 
“Eğer 15 Temmuz darbe girişimi 
başarılı olsaydı batılılar nezdinde 
bu sorunlar çözülmüş olacaktı. 

Nasıl çözülmüş olacaktı? Artık 
Türkiye, kolay yönetilebilen, ko-
lay yönlendirilebilen bir ülke ola-
caktı. En basit ifadesiyle bu… Ama 
Türkiye’nin bütünlüğü açısından, 
güvenliği açısından bakıldığı za-
man ülkemiz, dibi görünmez bir 
uçuruma düşmüş olacaktı. Ne-
den? Eskiden darbe zaten ülkenin 
ekonomik ve sosyal durumunun 
güçlü olmaması nedeniyle ülkeyi 
belki 1 metre yüksekten düşürü-
yordu. Ama şimdi Türkiye met-
relerce yükselmiş bir ülke.  Böyle 
bir girişim başarılı olmuş olsaydı 
hem siyasi açıdan hem ekonomik 
hem de sosyal açıdan Türkiye 
sonu olmayan bir uçuruma doğru 
yuvarlanmış olacaktı” dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi olarak FETÖ ile ciddi 
anlamda mücadele edildiğini vur-
gulayan Rektör Acer, 15 Temmuz 
darbe girişiminden çok önce bu 
yapı ile ilgisi olan birçok şüpheli-
nin açığa alındığını belirtti.

Rektör Acer 15 Temmuz darbe 
girişiminden bu yana FETÖ ile 
mücadele kapsamında yürütülen 
çalışmalara ilişkin ise şu bilgileri 
verdi: “227 öğretim üyesi görevle-
rinden uzaklaştırıldı. Öbür taraf-
tan 69 öğretim elemanı da açığa 
alınmadan soruşturuluyor. Şüphe 
durumu biraz daha hafif olanları 
biz açığa alma gereği hissetme-
den soruşturuyoruz. Yani açığa 
alınanlarla birlikte aynı şekilde 
soruşturuluyor. Öbür taraftan 
idari personel anlamında ciddi 
bir kadrolaşma vardı üniversi-
temizde, bunu biliyoruz. Şu an 
itibariyle 64 idari personel ki 
bunar arasında 3 daire başkanı 
da var. Şube müdürü ve üzerin-
de görev yapan kişiler de var. 48 
idari personel de açığa alınma-
dan soruşturuluyor. Ancak şunu 
özellikle vurgulamak isterim; bu 
açığa alınmadan soruşturulan-
larla ilgili tespitler ağırlaştıkça 
bunların da açığa alınanları ola-
caktır. Bu süreç kesinlikle devam 
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ediyor. 5’er komisyon üyesinden 
oluşan iki komisyon oluşturduk. 
Bir tanesi akademik personel, açı-
ğa alınan ve açığa alınmadan so-
ruşturulanların soruşturmalarını 
yürütüyor. 5 kişilik bu komisyo-
numuz profesörlerden oluşuyor. 
İkinci komisyonumuz idari per-
soneli soruşturuyor. Bu soruştur-
malar esnasında tespit edilenler 
açığa alınıyor. Dolayısıyla bu açığa 
alınanların rakamı artabilir.”

Rektör Acer, bu mücadele-
nin sonunda Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nin önünün açı-
lacağı konusunda inancının tam 
olduğunu belirtirken “Üniversite 
yönetimi olarak ve şahsen benim 
tek amacım bu süreci kararlı bir 
şekilde devam ettirmek, bu yapı-
nın unsurlarını temizlemek” ifa-
delerini kullandı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer’in ÇOMÜ TV Genel Yayın 
Yönetmeni Vural Bulut ile gerçek-
leştirdiği söyleşinin tam metni 

aşağıdadır:

Vural Bulut: Değerli hocam, 
Türkiye 15 Temmuz akşamı Fetul-
lahçı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı 
Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış 
hain teröristler tarafından yapılan 
bir darbe girişimine sahne oldu. 
Hamdolsun aziz milletimiz bu dar-
be girişimine karşı canı pahasına 
demokrasiyi savundu ve darbe giri-
şimini bertaraf etti. Darbe girişimi-
nin başarısız olmasından sonra dev-
letimiz topyekûn olarak bu yapıyla 
mücadeleye girişti. Bu anlamda, siz 
daha rektör adayıyken bu yapıya 
karşı Türkiye kamuoyunun dikkat-
lerini Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi’ne çekmiş, ÇOMÜ’nün bu 
yapının kontrolünde olduğunu dile 
getirmiştiniz. Rektörlük makamına 
oturduktan sonra da bu yapıyla en 
etkin mücadele verenlerden oldu-
ğunuzu görüyoruz. Bu anlamda bu 
Fetullahçı Terör Örgütü’nü genel 
anlamda değerlendirmek isterseniz 
neler söylemek istersiniz?

Fetullahçı Terör Örgütü Ülkemizin 
Son Yıllarda Karşı Karşıya Kaldığı En 

Büyük Tehdittir

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer: 
Bu mesele Türkiye için uzun süre-
dir oldukça önemli bir meseleydi. 
Zira Türkiye’nin hem iç güvenliği 
hem de dış güvenliği anlamında 
önündeki en büyük tehditlerden 
biriydi. Belki de en büyük tehdit-
ti. Hatta ben şöyle düşünüyorum; 
kimliği belli bir terör örgütü me-
sela PKK, Türkiye’ye, devletimize, 
milletimize karşı çok uzun sü-
redir bir terör eylemi içerisinde. 
PKK yapılanmasından bile daha 
tehlikeli bir terör yapılanmasın-
dan veya gizli bir yapılanmadan 
bahsedebiliriz. O anlamda ülke-
mizin son yıllarda karşı karşıya 
kaldığı en büyük tehdittir diye dü-
şünüyorum. Bir kere bunun altını 
kesinlikle çizmemiz lazım. Hafife 
alınmaması gerektiğini gösteren 
birçok emare en azından son dört 

Rektör Acer, ÇOMÜ’de FETÖ ile 
Mücadelenin Detaylarını Anlattı
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yıldır mevcuttu. Tabi 15 Temmuz’da 
yaşanan darbe girişimine kadar belki 
Türkiye’de birçok kesim bunun cid-
diyetini kavrayamamış olabilir. Öte 
yandan böyle bir yapı nasıl oluşabildi, 
bununla ilgili de benim bazı gözlemle-
rim var. Ben burada iki unsur görüyo-
rum. Bu milletin, ülkemizde yaşayan 
insanların, halkımızın, milletimizin 
belli duygularını veya belli değerlerini 
istismar ederek yola çıkmış bir yapıdan 
bahsediyoruz. Bu değerleri kullanarak 
çocuklarımızı yanlarına çekebilmiş 
bir yapı. Belli unsurları kullanarak da 
kendine minnettar bıraktırmış ya da 
bu yapı içerisine hapsetmiş bir yaklaşı-
mı var. Bunu nasıl yapmış: Yurtlarında 
barınma imkânı sağlamış, okullarında 
okutmuş, iş temin etmiş, kariyer temin 
etmiş, birçok kesimden para temin et-
miş ve bu şekilde gençlerimizi, insan-
larımızı bu yapı içerisine hapsetmiş, 
minnettar bıraktırmış bir örgütlenme-
den bahsediyoruz. Bu da altını çizme-
miz gereken bir unsur ve bununla bir-
likte daha birçok ön plana çıkan temel 
özelliği var. Bunlardan belki en önem-
lisi bu ülkemiz içerisinde başlatılıp yü-
rütülmüş bir yapılanma değil. Kesin-
likle dış bağlantılı bir yapılanma. Ben 
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hu-
kuk çalışmış bir akademisyen olarak 
şunu rahatlıkla söyleyebilirim; geçmiş 
yıllardan farklı olarak devletler birbir-
lerini kontrol etmek için bu tür yapıları 
kullanırlar. Yani eskiden devletler belki 
doğrudan silahlı müdahale, doğrudan 
ekonomik, askeri yaptırım gibi unsur-
ları kullanırlardı ama günümüzde dev-
letler birbirleriyle o kadar bağımlı hale 
geldiler ki askeri ya da ekonomik yap-
tırım aynı zamanda uygulayan devlete 
de zarar veriyor. Şöyle diyelim mesela 
Amerika Birleşik Devletleri Rusya’ya 
bazı yaptırımlar uyguluyor. Bu sadece 
Rusya’nın zarar gördüğü bir şey değil, 
Amerika Birleşik Devletleri’nin de zarar 
gördüğü bir şey oluyor. Artık bunun ye-
rine devletler daha çok o ülkeyi içeriden 
kontrol etmeye yönelik yapılar oluştu-
ruyorlar. Bu yapı böyle bir yapı... Yani en 
başında belki çok masumane başlamış 
bir şey olabilir. Ama zaten bu tür ülke-
ler, bu tür yapıları izler, oluşumunun 
önünü açar, sonra da kullanmaya başlar. 

Herkesin bunu bilmesi lazım ve bunun 
altının çizilmesi lazım.

Vural Bulut: Esasında PKK’ya baktı-
ğımız zaman Türkiye için, belki Suriye’yi, 
İran’ı da belli bir dönem için işin içine ka-
tabiliriz, onlar için de problem olmuştu. 
Uluslararası boyut anlamında Fetullahçı 
Terör Örgütü PKK’dan daha tehlikeli di-
yebilir miyiz?

17-25 Aralık da Bir Darbe 
Girişimiydi

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer: Kesin-
likle daha tehlikeli. Çünkü PKK’nın dış 
desteği, barındığı yerler, finans kaynak-
ları, yapılandığı kurumlar bunları tespit 
etmek daha kolay. Fetullahçı Terör Ör-
gütü öyle bir yapılanma ki çok daha baş-
ka bir stratejisi, çok daha başka bir yak-
laşımı var.  Mesela 15 Temmuz’a kadar 
kimse böyle bir yapılanmanın silahlı bir 
yapılanma olduğunu düşünememişti.  
Ama şu bir gerçek 17-25 Aralık 2013’de 
gerçekleştirilen girişimler, bu yapının 
gerçekleştirdiği girişimlerdi ve bir darbe 
girişimiydi. O zaman da halkın seçtiği 
iktidarı düşürmek, al aşağı etmek hatta 
mümkünse o zamanki başbakanı hapse 
atmak, böylece devlet içerisinde yeni bir 
yapılanmayı oluşturmak hedefti. Sayın 
Cumhurbaşkanı o zaman Başbakandı 
açıkça söylemişti; bu da bir darbe gi-
rişimi demişti. Çok doğru bir tespitti 
ama silahlı bir girişim olmadığı için 
insanlar bunun ciddiyetini kavraya-
madı. 15 Temmuz da da TSK’yı, silahlı 
gücü kullanarak bir darbe girişimi ger-
çekleştirmiş oldular. Bu ikisi arasında 
girişim ve amaç anlamında hiçbir fark 
yok. Sadece kullanılan araçlar farklı. O 
zaman yargı kullanıldı; savcılar vasıta-
sıyla, emniyetin bir kısmını kullanarak 
başbakanı, bakanları veya halkın irade-
siyle seçilmiş kişileri hapse atmak, suç-
lu hale düşürmek gibi yöntemle darbe 
girişimi gerçekleştirilmişti. Bu sefer de 
TSK’nın içerisinde yapılanmış olan un-
surlar silahlı güç kullanarak darbe giri-
şimi gerçekleştirdiler. Dolayısıyla ikisi 
arasında bir fark yok.

Hem bu yapının bertaraf edilmesi 
anlamında hem de benzeri yapıların 
oluşmasının engellenmesi anlamında 
çünkü bu süreç biraz önce söylediğim 

gibi uluslararası ilişkiler açısından böyle 
ilerler. Bu yapıyı bertaraf edesiniz ama 
benzeri yapılanmaların oluşmasını en-
gelleyemezseniz, başka bir yapılanmay-
la karşılaşırsınız, mukadderat böyledir. 
Eğer gerekli tedbirler, gerekli dersler çı-
karılamazsa gidişat bu yöndedir.

Vural Bulut: FETÖ’nün büyük bir 
tehlike olduğundan bahsettiniz. Peki, ve-
lev ki 15 Temmuz Darbe Girişimi başarılı 
olsaydı Türkiye’yi nasıl bir tablo bekliyor-
du?

15 Temmuz Darbe Girişimi Başarılı 
Olmuş Olsaydı Türkiye Sonu 
Olmayan Bir Uçuruma Doğru 

Yuvarlanmış Olacaktı

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer: Bir 
kere şunu söylemek lazım bu yapı dış 
bağlantılı bir yapılanma olduğu için 
Türkiye’de değişecek olan devlet yöne-
timi bir kere en hafif ifadesiyle bazı dev-
letlerin kontrol edebildiği bir yapı hali-
ne gelecekti.  Ben hep şunu söylerim 
özellikle büyük devletler geriye kalan 
devletleri kontrol edip, yönetebildikleri 
sürece o devletler iyidirler ama ne za-
man ki kontrol edememeye başlarsa o 
zaman bir sorun görürler. Aslında Tür-
kiye’nin son zamanlarda gerçekleştir-
diği ilerleme batılı devletlerde şöyle bir 
rahatsızlık yarattı; Türkiye, kontrol edi-
lebilen, yönetilebilen ve yönlendirilebi-
len bir ülke olmaktan yavaş yavaş çık-
maya başladı. Bu ciddi bir rahatsızlıktır. 
Büyük devletler için en temel rahatsız-
lıktır. Bölgedeki politikalar, dünyanın 
geneline ilişkin politikalar konusunda 
siz Türkiye’yi yönetemezseniz, Türkiye 
sizin için sorundur. Eğer 15 Temmuz 
Darbe Girişimi başarılı olsaydı batı-
lılar nezlinde bu sorunlar çözülmüş 
olacaktı. Nasıl çözülmüş olacaktı? Ar-
tık Türkiye, kolay yönetilebilen, kolay 
yönlendirilebilen bir ülke olacaktı. En 
basit ifadesiyle bu… Ama Türkiye’nin 
bütünlüğü açısından, güvenliği açısın-
dan bakıldığı zaman ülkemiz, dibi gö-
rünmez bir uçuruma düşmüş olacaktı. 
Türkiye’nin karşısında bulunan tehdit 
sadece bu yapıyla sınırlı değil, PKK Te-
rör Örgütü artı benzeri yapılanmalar 
çeşitli uç yapılanmalar...
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ÇOMÜ Yönetimi Olarak 15 
Temmuz’dan Önce ÇOMÜ’de 

FETÖ / PDY İle İlgili Çalışmalara 
Başlamıştık

Bu süreçte Emniyet Müdürlüğümü-
ze teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 
biz önceki dönem yapılan bazı gayri-
meşru işleri, mevzuata aykırı, yasal 
olmayan işleri tespit etmek için ciddi 
çaba sarf ettik. Bunlarla ilgili dosyalar 
oluşturduk. Bu dosyaların tabi rektör-
le ilgili olanlarını şüphesiz ki YÖK so-
nuçlandırmak durumunda ve mevzuat 
gereği YÖK’e gönderdik. Bu yapının 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite-
sin’de hâkim olduğu dönemde bir işa-
damları derneğinin (malum bunların 
oluşturduğu bir dernek) burs verilme-
siyle ilgili. Biz yapılan protokol neti-
cesinde aslında bu yapı için bir para 
transfer sistemi olarak kullanıldığını 
fark ettik. Bununla ilgili üniversitemiz 
içinde inceleme yaptık. O esnada Em-
niyet Müdürlüğü de aslında bununla 
ilgili bir soruşturma yürütüyordu. Bu 
soruşturma sonucunda savcılığa inti-
kal eden bir dosya oldu. Dediğim gibi 
biz de yaptığımız incelemenin sonuç-
larını emniyetle ve savcılıkla paylaştık. 
Daha sonra bu kişiler ki bunlar ara-
sında eski rektör, yöneticilik yapmış, 
rektör yardımcılığı yapmış kişiler ve 
üniversitenin, üniversiteyi destekle-
mek için kurduğu vakfın yönetiminde 
bulunan hocalar hakkında dava açıldı. 
Hatta gözaltına alındılar, sorgulandılar, 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldılar ve yargılama devam etti. 
Bu yargılamanın esas unsuru terör 
örgütüne üye olmak, yardım etmek 
veya finansman sağlamak gibi suçla-
malardı. İşte bu suçlamalardan hareket 
ederek biz bu suçlamalarla yargılanan 
kişilerin üniversitemizde bulunmasını 
öğrencilerimizle bir arada olmasının 
yaratacağı sakıncayı düşünerek daha 
15 Temmuz yaşanmadan önce bunla-
rı açığa alma süreci başlatmıştık. Baş-
ta önceki rektör olmak üzere. Rektör 
yardımcılığı yapmış, vakıf başkanlığı 
yapmış kişiyi açığa almıştık ve sanıyo-
rum 5 kişinin daha açığa alınması için 
yazıları yazılmıştı. Tam o esnada bu 
darbe girişimi gerçekleşti. Keza darbe 

girişiminden sonra yargılanan bu ki-
şilerin tamamı tutuklu yargılanır hale 
geldiler. Şu an tutuklu yargılanıyorlar. 
Sonrasında üniversitemizde öğretim 
üyesi, öğretim elemanı olarak çalışan 
başka kişilerden de tutuklananlar oldu. 
Dediğim gibi biz 15 Temmuz’dan önce 
bu süreçleri zaten işletmek için elimiz-
den geleni yaptık. Bunların hepsi 15 
Temmuz’dan önce bizim gündemimizi 
oluşturmuştur.

Vural Bulut: Sayın hocam yine bu 
FETÖ meselesinden devam etmek isti-
yorum.  Bu yapının en güçlü olduğu ku-
rumlar arasında üniversiteler yer alıyor. 
ÇOMÜ de bunlardan bir tanesi. Siz buna 
rektör adayıyken bile dikkat çektiniz. 
Kamuoyunu uyardınız ve rektörlük ma-
kamına oturduktan sonra da bu yapıyla 
en sert biçimde mücadele etmeye baş-
ladınız. 15 Temmuz’a kadar, bu yapıyla 
yapılan mücadelelerden bize bahseder 
misiniz?

ÇOMÜ, FETÖ / PDY’nin En 
Çok Kadrolaştığı Üniversiteler 

Arasındaydı

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer: Şunu 
itiraf etmemiz lazım; ÇOMÜ maalesef, 
benim göreve geldiğim Mart 2015’den 
önceki 4 yıl boyunca bu yapının örgüt-
lendiği, kadrolaştığı bir üniversite ol-

muştur. Bunu ilk defa söylüyor değilim. 
Rektör adayı olduğum zaman da söyle-
dim, sonrasında da söyledim. Çanak-
kale Onsekiz Mart Üniversitesi, devlet 
üniversiteleri içerisinde bu yapının en 
çok kadrolaştığı üniversitedir ya da 
birkaç üniversiteden birisidir dedim. 
Zaten bunu bilecek bir konumdaydım. 
Çünkü ben ÇOMÜ’de fiilen çalışmış 14 

yıl boyunca idarecilik yapmış birisiyim. 
Bu yapının, bu üniversitenin yönetimi-
ni ele geçirdiği zaman rektör yardımcı-
sıydım. Bunu şahsen görebilme şansı-
na sahip bir kaç kişiden birisi oldum.

2011 Yılında, Bu Yapılanmaya Karşı 
Şahsi Mücadelem Başladı

Yani bu yapının içinde olmayıp da, 
bu yapının üniversitede örgütlenme-
ye başladığını görebilecek pozisyonda 
bulunmuş birisiyim. Bunu gördüğüm 
2011 yılında benim şahsi mücadelem 
başladı. Benim bu yapılanmaya kar-
şı mücadelemdeki başlangıç, hareket 
noktam şuydu: Bizim seçtiğimiz bir si-
yası iktidar var, bize karşı sorumlu olan 
bu sorumluluğunun farkında olan, he-
sap verebilen, bu nedenle halkına hiz-
met etmek için yola çıkmış ve hizmet 
edemediği zaman da bunun hesabını 
verebilen bir yapı var. Halk tarafından 
seçilmiş bir hükümet varken, bir siyasi 
otorite varken bunun dışında bir ya-
pılanma gördüğümüz zaman, bundan 
doğal olarak başka hiç bir unsura bak-
madan rahatsızlık duymamız gerekir ki 
benim başlangıç noktam da burasıydı.  
İşte bu yüzden ben sonuç itibariyle o 
zaman dedim ki madem bir şeyi de-
ğiştiremiyoruz bari bu haksızlığın içe-
risinde olmamak lazım ve istifa ettim.  
2015 yılında yapılacak rektörlük se-
çimlerinde benim aday olmamın da iki 
tane temel gerekçesi vardı ve o zaman 
bunu açıkça ifade ettim. Bir tanesi bu 
yapıyla, bu üniversite içerisinde müca-
dele etmek ve bu yapının bu üniversite 
içerisinde yarattıkları haksızlığı gider-
mek ve bu yapının etkisini buradan 
söküp atmak. İkincisi de bu üniversi-
teyi, akademik kalite anlamında geliş-
tirmek. Bu iki amaçla yola çıktığımı o 
zaman da sık sık vurguladım. Yani esas 
vurgu noktamız buydu zaten. Rektör 
atandıktan sonra da bu vurgumuz de-
vam etti.

Yetkimiz Dâhilinde Yapmamız 
Gereken Her Şeyi Yaptık, Yapmaya 

Devam Edeceğiz

Peki, 15 Temmuz’a kadar bir yılın 
üzerinde süren rektörlük dönemimde 
neler yaptım ona baktığımız zaman, ya-

Rektör Prof. Dr. Yücel ACER : “Kararlıyız”



24 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

RÖPORTAJ

pabileceğimiz şeylerin tamamını yaptık. 
Bizim yapabileceğimiz şeyler yönetici 
konumundaki herkesi, yani bu yapıy-
la alakalı olduğunu bildiğimiz herkesi 
temizlemekti, göndermekti. İdarecilik 
sıfatını almaktı. Bunları yaptık. Bu yapı, 
bu çete benim rektörlüğüm döneminde 
benim şahsıma yönelik ve rektörlüğe 
yönelik müthiş bir karalama kampanya-
sı ve yıpratma mücadelesi yürüttü. Ben 
bir kaç basın toplantısında söyledim. Bu 
üniversite içerisinde hala bu yapının et-
kin olmasını sağlamak için çalışan bir 
çete var dedim. Bu, basın organlarıyla da 
çalışıyordu, başka şekillerde de çalışıyor-
du. Bakın benim hakkımda bazı şeyleri 
yazıyorlardı, kendileri yazıyordu. Sonra 
bunları kullanarak suç duyurusunda bu-
lunuyorlardı mahkemeye. Yazanlar da 
bunlar, suç duyurusunda bulunanlar da 
bunlar. Artı şahsımla ilgili, ailemle ilgili 
olur olmadık yazılar yazıyorlardı. Ama 
bunları takma isimlerle yapıyorlardı. 
Yani baktığımız zaman gerçekte olma-
yan isimler. Ama arka planda kimler ol-
duğunu biz tahmin edebiliyorduk. Fakat 
bunların kimler olduğunu tespit etmek 
bizim yetkimizi aşan şeyler. Bunun dı-
şında bizim yetkimiz dâhilinde ne varsa 
yaptık. Bakın açıkça söylüyorum önceki 
dönemde en üst düzey yöneticileri ben 
başka yerlere görevlendirdim. Ulusal 
basında bile çıktı, sürgün etti rektör 
diye. Yani önceki rektörü ve şu kişileri 
sürgüne gönderdi dediler yani bunu bir 
ulusal gazetenin köşe yazarları da yazdı, 
buradakiler de yazdı. Oysa bu mücadele 
topyekûn bir mücadele. Biz ÇOMÜ’de 
olanları anlatmaya çalıştık. Benim şah-
sım ve rektörlük olarak çok hedef haline 
geldik ama şunu söyleyebilirim; bu yapı-
nın içerisinde olmayan hocaların rahat 
çalışabileceği bir ortam oluşturduk. Yani 
onlar da biliyorlardı ki artık bunların bir 
eziyeti, haksızlığı bulaşmayacak onlara. 
Gördüğümüz her şeye müdahale ettik 
ve ÇOMÜ’de daha huzurlu bir çalışma 
ortamı oluşturduk. 

Vural Bulut: Bu çalışmanın kar-
şılığını da alıyorsunuz. Üniversitemiz 
biliyorsunuz son iki yıldır hatta son 1.5 
yıldır URAP listesinde.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer: Tabi 
her yıl açıklanan sıralama bu, yani 
son 2016-17 sıralamasını üniversite 

tarihinde görülmemiş bir şekilde hızlı 
yükselmiş olması ÇOMÜ adına, hoca-
larımız adına, iyi niyetle çalışan, doğru 
amaçlar için çalışan hocalarımız adına 
büyük bir gurur vesilesidir. Hem Ça-
nakkale için, hem üniversitemiz, hem 
üniversitemiz çalışanları için.

Vural Bulut: Yine aynı şekilde 15 
Temmuz öncesine dönmek istiyorum. 
Çünkü bizi izleyenler duymamış, bil-
memiş olabilir, farklı değerlendirmeleri 
duyuyor olabilirler. Siz esasında, darbe 
girişiminden çok kısa bir zaman önce 
zaten bu yapının elebaşı olarak görülen, 
üniversitemizde yöneticilik yapmış isim-
leri görevden uzaklaştırmıştınız. Yani 15 
Temmuz’dan önceydi bunlar. Bu nokta-
da biraz bilgi verir misiniz?

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer: Her-
kesin aynı kararlılığı göstermesi lazım, 
şunu özellikle vurgulamak lazım; Tür-
kiye’de 15 Temmuz’dan uzun bir süre-
de belki üç hafta boyunca meydanları 
tutmak gerekli bir mücadeleydi ama o 
bittikten sonra veya aynı anda başka 
alanlardaki mücadelenin de 15 Tem-
muz gecesi verilen mücadeleye karşı 
önemli olduğunu asla unutmamamız 
gerekir. Bu iş, bu yapı bu unsur bertaraf 
edilmeden mücadelenin asla zafiyete 
uğramaması lazım. Bunun için de bü-
tün kurumların, kişilerin kararlılığı çok 
önemli.

Vural Bulut: İyi bir noktaya temas 
ettiniz hocam, kurunun yanında yaşın 
da yanması meselesi var ki devlet bü-
yüklerimiz de bu konuyu sık sık dile ge-
tiriyorlar. Ben bu mücadeleyi yakinen 
takip eden biri olarak bu noktada üniver-
sitemiz yönetiminin çok hassas bir çalış-
ma yaptığının farkındayım, biliyorum. 
Bu açığa alınan personeller içerisinden 
şüphesiz geri dönecek olanlar da vardır 
belki de bunlar soruşturma sürecinde 
netleşecek olan konular? Bu noktada ne-
ler söylemek istersiniz yani o isimlere ne 
söylemek istersiniz.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer: Biz 
yaptığımız çalışmada ciddi şüphe tespit 
ettiğimiz, bulunmasında sakınca gör-
düğümüz akademik ve idari personeli 
açığa aldık. Bu olmazsa olmaz bir şey 
çünkü burada basit bir tehlikeden bah-
setmediğimizi baştan beri söyledim. 

Ne kadar gizli hareket eden bir yapı 
olduğunu, ne kadar kendini kamufle 
eden bir yapı olduğunu söyledim. Hatta 
şunu söylüyorum; böyle bir yapılanma-
nın inancımıza ters tarafı da şundan 
kaynaklanıyor; her şeyden önce bizim 
inancımız der ki; din güzel ahlaktır. 
Güzel ahlakın içerisinde dürüstlük,  
doğruluk, samimiyet bunların hepsi 
vardır. Şimdi işi gücü yalan söylemek 
olan, kamufle olmak olan, kandırmak 
olan, komplo kurmak olan, bir yapı 
şüphesiz ki bizim inancımızla ilişkisi 
olmayacak bir yapı. Yani yanı başımız-
da hep beraber de gördük Sayın Cum-
hurbaşkanımızın yanına kadar bile so-
kulabilmiş, Genel Kurmay Başkanı’nın 
yanına sokulabilmiş bir yapıdan bahse-
diyoruz. Bu basit bir şey değil yani üze-
rinde durulması gereken bir unsur.  O 
yüzden biz tabi ciddi bir şüphe duyduk. 
Şüphe gördüklerimizi üniversitemizde 
durmasında sakınca gördük. O nedenle 
bu bağlamda açığa almalar çok önem-
li. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi’ni diğer üniversitelerle karşılaş-
tırdığımız zaman birçok üniversiteye 
göre daha güçlü bir mücadele vermesi 
gereken ve veren bir üniversite. Biz ku-
runun yanında yaş da yanmasın, böyle 
bir adaletsizlik olmasın diye objektif 
çalışan, adalet duygusuna göre çalışan 
bir komisyon oluşturduk.  Şüphesiz ki 
içerde masum olanlar olabilir. Vardır ya 
da yoktur demiyorum olabilir, bu ince-
lemeler sonucunda ortaya çıkacaktır. 
Masum ve ilişkisiz olanlar şüphesiz ki 
görevlerine geri dönebilirler. Bu müca-
dele, şahsen ben burada olduğum süre 
boyunca devam edecek.

Yeri gelmişken şunu vurgulamak 
isterim; bu tür yapıların başarılı olma-
ması için gerçekten kendine güvenen, 
kendi ayakları üstünde durabilen ço-
cuklar yetiştirmemiz lazım. Bu ülke 
öyle bir ülke ki çalışarak, gayret ederek 
yükselebilen bir ülke. Bu ülke üçüncü 
sınıf bir ülke değil. Sadece torpille, ka-
yırmayla, iltimasla bir yere gelinebilen 
bir ülke değil burası. Bunu unutmama-
mız lazım, çocuklarımıza bunu söyle-
memiz ve öğretmemiz lazım. 

Vural Bulut: 15 Temmuz sonrasına 
baktığımızda güncel rakamlar alabilir 
miyiz? Şu an kaç akademisyen hakkında 
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soruşturma açılmış, kaçı açığa alınmış?

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer: 15 
Temmuz’da tehlikenin boyutu ortaya 
net bir şekilde çıkınca, biz bir senato 
toplantısı yaptık ki senato biliyorsunuz 
üniversitenin en üst karar organıdır. 
Senato toplantısında ben açıkça şunu 
ifade ettim: ülkemizin karşı karşıya 
kaldığı büyük tehlikenin 15 Temmuz 
akşamı ilk aşaması bertaraf edilmiş-
tir ama mücadelenin kesinlikle orda 
kalmaması gerekir ve bunun kararlı-
lıkla devam ettirilmesi gerekir. Devam 
ettirilebilmesi için de ben hukuk ça-
lışmış bir akademisyen olarak kişisel 
görüşüm olarak bir olağanüstü hal ge-
rektiğini ve olağanüstü tedbirler alın-
ması gerektiğini beyan etmiştim. Bu 
işi yaşamış görmüş birisi olarak böyle 
bir yapıyla ancak bu şekilde mücadele 
edilebileceğini aksi takdirde mücadele-
nin gene sonuçsuz kalabileceğini söy-
lemiştim. Gerçekten hükümetimiz, Sa-
yın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere 
bu gerekliliği derinden hissettiler ve bir 
olağanüstü hal ilan edildi. Olağanüstü 
hal ilan edilmesi sıradan bir şey değil. 
Kendi içinizde yuvalanmış bir tehditle 
ancak böyle baş edebilirsiniz. Temel 
insan hakları prensiplerinin kendisi de 
zaten böyle tehditler oluştuğu zaman 
olağanüstü tedbirler alma yetkisini o 
ülkenin hükümetine veriyor. Mesela 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bizim 
taraf olduğumuz en üst insan hakları 
sözleşmesidir, manzumesidir diyelim. 
Orada bile bu sözleşmeye taraf olmuş 

devletlere olağanüstü dönemlerde ola-
ğanüstü tedbirler alma yetkisi verir. 
Bu olağanüstü tedbirler alma durumu 
bizim 15 Temmuz’dan önce de bu üni-
versitede yürüttüğümüz mücadelenin 
önünü açmış oldu. 

227 Öğretim Elemanı Açığa Alınarak 
Soruşturuluyor, 69 Öğretim Elemanı 
da Açığa Alınmadan Soruşturulmaya 

Devam Ediyor

Üniversitemiz içerisinde bu yapıda 
olmayan birçok çalışanımız ve hoca-
mızın gördüğü, bildiği o kadar çok şey 
var ki… Buradan hareket ettik. Birim-
lerden kendi atadığımız yöneticilerden 
aldığımız bilgiler vardı. Zaten bilinen 
kişilerdi bunlar üstelik hükümetin 
oluşturduğu bazı veriler de vardı. Çe-
şitli şifreleme programları kullananlar 
vs. Bunlarla ilgili bilgiler de gelmiş oldu 
bize. Şu an itibariyle Çanakkale Onse-
kiz Mart Üniversitesi’nde yürüttüğü-
müz bu temizleme sürecinde öğretim 
elemanları düzeyinde 227 öğretim ele-
manını açığa almış ve bu şekilde soruş-
turuyor durumdayız.

Amacımız bu yapıyla ilişkide olan 
herkesin üniversiteden gitmesini sağ-
lamak ki bu üniversite ileriye doğru 
gidebilsin, öğrencilerimizin karşısında 
hoca olarak duran kişiler gerçekten 
hoca olsunlar. Ayrıca bizim hizmet al-
dığımız şirketlerin personelleri var. 
Onları da ayrıca inceledik, tahmin 
ediyorum önemli oranda bir personeli 
de tamamen üniversitemizden ilişi-

ğini keseceğiz. Bu süreç ile ilgili şunu 
söyleyeyim; akademik personelle ilgili 
tamamladığımız soruşturmalar sonu-
cunda üniversitemizde tamamen iliş-
kisinin kesilmesinin gerektiği tespit et-
tiklerimizi kararname gereği biz YÖK’e 
bildireceğiz. Üniversitelerden atılma 
kararını nihai olarak YÖK verecek ama 
soruşturmayı biz yürütüyoruz, tespit-
lerimizi yapıyoruz. Bu süreçte YÖK’e 
üniversitemizden tamamen ilişiği ke-
silmesini gerektiğini tespit ettiğimiz 
50’nin üzerinde öğretim elemanının 
bildirdik. Şu an eğer YÖK onaylarsa 
50’nin üzerinde kişinin üniversitemiz-
den ilk etapta tamamen ilişiği kesilmiş 
olacak. Bu görevden uzaklaşmalardan 
farklı olarak gerçekleştirilmiş olacak.

Adalet Kararlılık Gerektirir

Adaletle hareket etmek bazen ka-
rarlı olmayı gerektirir hatta belki de her 
zaman kararlı olmayı gerektirir. Birileri 
suç işlediyse adalet bunların cezasının 
uygulanmasını gerektirir. Böyle bir gi-
rişim başarılı olmuş olsaydı Türkiye’nin 
kendi içinde sosyal olarak bölünmesi 
kaçınılmazdı. Karşı olanlar olacaktı, ta-
raftar olanlar olacaktı. Bunların birbir-
leriyle olan belki de silahlı mücadelesi 
bu ülkeyi şüphesiz ki bir parçalanmanın 
eşiğine getirecekti. Doğrusu tehdit o ka-
dar büyük ki, hayal etmek bile zor. Yani 
sonu, dibi gözükmeyen bir uçurumun 
kenarından döndük desek tam anlamıy-
la bunu ifade etmiş olabiliriz ancak.

Rektör Prof. Dr. Yücel ACER : “Huzurlu bir çalışma ortamı oluşturduk”
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
ardından Öğretim Görevlisi Mete Gök-
çe’nin yönetiminde polifonik koronun 
resitaline, sonrasında da açılış konuş-
malarına geçildi. Açılış konuşmasını 
Komite Başkan Prof. Dr. Yusuf Dilgin 
yaptı. Konuşmasında 15 Temmuz ge-
cesi yaşanan olayları ve yaşanan süreci 
katılımcılara İngilizce olarak aktardı. 
Ardından Komite Başkanı Doç Dr. Ay-
şem Arda, organizasyon komite üyesi 
Prof. Dr. Reşat Apak da birer konuşma 
yaptılar.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer 
de konuşmasında şunları ifade etti: 
“Ülkemizde yaşanan ve başarısız olan 
15 Temmuz 2016 darbe girişiminden 
sonra, ülkemizde birçok ulusal ve ulus-
lararası kongreler ve sempozyumlar ip-

Uluslararası 10. Ege Analitik Kimya 
Günleri Kongresi ÇOMÜ’de Yapıldı

 ● (Internaitonal Conference: 10th Aegean Analytical Chemistry Days, AACD 2016) Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve İstanbul Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü’nün işbirliği ile düzenlenen ve  ÇOMÜ’nün ev sahipliğinde, 
Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrenin açılış törenine Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 
Rektör  Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem,  Prof. Dr. Süha Özden, Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hüsnü Baysal, yurtiçi ve yurtdışından seçkin panelistler, öğretim üyeleri ve öğrenciler 
katıldı.
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tal edilirken, oldukça güç şartlara karşı 
uğraş vererek bu kongrenin gerçekleş-
me sürecini büyük bir kararlılıkla sür-
düren ve kongrenin gerçekleşmesini 
sağlayan başta ÇOMÜ ve İstanbul Üni-
versitesi Kimya Bölüm öğretim üyeleri 
olmak üzere tüm organizasyon komite-
sini kutluyorum. Böyle büyük ve önem-
li bir kongre üniversitemizde gerçek-
leştiği için de, oldukça mutlu olduğumu 

ifade etmek isterim. Bilimsel etkinlik-
ler, bilimsel çalışmaların sunulduğu, 
tartışıldığı ve paylaşımların birebir ger-
çekleştiği ortamlar olup, Üniversitemiz 
bilimsel etkinliklerin düzenlenmesine 
büyük bir önem vermektedir. Birincisi 
1998 yılında Ege Üniversitesince dü-
zenlenen ve daha sonra her iki yılda 
bir sırasıyla Türkiye ve Yunanistan’da 
düzenlenen ve Uluslararası bir kongre 

olan Ege Analitik Kimya Günlerinin 
amacı daha çok Türkiye ve Yunanis-
tan’dan olmak üzere diğer ülkelerde 
Analitik Kimya alanında gerçekleştiri-
len çalışmaları sunmak, bilgileri pay-
laşmak, fikir alışverişinde bulunmak, 
ortak çalışmaların yolunu açmak, ikili 
işbirliği projelerine zemin hazırlamak, 
analitik kimyada son trendlerin neler 
olduğunu ve genç bilim insanlarının 
hangi konulara yönleneceğini vurgu-
lamak, üniversite sanayi işbirliği pro-
jelerinde analitik kimyanın konumunu 
vurgulamaktır. Bu amaçlar doğrultu-
sunda onuncusu düzenlenen etkinliğe, 
6 farklı ülkeden yaklaşık 430 bilim in-
sanı katılmakta olup, 388 bildiri sunul-
muş ve bu bildirilerin 45’i sözlü, 323’ü 
poster olarak kabul edilmiştir. Bunun 
dışında kongreye 16 çağrılı konuşmacı 
davet edilmiştir. Truva ve Assos gezisi-
ni içeren kongre programının oldukça 
yoğun olduğu görülmektedir.”

Konuşmaların ardından kongrenin 
oturumlarına geçildi.
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 ● Dünya çapında saygın bir 
bilim insanı olan, Modern 
Ortadoğu’nun özellikle de 
Türkiye’nin ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun sosyal 
ve nüfus tarihi üzerine 
uzman, ünlü tarihçi Prof. Dr. 
Justin McCarthy, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 
ağırlandı.  

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 
tarafından Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekle-
şen Uluslararası Balkan Tarihi ve Kül-
türü Sempozyumu’nun çağrılı konuş-
macısı olarak ÇOMÜ’de bulunan Prof. 
Dr. Justin McCarthy, ‘Balkanlardaki 
Etnik Temizliğin Demografik Yapısı’ 
başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Su-
numunda Balkanlarda en büyük acıyı, 
ölümü Müslümanların yaşadığını vur-
gulayan Prof. Dr. Justin McCarthy, 1876 
yılı dolaylarında Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun Balkanlardaki etnik yapısını bir 
haritayla gösterdi ve şunları söyledi:

“Balkanlarda sınırların bu etnik 
yapı gözetilerek çizilmesi durumunda 
Balkan ülkelerinin sınırları bugün daha 
farklı olurdu. 93 Harbi olarak da bilinen 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın 
ardından, özellikle 1877-1881 yılları 
arasında yüz binlerce Müslüman ve bir 
miktar gayrimüslim, zorunlu göçe tabi 
tutulmuşlardır. Bunların arasında en 

kalabalık göç, Bulgaristan’dan Osmanlı 
topraklarına göç eden 520,000 Türk’ün 
göçüdür. Bu yıllarda Romanya, Yuna-
nistan, Sırbistan, Karadağ, Avusturya 
ve Bulgaristan tarafından işgal edilen 
Osmanlı topraklarındaki Müslüman 
nüfusta büyük oranlarda nüfus azalma-
sı olmuştur. Bu nüfus kayıplarını ölüm-
ler ve göçler oluşturmaktadır. Bahsi ge-
çen devletlerin işgal ettikleri bölgelerde 
Müslümanların maruz kaldıkları nüfus 
azalmasına bakıldığında, Müslüman 
nüfusun Romen işgalindeki topraklar-
da %83, Yunan işgalindeki topraklarda 
%88, Sırp işgalindeki topraklarda %91, 
Karadağ işgalindeki topraklarda %100 
ve Avusturya işgalindeki topraklarda 
%35 oranında azaldığı görülmektedir. 
Bulgaristan’da ise Müslüman nüfusun 
%19’u, gayrimüslim nüfusun da %6’sı 
hayatını kaybetmiştir.”

 D ÇOMÜ’de Olmak Büyük Mutluluk

Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Ni-
şanının sahibi ve Türk Tarih Kurumu-
nun da şeref üyesi olan Prof. Dr. Justin 
McCarthy; Çanakkale’de, ÇOMÜ’de ol-
maktan büyük bir mutluluk duyduğu-
nu vurgulayarak; “Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nde olmaktan dolayı 
çok mutluyum. Harika bir kampüsü 
var. Herkes çok misafirperver. Çanak-
kale muhteşem bir şehir” dedi.

 D Atatürk Olmasaydı Türkler 
Olmazdı

Prof. Dr. Justin McCarthy, Balkan 
Tarihi ve Kültürü Sempozyumu’nun 
bilimsel seviyesinin çok yüksek oldu-
ğunu belirterek; Balkanlardan bu ka-
dar farklı bilim insanın burada olma-
sının ülkelerarası ilişkilerin gelişmesi 
açısından çok iyi olduğunu vurguladı. 
Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü 
Sempozyumu’nun ilkinin Osmanlının 
ilk dönemlerini incelediğini ve sem-
pozyumun ikincisinin Osmanlının geç 
dönemini inceleyeceğini kendisinin 
de burada olmaktan büyük mutluluk 
duyacağını belirten Prof. Dr. Justin Mc-
Carthy, “Mustafa Kemal Atatürk çok 
büyük bir lidermiş. Kendisine büyük 
hayranlığım var.  Atatürk olmasaydı 
Türkler olmazdı. Gelibolu Atatürk’ü, 
Atatürk de Türkiye’yi yarattı”  dedi.

 D Prof. Dr. Justin A. McCarthy, Sema 
Zikr-i Şerif’i İcrasını İzledi

Bir tarihçi olarak Balkanları, Türki-
ye’yi çalışmanın eskiden olduğu gibi 
zor olmadığını, artık Türkiye’nin bütün 
belgeleri bilim insanlarına açtığını söy-
leyen Prof. Dr. McCarthy, bu durumun 
Yunanistan ve Ermenistan’da halen 
böyle olmadığını söyledi. 

Uluslararası Balkan Tarihi ve Kül-
türü Sempozyumu dolayısıyla, Ça-
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nakkale’de bulunan Prof. Dr. Justin A. 
McCarthy, (University of Louisville, 
Kentucky, USA) her hafta cuma günü 
halka açık olarak icra edilen  Mevlevi 
Sema Zikr-i Şerif’i icrasını izledi.

Dünyaca ünlü Amerikalı tarihçi 
Prof. Justin McCarthy, Zikr-i Şerif’in ön-
cesi, Mevlevi Sikkesi taktı. Kendisi ve 
ailesinin bir Mevlana hayranı olduğu-
nu, hatta kızının Mesnevi’yi boynunda 
taşıdığını belirterek, programdan çok 
etkilendiğini ifade etti. Önümüzdeki 
dönemde, İslam dininin tanınmasında 
Mevlana kültür ve öğretisinin önemi-
nin artacağına değinen McCarthy, öğ-
retideki hoşgörü, sevgi, ahlak, barışın 
transferinin Rumi öğretisi üzerinden 
olacağını belirtti. McCarthy, Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer’e, dünyada ve ülke-

mizde bir ilk olarak yapılan Rumi öğre-
ti ve kültürünün tanıtılması hakkında 
çalışmaları ve geçirdiği güzel anlar için 
teşekkür etti.

Öğretim Görevlisi Halit Kuşku‘nun 
”hatayı kendinden bilmek” konulu soh-
betinin ardından, program sona erdi.

Prof. Dr. Justin A. McCarthy Sema Zikr-i Şerif’i İcrasını izledi 
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 ● Trakya Üniversiteler Birliği 
tarafından Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi 
ev sahipliğinde gerçekleşen 
Uluslararası Balkan Tarihi ve 
Kültürü Sempozyumu Troia 
Kültür Merkezi’nde yoğun bir 
katılımla başladı. Sempozyum, 
Osmanlı ve Balkan Tarihine 
yaptığı katkılardan dolayı 
Prof. Dr. Halil İnalcık’ın 
aziz hatırasına ithaf edildi. 
Sempozyum iki gün sürdü.

Sempozyuma Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer, Trakya Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Çan 
Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, 
Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Bülent Şengörür,  ÇOMÜ 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet 
Erdem, Prof. Dr. Mirza Tokpunar, Prof. 
Dr. Süha Özden ile çok sayıda akade-
mik, idari personelin yanı sıra öğren-
ciler katıldı. Sempozyuma çağrıcı ko-
nuşması olarak katılan Prof. Dr. Justin 
McCarthy, Prof. Dr. Machiel Kiel bü-
yük ilgi gördü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
başlayan sempozyum, açılış konuş-
maları ile devam etti. Açılış konuşma-
larını sırasıyla, Sempozyum Düzen-
leme Kurulu Sekreteri Doç. Dr. Aşkın 
Koyuncu, Çan Belediye Başkanı Ab-
durrahman Kuzu, Trakya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve 
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer 
gerçekleştirdi.

Düzenleme Kurulu Sekreteri Doç. 
Dr. Aşkın Koyuncu sempozyum hak-
kında bilgiler aktardı: “Sempozyum 
geçen yıl yapılan ilk toplantıyla ha-
zırlıklarına başladı. Akabinde Trakya 
Üniversiteler Birliği’nin iştiraki ile 
düzenleme ve bilim kurulları oluştu-
ruldu. Bilim kurulunda 11 ülkeden 70 
bilim insanı yer almaktadır. Sempoz-
yuma 130 bilim insanı bildirileri ile 
başvuru yapmış, bunlar içinden 72’si 
kabul edilerek burada sunulacaktır. Bu 
sunumların 27’si İngilizce, 48’i Türk-
çedir. Yapılacak sunumlarda antik dö-
nemlerden modern zamanlara kadar 
Balkan tarihi ve kültürünün çeşitli 
veçheleri ile ilgili konular yer alacak.” 
Doç. Dr. Koyuncu, sempozyuma des-

tek veren kurumlara teşekkür ederek 
konuşmasını sonlandırdı.

“Balkan Sempozyumunda Bilim 
Halkla Buluşuyor”

Çan Belediye Başkanı Abdurrah-
man Kuzu, sempozyumda sunulacak 
bildirilerle birlikte bilime büyük bir 
katkı sağlanacağını belirterek; “Bu 
bölge Balkanlardan göç alan bir bölge.  
Burada bilim insanları bildiriler suna-
cak. Öğrencilerimiz de dinleyecek. An-
cak bu sempozyumun yerele de büyük 
bir katkısı olacağını biliyorum. Çan’ın 
köyünden burada dinleyici olarak ka-
tılacak kişiler olacak. Bu konu bu top-
raklar için bu anlamda çok önemli. 
Çünkü 93 Harbinde bu bölge çok göç 
almış. Bilimin yerelle, yaşayanlarla 
birleşmesi anlamında da sempozyum 
çok önemli.  Emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum” dedi.

“Üniversiteler Bölgesel Değerlere 
Sahip Çıkmalı”

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitelerin 
evrensel değerlere sahip olduğu kadar 
bölgesel değerlere de sahip çıkması 

Uluslararası Balkan Tarihi 
ve Kültürü Sempozyumu
Uluslararası Balkan Tarihi 
ve Kültürü Sempozyumu
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gerektiğini vurgulayarak; “Balkanlar, 
bizim üniversitelerimizin bakış alanı 
içerisinde en önemli görev, yetki ve 
sorumluluk dahilinde olan bir alan-
dır. Balkanlar, medeniyetimizin en 
güzel, en orijinal yaşam biçimi ile ya-
şandığı bir bölgedir. Şimdi bir hazine 
bulucusu gibi oradaki değerlerimizi, 
kültürümüzü bu tür sempozyumlarla 
arayarak, bularak, fark ederek ortaya 
çıkarıyoruz. Bu çok değerli ve bizim 
misyonumuzun gereği olan bir iş. Bu 
yüzden ayrıca teşekkür ediyorum kat-
kı sunanlara. Sempozyumun, Osmanlı 
ve Balkan Tarihine yaptığı katkılardan 
dolayı Prof. Dr. Halil İnalcık’ın aziz ha-
tırasına ithaf edilmesini de çok anlamı 
buluyor, sempozyumun başarılı geç-
mesini temenni ediyorum” dedi.

“ÇOMÜ, Balkanlara Daha Fazla Katkı 
Sunan Bir Bilim Kurumu Olacak”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, 
ÇOMÜ olarak bu önemli sempozyum-
da sizleri ağırlamaktan büyük mutlu-
luk ve gurur duyuyorum diyerek,  Bal-
kanların Türkiye için, Çanakkale için 
önemine değindi. 

 “Balkanlar birçok açıdan Türkiye 
için çok önemli bir bölge. Hepimiz bi-
liyoruz ki, Türklerin Balkanlara gidişi, 
oraya yerleşmeye başlayışı 13. yüzyıla 
dayanıyor. 1200’lü yıllarda Türkleri 
Balkanlarda yerleşmeye başlamış gö-
rüyoruz. 1352 tarihini hepimiz bili-

yoruz. Çimpe Kalesinin fethedilerek 
Osmanlı devletinin Balkanlara yer-
leşmeye başladığı tarih olarak biliriz. 
Hesapladığımızda 600 yıl Osmanlı 
Devleti olarak Balkanlarda kalmışız. 
Sadece orada bulunmamışız, oranın 
bir parçası haline gelmişiz. Göreve 
başladığım zaman ÇOMÜ’nün Bal-
kanlara olan ilgisinin yeterli olma-
dığını düşündük. Bu alana daha çok 
bilimsel katkı veren bir üniversite 
olmak zorundayız dedik ve yakın za-
manda ben Makedonya’da, Kosova’da 
bulundum ve şunu gördüm Osman-
lı Devleti orada sadece bulunmamış 
oranın bir parçası haline gelmiş. Onu 
bugün bile en canlı haliyle hissetmem 
mümkün. Dolayısıyla Balkanlara olan 
bilimsel katkımızı geliştirme amacı, 
bu sempozyumun esas unsurlarından 
birisini oluşturdu. Bu anlamda ÇOMÜ 
olarak Balkanlara daha fazla katkı su-
nan bir bilim kurumu haline gelmeyi 

hedefliyoruz. Bu sempozyum bu an-
lamda önemli bir mihenk taşı.  Burada 
değerli bir bilimsel çalışma yapılsın 
çabası bu sempozyumun önemli un-
surlarından biri. ÇOMÜ Türkiye’de 
büyük üniversiteler arasında yerini al-
mış bir üniversite. Üniversitemize ilk 
kez gelen akademisyenler, katılımcılar 
var. Onlara üniversitemizi doğru ve iyi 
tanıtmak gibi bir misyonumuzda var. 
Çünkü ilişkilerimizin daim olmasını 
istiyoruz”.

Açılış konuşmalarının ardından 
kısa bir müzik dinletisi ve katkı sunan 
kurum ve kuruluşların temsilcilerine 
plaket takdimi yapıldı.

Ardından çağrılı konuşmacı Prof. 
Dr. Justin McCarthy ‘Balkanlardaki 
Etnik Temizliğin Demografik Yapısı’ 
başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. 
Dr. McCarthy, sunumunda Balkanlar-
da en büyük acıyı, ölümü Müslüman-
ların yaşadığını vurguladı.

Prof. Dr. Justin McCarthy
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 ● Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Biga Ağaköy 
Yerleşkesi Camisinin temel 
atma töreni gerçekleştirildi. 
Törene AK Parti Grup Başkan 
Vekili Çanakkale Milletvekili 
Avukat Bülent Turan, Vali 
Yardımcısı Can Aksoy, 
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer, Biga Kaymakamı 
Gökhan Görgülüarslan, 
Lapseki Kaymakamı Tahir 
Şahin’in yanı sıra, ÇOMÜ 
Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. 
Süha Özden, Prof. Dr. Mirza 
Tokpunar  ve çok sayıda 
kurum idari amiri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasının ardından gerçekleşen 
Kuran-ı Kerim Tilavetiyle başlayan tö-
rene katılım yoğundu.

Törende bir konuşma yapan Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer, Cami inşaatında 
emeği olan herkese teşekkür ederek 
şunları aktardı:

“1994 yılında bir asistan olarak 

başladığım ÇOMÜ’de, İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi mütevazi bir bina-
da, bir İmam Hatip Lisesi binasında 
eğitim öğretim faaliyetlerine başla-
mıştı. Birkaç yıl sonra Meslek Yükse-

Biga Ağaköy Yerleşkesi Camisinin 
Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Rektör Prof. Dr. Yücel ACER : “Huzurlu bir çalışma ortamı oluşturduk”
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kokulu binamıza taşındı ve bu binada 
hem fakültemiz hem meslek yükseko-
kulumuz eğitim vermeye başladı. O 
bina malumunuz MYO’muzun halen 
eğitim öğretim gördüğü bina. 2000 
yılında fiilen tekrar katıldığımda bu 
kampüsün kaba inşaatı bitmiş ama 
daha fazla da bir ilerleme yaşanamı-
yor haldeydi. Önünden gelip geçerken 
hep “Ne zaman taşınacağız bu kam-
püse ve rahat bir eğitim ortamına ne 
zaman kavuşacağız” diye yaklaşık 2 

yıl bekledik. Kampüsün en güzel hi-
kayesi orada başladı. Bu kampüs, dev-
letle Bigalıların beraber inşa ettiği bir 
kampüs oldu. Devletimizin ve aynı 
zamanda Bigalıların desteğiyle bütün 
eksiklikleri giderdik. Bu kampüs 2004 
yılında eğitim öğretim gördüğümüz 
bir üniversite ortamı haline geldi. Bu 
güzel hikaye aynı güzellikle devam 
ediyor. Her unsurunda Biga’nın katkı-
sı oluyor.

Biga’ya 12 Bin Metrekarelik Okul 
İnşa Edilecek

Şimdi bizler ÇOMÜ yönetimi ola-
rak, devletin imkânlarıyla bu kam-
püse bir şeyler daha eklemek için bir 
mücadele vermeye başladık. Göreve 
geldiğimde bu kampüsün ihtiyacı olan 
binaları tamamlamak için yola çıktık. 
Milletvekilimiz Bülent Turan’ın da 
desteğiyle 2 tane daha bina yapma 
ödeneğini devletten aldık. Burada top-
lamda 12 bin metrekare okul binası 
inşa edilecek. Meslek Yüksekokulu-
muz da buraya gelecek. Projemiz ta-
mamlandığında burası tam anlamıyla 
bir üniversite kampüsü haline gelecek 
ve 10 bin öğrenciye hizmet verir hale 
gelecek.  

Bugün burada ibadethane temeli-
ni atmak için toplandık. Şu an burada 
eğitim gören 6500’e yakın öğrencimize 
hizmet verecek olan cami yine Bigalı-
ların desteği ile başladı şimdi Diyanet 
İşleri Başkanlığımızca tamamlanıyor. 
Devletimizin bütçesinden yapılan bu 
yatırım, Bigalıların ve özellikle Çanak-
kale Milletvekillerimizin desteği ve 
çabasıyla kısa sürede tamamlanacak. Av. Bülent TURAN - Çanakkale Milletvekili-AK Parti Grup Başkanvekili
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Ben bu anlamda destek veren, çaba 
gösteren herkese teşekkürlerimi su-
nuyorum.”

Prof. Dr. Yücel Acer’in konuşması-
nın ardından kürsüye çıkan AK Parti 
Grup Başkan Vekili Çanakkale Millet-
vekili Avukat Bülent Turan geçmişte 
öğrencisi olduğu Biga İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi’nin gelişiminden 
duyduğu memnuniyeti aktardı ve şun-
ları ifade etti;

“Bugün Üniversitemizin Biga Kam-
püsünde öğrencilerimizin, akademis-
yenlerimizin, idarecilerimizin ve Bi-
galıların kullanacağı bu güzel caminin 
temel atma töreni için bir aradayız. 
Bizim kültürümüzde hayır işlemek 
çok önemlidir. İşlenen ve destekte bu-
lunulan her hayır işi yıllar geçse bile 
nasiplenmemiz açısından en güzel ve-
siledir. Bu bağlamda böylesine hayırlı 
bir eseri ortaya çıkardıkları için bu 

eserde emeği olan herkese teşekkür-
lerimi sunuyorum. Başta demir ihti-
yacından çimentosuna kadar destek 
olan İÇDAŞ, sonrasında Ticaret Odası, 
belediye yetkilileri, diğer hayırsever-
lerimiz ve ismini sayamadığım tüm 
dostlarımı tebrik ediyorum.  

“Yılmadan Çalışıp, Daha Çok 
Üreteceğiz”

Aslında bizler neredeyse tamam-
lanmak üzere olan bir camii için bu-
luştuk. Bu yapının hikayesi, ülkemi-
zin hikayesi gibi. Bu Caminin yapımı; 
milli iradenin devamı, yatırımların 
devamı, tüm işletmelerin faaliyetleri-
nin sürmesi, tüm imkânların seferber 
olmasını gösteren çok güzel bir örnek. 
Hem hiç durmadan çalıştığımızı hem 
de iş yoğunluğundan geciktiğimiz için 
temel atmasını kaçırdığımızı gösteren 
bir örnek.

Şunu belirtmek isterim ki; 15 Tem-
muz’da yaşanan hain terör saldırısı 
sebebiyle bizim işlerimizi durduraca-
ğımızı, yavaşlatacağımızı, yaşananla-
rın bizi yıldıracağını düşünen varsa 
yanılıyor. Hiçbir projemiz, hiçbir yatı-
rımımız o hainlerin eline kalmadı.

Değerli misafirler bugün çok güzel 
bir vesileyle toplandık fakat ben gün-
demdeki bu konulara da değinmek 
istedim. Bu süreçte daha çok çalışıp 
daha çok üreteceğiz. Bu anlamda be-
nim de bir dönem öğrencisi olduğum 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite-
si’ni yaptığı girişimlerden dolayı des-
tekliyor ve emek veren, katkı sunan 
herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

Tören konuşmalarının ardından İl 
Müftüsü İbrahim Öcüt’ün dualarıyla 
temel atma töreni gerçekleştirildi.
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 ● Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin çiçeği 
burnunda birimi, Burs ve 
Barınma Koordinatörlüğü 
açıldı. Öğrencilerin burs ve 
barınma ihtiyacını karşılamak 
üzere kurulan ve hizmet veren 
Türkiye’deki üniversiteler 
arasında bir ilk olan 
koordinatörlük hakkında birim 
koordinatörü Okutman Zeynel 
Kılıç’tan bilgiler aldık. 

Burs ve Barınma Koordinatörlüğü 
Hizmet Alanları

Burs ve Barınma Koordinatörlüğü, 
1 yıl önce açılan fakat yönergesi ancak 
hazırlandığı için bu yıl aktif olarak faa-
liyete geçen bir birim. Öğrencilerimizin 
burs ve barınma noktasındaki prob-
lemlerini çözmek, imkânlardan hızlı 
bir şekilde faydalanması adına yardım-
cı olmak için çalışacağız.

İletişim Bilgileri

Çok yakında sosyal medya hesapla-
rımızdan gençlerimizle daha sık iletişim 
halinde olacağız. Çünkü bilgi güçtür ve 
biz bilgiye ulaşmak ve gençlerle iletişim 
kurmak adına sosyal medya hesapları-
mızla da hizmet vereceğiz. Bu süreçte 
öğrencilerimiz resmi internet sitemiz 
bbk@comu.edu.tr adresinden ve üni-
versitemizin ana sayfasından bizi takip 
etsinler. Orada paylaştığımız duyuru ve 
haberlere vakıf olmaları kendileri açı-
sından faydalı olacaktır. Bunların yanı 
sıra Öğrenci Sosyal Etkinlik Merke-
zi’nde (ÖSEM) 2. katta hizmet veriyoruz. 
Öğrencilerimiz, irtibat büromuza da is-

tedikleri zaman uğrayabilir ve bilgi 
alabilirler. Yakın zamanda daha çok 
personelle hizmet verecek olan ko-
ordinatörlüğümüzde Koordinatör 
Yardımcısı Şenol Cihan’a da ula-
şıp, soru ve sorunlarınızı iletme-
niz mümkün. 

Burs ve Barınma Hizmeti 
Başvuruları

Burs ve barınma ihtiyacını karşıla-
mak için Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi öz kaynaklarını kullanacağız. 
Fakat en büyük destekçimiz aslında 
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) olacak. 
Çanakkale’de bulunan bütün STK’ların 
kapısını çalacağız. Aslında hemen he-
men tüm STK’lar belirli miktarda burs 
veriyorlar. Fakat artık  bu hizmetin tek 
bir kanaldan yürütülmesini istiyoruz. 
Ülke olarak sıkıntılı bir dönemden 
geçtik, geçiyoruz. Hak edene desteği 
ulaştırabilmek adına tüm işleri resmi 
kanallarla yürütmek daha faydalı ola-
caktır.  

Burs ve barınma, başvuru sürecin-
den açıklama sürecine kadar şeffaf 
olacak. Başvurular internet üzerinden 
olacak, sonuçlar internet üzerinden 
olacak ve her an ulaşılabilir olacak.

Öncelikli Öğrenciler Olacak Mı? 

Koordinatörlüğümüze ÇOMÜ’de 
eğitim gören tüm öğrenciler başvurabi-
lir. Birinci önceliğimiz akademik başa-
rı. Desteklediğimiz her öğrencinin be-
lirli bir akademik başarısının olmasını 
istiyoruz. Herkesin bu hizmetten fay-

dalanmasını istesek de bazı elemeler 
olacak.  Çok çocuklu bir ailenin, birkaç 
kardeşin aynı anda öğrenci olduğu aile-
lerin, maddi durumu elverişli olmayan 
ailelerin çocuklarına bu hizmeti sun-
mak boynumuzun borcu.

Türkiye’de Bir İlk, Burs ve Barınma 
Koordinatörlüğü

Diğer üniversiteler bu faaliyetleri 
Sağlık Kültür Daire Başkanlığı üzerin-
den yürütürken Türkiye’de ilk kez Ça-
nakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 
burs ve barınma birimi, koordinatörlük 
olarak hizmet vermeye başladı.

Bu anlamda ÇOMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yücel Acer’e ve ÇOMÜ yönetimine 
çok teşekkür ediyorum. Hocamız yak-
laşık bir yıldır bu konuyla ilgili çalış-
malar yürütüyordu. Bu koordinatörlük 
Prof. Dr. Yücel Acer’in isteği ve talima-
tıyla kuruldu ve pek çok öğrenciye hiz-
met verecek.

Tüm öğrencilerimizi ÖSEM’de bu-
lunan ofisimize davet ediyoruz. Sosyal 
medya, iletişim hesaplarımızı oluştu-
rana kadar konuyla ilgili bilgi sahibi 
olmak isteyenleri de bbk.comu.edu.tr 
adresini takip etmeye davet ediyoruz.

ÇOMÜ’de Burs ve Barınma 
Koordinatörlüğü Açıldı
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 ● Erasmus+ Yükseköğretim 
Hareketlilik Ka103 Proje 
Yönetim Toplantısı açılışı, 
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Troia Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Yücel Acer Erasmus 
Plus Toplantısı’na ev sahipliği 
yapıyor olmaktan duyduğu 
memnuniyeti aktardı.

Erasmus+ Yükseköğretim Hare-
ketlilik Ka103 Proje Yönetim Toplan-
tısı açılışı, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Troia Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye Ulusal Ajan-
sı Başkanı Mesut Kamiloğlu,  ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Mirza Tokpunar, 
Prof. Dr. Süha Özden ve ÇOMÜ Dış 
İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Hasan 
Kaplan’ın yanı sıra çok sayıda erasmus 
temsilcisi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, ÇO-
MÜ’nün uzun yıllar dış ilişkiler koor-
dinatörlüğünü yürütmüş olmasından 
dolayı Erasmus Plus  Toplantısı’na ev 
sahipliği yapıyor olmaktan duyduğu 
memnuniyeti aktardı ve şunları söy-
ledi:

“Erasmus dâhil, Avrupa Birliği-
nin bütün programlarıyla yakından 
ilgilenmiş ve bilgi sahibi olan ve ÇO-

MÜ’nün gelişmesi için çalışan biri ola-
rak, bu toplantıyı çok önemsiyorum. 
Bu toplantının üniversitemizde yapıl-
masından dolayı mutluluk duydum. 
Erasmus Plus programı toplantısı her 
yıl tekrarlanması sebebiyle, bu alanın 
gelişmesine büyük bir katkı sağlıyor. 
Aynı zamanda değişik üniversiteler-
den katılımlarla ev sahibi üniversite-
nin tanıtımında ve iş birliğinin geniş-
letilmesinde de çok önemli katkıları 
var.

ÇOMÜ olarak 2004 yılında Eras-
mus Programına katıldık. Üniversite-
miz katıldığı yıllarda mütevazı şart-
lara sahipti. Geçen zaman içinde 10 
anlaşma yapılmışken, şu ana kadar 
130 ülkeyle anlaşma yapıldı ve Eras-
mus kapsamında 100 öğrenci üniver-
sitemizden gönderildi. Başladığımız 
yıllara göre çok iyi bir noktadayız.

ÇOMÜ’den Avustralya ve Yeni 
Zelanda Anlaşması

Erasmus kapsamında ortak ülke-
lerle yapılan uygulamayla birlikte, 
Avrupa Birliği ülkelerinin dışında da 
bağlantı sağlanması imkânı oluşmak-
tadır. Üniversitemiz tarafından hazır-
lanan bir proje ile Avustralya ve Yeni 
Zelanda ile hareketlilik programına 
katılmaya hak kazandık. Çanakkale ve 
ÇOMÜ için gerek Avustralya gerekse 
Yeni Zelanda önemli iki ülkedir. Tari-

hi noktada ortak olduğumuz konuları, 
üniversite anlamında da geliştirme-
miz gerektiği hususu önemlidir.

Bir başka önemli konu da Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordi-
natörlüğü’nde oluşturulan bir anlaş-
mayla Earasmus Plus programlarına 
da katılıp, öğrencilerimizin staj yapma 
imkânlarını geliştirmesi hususunda 
yaptığımız çalışma. ÇOMÜ olarak pro-
je mantığını geliştirmeye çalışan bir 
üniversiteyiz. Bu anlamda okul önce-
si ve ilköğretimdeki öğrencilerin spor 
eğitimi üzerinde çalışma yapılacak 
bir projenin kabul edilmiş olması bizi 
gururlandırıyor. Almanya, Belçika ve 
Letonya’nın yanı sıra ÇOMÜ’nün de 
içinde bulunduğu bir projede yer al-
mak bizler için çok değerli.

                       Yükseköğretim Hareketlilik 
Ka103 Proje Yönetim Toplantısı 
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Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyesi 
Çelik’in AB Projesi

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Kemal Çelik tarafından 
hazırlanan “Helping Students 

with Learning Disabilities – Dyslexia” başlıklı 
Avrupa Birliği projesi, EU Key Action 2- 
“Cooperation for innovation and the exchange 
of good practices” kapsamında 214.000 Euro 
ile desteklenmeye değer bulundu. Proje, 
üniversitemiz koordinatörlüğünde 2 yıl boyunca 
sürdürülecek.

Doç. Dr. Gülgün Yıldız Tiryaki’nin 
Araştırma Projesine YÖK’ten Destek

“Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı” 2016 yılı çağrı 
dönemi sonuçlarına göre ‘Gıda Teknolojileri’ proje alanında 
‘6.2. Gıda Süreçleri’ kodu kapsamında, ÇOMÜ Mühendislik 
Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Gülgün Yıldız Tiryaki’nin  “Bazı Geleneksel Gıda Süreçlerinin 

Karşılaştırılması ve Kalite Parametrelerinin İncelenmesi” konulu araştırma 
projesi YÖK tarafından desteklenmeye değer bulundu. Ziraat Fakültesi 
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nden Prof. Dr. İskender Tiryaki, Mühendislik 
Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Emin 
Yakar ve Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Hüseyin 
Ayvaz projede araştırmacı olarak yer almaktadır. 15 ay sürecek olan proje, 
Bosna Hersek Cumhuriyeti, University of Tuzla, Faculty of Technology, 
Department of Food Technology ile ortak olarak gerçekleştirilecektir.

“Lapseki Sahneye 
Çıkıyor” Projesi
Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 

tarafından desteklenen “Lapseki Sahneye 
Çıkıyor” projesi uygulama çalışmaları başladı.

 (GMKA) Güney Marmara Kalkınma 
Ajansı’nın Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 
Programı çerçevesinde, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi’nden Prof. Dr. Abdullah Kelkit, 
Yrd. Doç. Dr. Alper Sağlık ve Lapseki Meslek 
Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. Elif Sağlık’ın yer 
aldığı, 1.503.922,17 TL bütçeli “Lapseki Sahneye 
Çıkıyor” projesi yapım çalışmalarına başladı.

 Proje kapsamında şu anda atıl vaziyette 
bulunan iskele bölgesine yakın sahil 
şeridi görsel açıdan iyileştirilecek olup, bu 
iyileştirmeyle birlikte bölge bir çekim merkezi 
haline getirilecektir. Böylece Lapseki halkının 
sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir alan 
Lapseki’ye kazandırılacaktır. Ayrıca ulaşım 
amacıyla Lapseki iskelesini kullanan yerli 
ve yabancı turistler düzenlenecek bu alan 
sayesinde Lapseki’yi es geçmeyerek bu alandan 
istifade edeceklerdir. Yine projeyle birlikte 
bu alana konumlandırılacak raket panoların, 
kiosk ünitelerin ve portabal büfeler sayesinde 
ilçenin yöresel, ekonomik ve kültürel değeri 
olan ürünlerinin de tanıtılmasına büyük katkı 
sağlanacaktır. Proje ile Lapseki turizmine ve 
sosyo - ekonomik hayatına büyük katkıda 
sunulması amaçlanmaktadır. Böylesine 
büyük bir projede Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi olarak Lapseki’ye destek vermenin 
mutluğunu duymaktayız.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 
Fakültesi’nin Projesi Kabul Edildi

TUBITAK 1002 Projeleri Destekleme Programına sunulan, 
yürütücülüğünü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nden 
Prof.Dr. Sebahattin Ergün’ün yaptığı “Gökkuşağı Alabalığı 
(Oncorhynchus mykiss) Yemlerine Farklı Oranlarda Ilave Edilen 
Humik Asitin Büyüme Performansı, Bağırsak Mikrobiyotası 

ve Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkileri” başlıklı proje kabul edilmiştir.  Bir 
yıl sürecek projede, humik asit ilave edilen yemlerle beslenen balıkların 
büyümesi ile birlikte yemden yararlanma, sindirim sistemi ve özellikle de 
balığın bağışıklık sistemi üzerine etkileri araştırılacaktır. Proje sonucunda 
elde edilecek verilerin balık yemi sektörü ve yetiştiricileri için yararlı olması 
beklenmektedir.  

Bozcaada Yapay Resif Projesi
Yrd. Doç Dr. Barış Özalp’in yürütücülüğünü ve bilim danışmanlığını 

yaptığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Fakültesi’nin ortak birim olarak yer aldığı, Deniz Teknolojileri 
Meslek Yüksekokulu’nun ve Bozcaada Su Ürünleri Kooperatifi’nin destekçi 
olduğu Bozcaada Yapay Resif Projesi başladı.

Adanın kurtuluş günü olan 20 Eylül 2016 tarihinde başlatılan projenin 
açılışına Bozcaada Kaymakamı Abbas Yeşilkuş, Belediye Başkanı Hakan Can 
Yılmaz, Garnizon Komutanı Piyade Bnbş. Ekrem Serdar Erden, Liman Başkanı 
Hüseyin Bilgin, Çanakkale Kıyı Emniyeti Müdürü İsmail Durgun, ÇOMÜ 
Öğretim Üyeleri ve adalılar katıldı.

Bozcaada kıyılarındaki balık ve ahtapot popülasyon sayılarının 
artırılmasının ve korunmasının hedeflendiği projede aylık yapılacak 
ölçümlerle proje alanı iki yıl süresince gözlem altında tutulacak.

Bilimsel araştırmalar boyunca her türlü olta, ağ, dalış, çapa atma, bağlanma 
gibi faaliyetin yasak olduğu resif bölgesinde ileri aşamalarda mercan 
transplantasyonu uygulanması ve gelecek yıllarda, Gökçeada Sualtı Parkı 
statüsüne benzer bir strateji ile korunması amaçlanıyor.  
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Batı Trakya’da Yaşayan Türk Öğrencilere 
Yönelik Proje Değerlendirme Toplantısı

 ● Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi TÖMER (Türkçe 
Öğretimi Araştırma ve Uygulama 
Merkezi) Müdürü Doç. Dr. Abdullah 
Şahin’in koordinatörlüğünde 
yürütülen “Batı Trakya’da Yaşayan 
Türk Öğrencilere Yönelik Uzaktan 
Öğretim Ders Destek Sistemi 
Projesi” ekibi iftar programı ve 
devamında değerlendirme toplantısı 
yaptılar.

 Toplantıya projede görevli öğretmenler 
ve teknik ekibin yanı sıra projeye 
katkı sunan STK temsilcileri de katıldı. 
20 hafta süren öğretim programının 
değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda 
proje ekibi ve STK temsilcileri, proje 
süresince yaşamış oldukları deneyimlerin 
yanında, milli değerler içeren bir projede 

görev almalarından dolayı yaşadıkları 
gururu ifade ettiler.

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’lerine teşekkür edildi. 
Toplantı teşekkür belgelerinin takdimi ile 
son buldu.

ÇOMÜ Ulupınar Gözlemevi’nde “Exoplanets and Life” Çalıştayı 
 ● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar 

Gözlemevinde, sıra dışı “Exoplanets and Life” çalıştayı 
gerçekleştirildi.

Emekli ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Demircan 
tarafından organize edilen çalıştaya 12 farklı üniversiteden 10 
öğretim üyesi ve 28 lisansüstü öğrencisi katılırken katılımcılar; 
Ulupınar Gözlemevinde 30, 60 ve 122 cm çaplı üç teleskopla 
gece gözlemi yaptılar, ötegezegenler ve yaşamla ilgili teorik 
bilgiler aldılar. ÇOMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgisayar 
Laboratuvarında geceleri yapılan ötegezegen gözlemlerini, 
indirgeme ve analiz yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenen 
katılımcılar, kendi gözlemleri üzerinde çalışarak bilimsel 
sonuçlara ulaştılar.

Çalıştay grubunun gözlemevinde Teleskoplar ve detektörler 
hakkında bilgilendirilmesiyle başlayan çalıştayın sabah yapılan 
oturumunda açılışı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem 
gerçekleştirdi.

Bu oturumda, Yeni Zelanda Carter Gözlemevinden 
Prof. Dr. Edwin Budding, Bonn Üniversitesinden Prof. Dr. 
Wolfgang Kunt, Emekli ÇOMÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. 

Osman Demircan ve Prof. Dr. Mehmet Emin Özel, çalıştay 
katılımcılarına teorik bilgiler verdiler. Oturum sonunda Prof. 
Dr. Ahmet Erdem tarafından oturuma katkı sunanlara hediye 
takdim edildi.

İl Milli Eğitim 
Danışma 
Komisyonu 
Toplantısı  
2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı 

İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu 
Toplantısı, Kepez Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti. 
Toplantıya Vali Yardımcısı Adil 
Karataş başkanlığında, İl Milli Eğitim 
Müdürü Zülküf Memiş, Belediye 
Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Süha Özden, Eğitim Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. Dinçay Köksal, İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Erdem Karadağ, İl Millî Eğitim 
Maarif Müfettişleri Başkanı Ömer 
Karabay, kurum temsilcileri, ilgili 
STK temsilcileri, resmi/özel okul 
ve kurum müdürleri ile komisyon 
üyesi öğretmenler, veliler ve 
öğrenciler katıldı. Toplantıda eğitim-
öğretim hizmetlerinin il düzeyinde 
sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar 
ve çözüm önerileri tartışıldı. 
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Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi 
Yönetmeliği Toplantısı Gerçekleştirildi 

 ● Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi 
Yönetmeliği” toplantısı Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Troia 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer’in, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mirza Tokpunar’ın ve çok 
sayıda akademisyenin  katıldığı 
toplantı Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Süha Özden başkanlığında 
gerçekleştirildi.

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-
öğretim, 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.

Özden; “Yüksek Öğretim Kalite 
Güvencesi Yönetmeliği ve Süreci” 
başlıklı sunumunda; kalite güvencesi 
yönetmeliğinin 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 
usul ve yöntemler ile yapılması gereken 
işler, araştırma laboratuvarlarının 
akreditasyon (tescil) çalışmaları için 
yapacakları işlere dair detaylı bilgiler 
aktardı.

Akademisyenlerin hangi sistemleri 
güncel tutmaları gerektiği, raporlama 
teknikleri, fiziksel mekanların 
yeterlilikleri, iş sağlığı, iş güvenliğindeki 
eksikliklerin belirlenmesi, web 
sayfalarının düzenlenmesi konusunda 
yapılması gerekenleri aktaran Prof. Dr. 
Özden, eksikliklerin saptandıktan sonra 
tamamlanması için tüm imkanlarını 
sunan ÇOMÜ yönetimine destek verdiği 
için teşekkür etti.

Prof. Dr. Süha Özden katılımcılardan,  
kalite komisyonlarını ve kalite 
yönergelerini 31 Ekim 2016’ya kadar 
tamamlamalarını ve akredite işleminin 
gerçekleşmesi için başvuruda 
bulunmalarını talep etti. Prof. Dr. 
Özden, kalite sürecinin YÖK tarafından 
yetkilendirilmiş dış değerlendirmeciler 
tarafından üniversitelerin ziyaret 
edilmesiyle gerçekleştirileceğini belirtti.

“Amacımız Kaliteyi Artırmak”
Toplantıda bir konuşma yapan Rektör 

Prof. Dr. Yücel Acer:

“Üniversitenin her bir unsurunu 
geliştirmek için yola çıkan bir yönetim 
anlayışıyla göreve geldik. Yönetime 
geldiğimiz günden beri amacımız kaliteyi 
artırmak. Ülkenin, bilimin gelişimi için 
çaba sarf ediyoruz fakat bazen bunu 
engellemeye çalışan insanlar oluyor. 
Bunun en büyük örneğini 15 Temmuz’da 
yaşanan hain darbe girişimiyle görmüş 
olsak da, bizler yönetime geldiğimizden 
beri bu kişilerin iş yapış şekillerindeki 
usulsüzlüklerle mücadele ediyoruz. 
Bu durum zaman zaman işlerimizi 

aksatabiliyor. Ama sizlerin özverili 
çalışmalarıyla kaliteye, başarıya 
ulaşmak için emin adımlarla ilerliyoruz. 
Akademisyenlerimizin uygun koşullarda 
çalışması için birçok iyileştirme çalışması 
yapıyoruz, bir çok bilimsel toplantıya ev 
sahipliği yapıyoruz, uluslararası alanda 
üniversitemizi temsil eden çalışmalara 
destek oluyor, öncülük ediyoruz. Bu 
çalışmaların en önemlilerinden birisi 
de kalite güvencesi akreditasyonunu 
alabilmek.

Bu anlamda komisyonumuz çok iyi 
çalışıyor. 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. Bizler 
diğer kurumlara kendimizi yeniden ve 
doğru olarak aktarmalıyız. Bu anlamda 
çalışmalarınız çok önemli. Emek veren 
herkese teşekkür ediyorum” diyerek 
üniversitenin son bir yıldaki başarılarına 
değindi.

Toplantı, konuyla ilgili soruların 
cevaplanmasıyla sona erdi.
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Millî İradeye Saygı Sergisi Açılışı Gerçekleştirildi
 ● Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından 
düzenlenen ‘15 Temmuz Milli 
İradeye Saygı Sergisi’ Eski Rektörlük 
Binası Sürekli Eğitim Merkezi’nde 
açıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent 
Turan, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, 
Ak Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ ve İl 
Emniyet Müdürü Yılmaz Özden’in açılışını 

yaptığı sergi 40 gün boyunca ziyaretçilere 
açık kalacak.

Yoğun ilgi gören serginin açılışında 
konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer; “Türk Milletinin çok yakın zamanda 
verdiği demokrasi mücadelesini somut bir 
eser haline getirmek ve bunu Çanakkale’yi 
ziyaret eden herkesle paylaşmak 
için ‘15 Temmuz Milli İradeye Saygı 
Sergisi’ni gerçekleştirmeyi arzuladık. 
Arkadaşlarımız çalıştılar. Hem Türkiye 

genelinden hem de Çanakkale özelinden 
toparlayabildiğimiz o unutulmaz 
kareleri, sizlerin görmesi, ziyaret 
etmesi ve hatırlanması için ve özellikle 
unutulmaması için sergi kapsamında bir 
araya getirdik” şeklinde konuştu.

Milletvekili Bülent Turan ise 
15 Temmuz tarihinde tüm dünyaya 
demokrasi dersi verildiğini ifade ederek 
Kurulduğumuzdan bu yana 10 yılda 
bir farklı zamanlarda, farklı metotlarla 
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demokrasimize, milli irademize engel 
olundu.27 Mayıs oldu, Başbakanımız 
Rahmetli Adnan Menderes idam edildi.  
Ancak, o zaman darbe girişiminde 
bulunanlara karşı toplumun tümünün 
“durun” demesi bir tarafa, özellikle 
kendisini aydın diye ifade eden, kendisini 
toplumun sözüm ona daha farklı yerinde 
olduğunu ifade eden bir takım insanlar, 
üniversitelerimizin bir kısmı maalesef 
tam aksine darbenin karşısında olmak 

yerine, darbenin yanında olup o zamanki 
adımları destekleyen o zamanki yanlışları 
da meşrulaştıran yazılar yazdılar, törenler 
yaptılar. 80 darbesi ve 28 Şubat oldu. Yine 
benzer görüntüler oldu. Maalesef, darbeye 
alkış tutan, darbeyi öven yazılarıyla, 
flamalarıyla dolaşan sözüm ona aydınlar, 
profesörler, aydınlar oldu. Ama 15 
Temmuz’la ne kadar gurur duysak azdır. 
Ne kadar hamd etsek azdır. Dünyaya 
demokrasi dersi verildi. Bu milletin iman 

dolu göğsünün nasıl sonuç alabileceği, 
nasıl ağır silahlara karşı, nasıl tanklara 
tüfeklere karşı cevap verilebileceğini tüm 
dünyaya gösterdi ”dedi.

Çanakkale İl Müftüsü İbrahim Öcüt 
tarafından yapılan duadan sonra serginin 
açılış kurdelesi kesildi. 15 Temmuz darbe 
girişimi akşamı ve sonrası gerçekleştirilen 
demokrasi nöbetlerinden fotoğraflar 
ilgiyle gezildi. 
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ÇOMÜ Teleferik Projesi İş Adamlarına Tanıtıldı
 ● ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi 

Teleferik Projesi tanıtım toplantısı 
ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesinde, 
Çanakkaleli işadamlarının 
katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıya; Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Ahmet Erdem, Prof. Dr. Mirza Tokpunar, 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Çanakkale 
İl Müdürü Mehmet Özkan, Müstakil 
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 
Çanakkale Şube Başkanı Ali Osman 
Yıldız, Çanakkale Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği (ÇASİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Akarsu, Ticaret 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fikri 
Kutlu ve ilgili akademik ve idari personel 
katıldı.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Abdullah 
Kelkit açılış konuşmasında Terzioğlu 
Yerleşkesi Teleferik Projesi’nin tanıtım 
toplantısı için bir araya gelindiğini ifade 
ederek, katılımları için tüm işadamlarına 
teşekkür etti.  

Terzioğlu Yerleşkesi Teleferik 
Projesi, Çanakkale’ye Turistlik 

Olarak Da Bir Değer Katacak

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Türkiye 
genelinde büyük üniversiteler arasında 
yerini aldığını belirterek, ÇOMÜ’nün 
büyük düşünen ve geleceğe hitap eden 
projeler üreten bir kurum olduğunun 
altını çizdi.  Rektör Acer şunları ifade etti: 
“Birçok büyük projemiz var. Bunlardan 
bir tanesi de Terzioğlu Yerleşkesi 
Teleferik Projesi ki bu projeyi öncelikle 
siz Çanakkaleli iş adamlarına tanıtmak 
istedik.  Amacımız böyle bir projeyi hiç 
kimseye anlatmadan önce Çanakkale’nin 

sahip çıkmak isteyecek kurumlarının 
bilgilenmesini sağlamaktır. Hatta ben 
Çanakkaleli iş adamlarının bu işle 
ilgilenebilecek diğer işadamlarından daha 
ön planda tutuyorum ve biz istiyoruz 
ki bu projeyi Çanakkaleli iş adamları 
gerçekleştirsin. Bu proje Terzioğlu 
Yerleşkesinde ulaşıma katkı sağlayacak 
olmasının yanı sıra aslında Çanakkale’ye 
Turistlik olarak da bir değer katacak bir 
proje olacak. Bu anlamda Çanakkale’nin 
de bu projeyi tanımasına ihtiyaç var. 
Tabii Çanakkale’ye hitap edecek başka 
projelerimiz de var. Örneğin Botanik 
Bahçesinin ve içinde iki büyük müze 
binasının oluşturulması projesi de hem 
üniversitemize hem de Çanakkale’nin 
tarihi ve kültürel değerlerine katkı 
sağlayacak. Turizm açısından da gelişime 
katkı sağlayacak.”

Rektör Pof. Dr. Yücel Acer’in 
konuşmasının ardından ‘Teleferik 
Tanıtım Filmi’ ilgiyle izlendi ve proje ile 
ilgili Proje Koordinatörü Prof. Dr. Abdullah 
Kelkit ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. 
Toplantı, iş adamlarının proje ile ilgili 
fikir ve öneriler sunması ile son buldu.
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Yaratıcılığın Önemi 
ve Farkındalık 
Oluşturma Semineri 
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu Öğr. Gör. Sema Güzey Kandemir 
tarafından ÇOMÜ Kreş’te Okul öncesi 
öğretmenler için “Yaratıcılığın Önemi ve 
Farkındalık Oluşturma Semineri” düzenlendi.

Gerçekleştirilen seminerde teorik 
bilgilerin pratiğe dökülmesinde yaratıcılıktan 
nasıl yararlanılması gerektiğini anlatan 
Kandemir, çeşitli uygulamalar gerçekleştirerek 
öğretmenlerinde yaratıcı çalışmalara katılımını 
sağladı.

TUİÇ 4. Yaz Eğitim Kampı 
Dardanos’ta Düzenlendi  
Türkiye’nin sosyal, kültürel, iktisadi ve siyasi çerçevede, başta dış 

politika olmak üzere ülke sorunlarına dair oluşturulacak politikalara 
aktif olarak katılmayı, bu süreç içinde aktif rol almayı hedefleyen  
Uluslararası İlişkileri Çalışmaları Derneği’nin (TUİÇ), 4. Yaz Kampı, 
Dardanos Yerleşkesi’nde düzenlendi.

10 Farklı üniversiteden 30 öğrencinin katıldığı, TUİÇ 4. Yaz Eğitim 
Kampı’nda “Küreselleşme ve Güvenlik” genel başlığı altında Küresel 
Dünya’da değişen güç dengesi ve Türkiye’ye etkilerini ele alarak 
Türkiye’nin ulus aşırı problemleri hakkında bilgi verildi.

Kamp süresi boyunca katılımcılara ulusal, uluslararası konularda 
eğitim verilerek analiz ve sentez yetilerinin artırılması sağlandı.

Yaz Okulu Öğrencileri’nden Kordon’da Halk Oyunları Gösterisi  
ÇOMÜ TÖMER - Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile Çanakkale’de bulunan Türkçe yaz okulu öğrencileri İskele Meydanı’nda 

halk oyunları gösterileri ve ödüllü yarışmalar gerçekleştirdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mirza 
Tokpunar, Genel Sekreter Sami Yılmaz, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Abdullah Şahin ve Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. 
Ebubekir Ceylan’ın da katıldığı etkinliklere Çanakkalelilerin de büyük ilgi gösterdiği gözlendi.
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Yeni Anafartalar Kampüsü, Çanakkale’ye  
Yeni Bir Çehre Kazandıracak

 ● Üniversiteler, bulundukları 
şehirlerde halkı bilimle, kültürle, 
sanatla ve sporla buluşturan, 
bulunduğu çevreye öğrencileri ve 
personeliyle dinamizm katan ve 
kentlerin çağdaşlaşmasında rol 
oynayan kurumlardır.

Bu bağlamda Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi de şehir merkezinde bulunan 
Anafartalar Kampüsü ile 1970 yılından bu 
yana halkla iç içe bir yaşam sürdürüyor.

Mevcut Anafartalar Kampüsündeki 
binaların fiziki durumlarının, güvenlik 
ve sağlık açısından kullanmaya elverişli 
olmadığı saptanarak kampüsün ve 
binaların periyodik olarak yeniden inşa 
edilmesi planlandı.

Konferans salonunda konser, 
tiyatro, gösteri gibi sanatsal faaliyetleri 
izleyen, saha ve salonlarında çeşitli 
spor aktiviteleri yapan, çay bahçesi ve 

kantinlerinde sohbet eden öğrencilerimiz, 
personelimiz ve Çanakkale halkı; 
yapımına başlanan “Yeni Anafartalar 
Kampüsü”nün hizmet vermeye 
başlamasıyla yeni imkânlara kavuşmuş 
olacak.

Yaklaşık 40 bin metrekare alana 
inşa edilecek ve beş bloktan oluşacak 
Yeni Anafartalar Kampüsünde; Yönetim 
Birimleri, Yemekhane, Eğitim Fakültesi 
Binası, Güzel Sanatlar Eğitimi Binası, 
Devlet Konservatuvarı Binası, Kongre 
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Merkezi, Öğrenci Merkezi (Kütüphane, 
Sığınak, Öğrenci Toplulukları Merkezi, 
Sürekli Eğitim Merkezi, Uzaktan Eğitim 
Merkezi) Kapalı Otopark, Servis Alanları 
ve Kapalı Spor Salonu yer alacak.

Anafartalar Kampüsü’nde 1700 
metrekare alanda yapımına başlanan yeni 
spor salonunun temeli atıldı. Yaklaşık 
300 günde bitirilmesi planlanan 500 
kişi kapasiteli kapalı spor salonu aynı 
zamanda Çanakkale’ye de hizmet verecek.

Sadece öğrencilere değil, çok amaçlı 

kullanım özellikleriyle Çanakkale halkına 
da hizmet verecek kongre merkezinin 
izleyici kapasitesi de yaklaşık 1000 kişi 
olacak.

Yoğun kullanıma sahip İnönü 
Caddesi’nden gelen yaya akışı göz önünde 
bulunarak tasarlanacak kampüs meydanı 
ve Kongre Merkezinin girişi, çevreye 
modern bir görünüm kazandıracak. Tüm 
düzenlemelerin çevreyle uyumlu şekilde 
tasarlanacağı kampüs arazisinin yüzde 
35’inde yeşil alan düzenlemesi yapılacak.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız 
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, 
Eğitim Fakültesi’nin bulunduğu 
Anafartalar Kampüsü’nde bulunan 
binaların, öğrenciler ve personel 
için kapasite ve güvenlik anlamında 
yetersiz kaldığını ifade ederek yapılması 
planlanan Yeni Anafartalar Kampüsü 
Projesi sayesinde öğrencilerin daha uygun 
şartlarda eğitim-öğrenim göreceklerini ve 
hem ÇOMÜ’nün hem de Çanakkale’nin 
daha modern bir görünüm kazanacağını 
belirtti.
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Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Gökçeada Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu Yeni Binasını Ziyaret Etti

 ● Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Yücel Acer, yapımını işadamı 
Zafer Karadeniz’in üstlendiği 
Gökçeada Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu yeni binasında 
incelemelerde bulundu.

Gökçeada Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu yeni binasını gezen 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’e Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Çavuşoğlu, işadamı Zafer 
Karadeniz, Gökçeada Meslek Yüksekokul 
Müdürü Öğr. Gör. Erkan Bil, Yüksekokulu 
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Damla 
Özsayın, Genel Sekreter Yardımcısı Kenan 
Yücel ile Yapı İşleri Daire Başkanlığı 
personellerinin yanı sıra akademik ve 
idari personel eşlik etti.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in 
Yüksekokul yeni binasındaki 
incelemelerin ardından Yüksekokul 
öğretim elemanları ile görüşmeler 
gerçekleştirdi.

29.04.2016 tarihinde başlayan,  

yapımını İşadamı Zafer Karadeniz’in 
üstlendiği Gökçeada Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu yeni hizmet binasının inşaat 
çalışmaları hızla devam ediyor ve 2016-
2017 Eğitim-Öğretim dönemine hazır 
hale getirilmesi planlanıyor. Gökçeada 
Belediyesi tarafından tahsis edilen 
alan üzerine inşa edilen 2981 m2 kapalı 
alana sahip olan Yüksekokul binasında, 
derslikler, kantin, kütüphane, konferans 

salonu, sergi salonu, laboratuvarlar, 
sığınak, akademik ve idari personel 
odaları bulunacak.         

Merhum Hüseyin 
Akif Terzioğlu Aile 
Kabristanlığında, 
Bakım Çalışmaları 
Tamamlandı  
İlimiz, Merkez İlçe, Sarıcaeli Köyü, Dedeyanı 

Mevkiinde bulunan Sarısaltuk Mezarlığı 
ile merhum Hüseyin Akif Terzioğlu Aile 
Kabristanlığı ve Mescidin bulunduğu alan, 
Çanakkale Belediyesi Nazım ve Uygulama 
İmar Planlarında üniversite kampüs alanında 
kalmaktadır.

Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Kurulu kararıyla, Merhum Hüseyin Akif 
Terzioğlu Aile Kabristanlığı ve Mescidin 
bulunduğu alanı da içine alan Sarı Saltuk 
Mezarlığı, koruma alanına alındı.

Çanakkale Belediyesi mücavir alanı 
içerisinde kalan, Merhum Hüseyin Akif 
Terzioğlu Aile Kabristanlığı ve Mescidin 
bulunduğu alanda demir korkulukların 
boyanması, badana boya ve çevre 
düzenlemesinin yapılması işlemlerini kapsayan 
basit onarım ve bakım işleri Yapı İşleri ve 
Teknik Daire Başkanlığınca yaptırıldı.      
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Eğitim Fakültesi’nin Taşınma Çalışmaları Bitti
 ● Anafartalar Kampüsünde 

yer alan Eğitim Fakültesinin 
taşınma çalışmaları 
tamamlandı.

Anafartalar Kampüsündeki 
inşaat çalışmaları nedeniyle, Eğitim 
Fakültesi öğrencilerinin, yeni eğitim-
öğretim yılında derslere gireceği, 
ÇOMÜ’nün diğer kampüslerindeki 
yerlerde de yapısal düzenlemeler 
gerçekleştirildi. Buna bağlı olarak; 
Çanakkale Şehitleri Yerleşkesinde yer 
alan İlahiyat Fakültesi’ndeki sınıflar, 
öğrencilerin yeni eğitim-öğretim 
döneminde ders görmesine uygun 
hale getirildi.

Eğitim Fakültesi öğrencileri, 2 yıl 

süreceği planlanan inşaat çalışmaları 
süresince üniversitemizin farklı 
bölgelerinde eğitime devam edecekler.

Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Ahmet Erdem 
ve Prof. Dr. Süha Özden, 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Kenan Yücel, Yapı İşleri 
ve Teknik Daire Başkanı 
Sinan Karabulgu, Eğitim 
Fakültesi Dekan Vekili 
Prof. Dr. Dinçay Köksal, 
Anafartalar Kampüsünde 
inşaatı devam eden kapalı 
spor salonu ile Çanakkale 
Şehitleri Yerleşkesinde 
yer alan binaların iç 

düzenlemeleriyle ilgili yetkililerden bilgi 
aldılar. 

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi Personel Yemekhane İnşaatı 
Hızla Devam Ediyor

 ● Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu 
Yerleşkesinde yer alan “Personel 
Sosyal Tesisleri” inşaat çalışmaları 
devam ediyor. 

Bodrum kat deniz tarafında teras 
bulunan kafeterya kısmı, arkada kapalı 
alan, yemekhane,  idari kısım ve depoların 
bulunduğu yemekhane binası 3 kattan 
oluşuyor ve bina inşaatının %50’si 
tamamlandı. Yemekhanenin toplam 2250 
m2 kapalı alanı ve 200 m2 açık terası 
bulunuyor. Zemin katında yer alan 350 

kişi kapasiteli yemek salonunda, giriş 
holü ve lavabolar yer alacak olup açık 
teras, çay salonu ve 150 kişi kapasiteli bir 
yemek salonu da bulunacak. Kapasitesi 
500 kişi olarak tasarlanan binanın 
çevresinde peyzaj düzenlemesinin 
tamamlanmasıyla, araç park alanları ve 
oturma alanları oluşturulacak.2016 Ocak 
ayı içerisinde ihalesi yapılan ve Nisan 
2016 tarihinde temeli atılan Personel 
Sosyal Tesisleri’nin 2016 yılı Aralık ayı 
içerisinde bitirilmesi planlanıyor.
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Yenice MYO’da 
Yenileme 
Çalışmaları 
Devam Ediyor

Yenice MYO’da yerleşke alanı 
içindeki A ve B blok binalarının, dış 
cephe kaplamaları, bina içlerinin boya 
ve tadilat işleri hızla yapılmaya devam 
ediyor. Yenileme çalışmaları ile Yenice 
MYO, 2016-2017 öğretim yılında 
yenilenen dış ve iç görüntüsü ile daha 
modern ve ferah bir ortamda hizmet 
verecek.

Ayvacık MYO’nun Yeni Hizmet Binası İnşaatı 
Başladı ve Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Ayvacık MYO’nun yeni hizmet binası inşaatı başladı. 
Çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Ayvacık Belediye 
Başkanlığı tarafından tahsis edilen yaklaşık 14 dönüm arazi 
üzerine inşa edilecek Ayvacık Meslek Yüksekokulu yeni binası, 
6075 metrekare  kapalı alana sahip olacak ve faaliyete geçirilmesi 
ile birlikte, açılmış olan ve fiziki mekân yetersizliği nedeniyle 

öğrenci alımı yapılamayan aşçılık programı ile turist rehberliği 
programlarına öğrenci alımı yapılmış olacak.

Binada, 200 m2 sığınak, 24 adet derslik, 400 m2 kantin, 
konferans salonu, laboratuvarlar ve idari odalar, öğretim elemanı 
odaları mevcut olup yeni bölüm açma çalışmaları devam 
etmektedir.
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Radyo - Sinema ve TV Bölümü 
Öğrencilerinden Büyük Başarı

ÇOMÜ İletişim Fakültesi Radyo - Sinema ve TV Bölümü’nden Ayberk 
Ersürmeli, Halil İbrahim Akça ve Uluç Muslu, Türsak Vakfı’nın Geleceğin 
Sineması’nda senaryo yapım desteği aldılar.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde İncelemelerde Bulundu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, 
Tıp Fakültesi Hastanesi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden 
ile Tıp Fakültesi Hastanesi’ni ziyaret etti. Acer, Başhekim Doç. Dr. Orhan Akdur, 
Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Bahadır Kırılmaz, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Erbağ, 
Hastane Başmüdürü Adnan Şengül, Hastane Müdürü Ömer Hadımoğlu ile 
birlikte hastanenin acil servis ve polikliniklerini gezdi.Cizre’de Şehit Olan 

Polis Memuru 
H. İbrahim Eriç 
Memleketi Çan’da 
Son Yolculuğuna 
Uğurlandı

PKK’lı teröristlerin Şırnak’ın 
Cizre ilçesinde gerçekleştirdiği 
hain saldırıda şehit düşen Çan’lı 
polis memuru Halil İbrahim Eriç’in 
cenazesi, binlerce kişinin katıldığı 
törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in de 
katıldığı cenaze törenine Gençlik 
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 
Çanakkale Milletvekilleri Bülent 
Turan, Ayhan Gider, Bülent Öz, 
Çanakkale Valisi Hamza Erkal ile 
çok sayıda vatandaş katıldı. Çarşı 
Camii’nde kılınan öğle namazını 
müteakip kılınan cenaze namazının 
ardından Şehit Polis Eriç’in naaşı 
tekbirler ve dualar eşliğinde 
memleketi Çan’da toprağa verildi.

 ● 30 Ağustos Zafer Bayramı 
dolayısıyla Çanakkale Cumhuriyet 
Meydanı’nda bir tören düzenlendi. 

Törene Çanakkale Valisi Hamza 
Erkal, Boğaz ve Garnizon Komutanı 
Tuğamiral Mithat Kemal Akgül, Bele-
diye Başkanı Ülgür Gökhan, ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’in yanı 
sıra il protokolü katıldı.

Çelenk koyma töreninin ardından 
Çanakkale Valisi Hamza Erkal, Vali-
likte tebrikleri kabul etti. Ardından 
Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Tarih 
ve Kültür Vakfı tarafından yaptırılan 
Piri Reis Heykeli’nin açılışı gerçekleş-
tirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Törenlerle Kutlandı
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 ● Çanakkale’de, 2016-2017 su 
ürünleri av sezonu Lapseki Balıkçı 
Barınağı’nda düzenlenen törenle 
açıldı. Törende, 2 ton sardalye, 
ızgara yapılıp ikram edildi.

Lapseki Balıkçı Barınağı’nda 
düzenlenen törene, Vali Hamza 
Erkal, Ak Parti Grup Başkanvekili 
ve Çanakkale Milletvekili Bülent 
Turan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Erdem Karadağ,  ÇOMÜ Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit, 
protokol üyeleri ve balıkçılar katıldı.

Törende konuşan Ak Parti Grup 
Başkanvekili Bülent Turan, “Böyle 
güzel bir sahilde böyle güzel bir günde 
hep beraber vira bismillah demek için 
buradayız. Ümit ediyoruz, dua ediyoruz; 
bu yıl balık sezonu bir önceki yıldan 
daha güzel, daha bereketli ve sağlıklı 
olsun. Kazasız belasız, bol balıklarla, 
bol kazançlarla dönmeye vesile olsun 
inşallah” şeklinde konuştu.

Vali Hamza Erkal, güzel bir av 
sezonunu başlatmak üzere bir araya 
geldiklerini belirterek, “Yarın inşallah 
balıkçı esnafımız vira bismillah diyerek 
sezona başlayacak. Bu sezonun hayırlı 
uğurlu ve bereketli olmasını, bol 
kazançlı olmasını diliyorum” dedi.

Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi 
Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, “Tek 
doğal kaynağımız olan balığı inşallah 
balıkçılarımız bereketlice tutar. Evlerine 
iyi ekmek götürür. Halkımız da ucuz 
ve taze balığı bol bol yer inşallah diye 
düşünüyoruz” dedi.

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Adnan Ayaz ise “Ülke olarak zor günler 
geçirdiğimiz şu günlerde, 15 Temmuz 
sonrası balıkçılığımızda da aynı 
durumun olduğu uluslararası sularda 
av yapan trol balıkçılarımız tarafından 
geçen hafta tarafıma beyan edilmiştir. 
Balıkçılığın sektörel problemlerin 
yanında 15 Temmuz darbe girişimi ile 

ülkemizde dış ve iç turizm etkilenmiş, 
piyasada balık talebi azalmış ve bu da 
balık fiyatlarının düşmesine neden 
olmuştur. Balıkçılarımız yakaladıkları 
balıkları değerinde pazarlayamamakta 
ve maliyetlerden dolayı av yapmaları 
oldukça güçleşmiştir.  Gerek sağlık 
açısından, gerekse balıkçılarımızın 
ürünlerini değerlendirmelerini sağlamak 
amacıyla balık tüketilmesine özen 
gösterilmesi gerekmektedir. Türkiye 
denizlerinde 15 Nisan 2016 tarihinde 
kapatılan balıkçılık av sezonu, 1 Eylül 
2016 gece saat 00.00 itibarıyla açıldı. 
Tüm balıkçılarımıza sezonun bol bereket 
ve kazançlar getirmesini dilerim” 
şeklinde görüş belirtti.

Bisikletle Sağlığa ÇOMÜ de Destek Veriyor
 ● Türkiye Sağlıklı Beslenme ve 

Hareketli Hayat Programı 
Kapsamında yürütülen “Fiziksel 
Aktiviteyi Teşvik Projesi” 
çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nca 
okullara, öğrencilere, Kamu 
Kurumları ve Belediyeler aracılığıyla 
halka bisiklet desteği sağlanıyor.

Toplumumuzun sağlığının 
korunması, geliştirilmesi ve düzenli 
fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi 

amacıyla halkımızın bisiklet kullanımının 
yaygınlaştırılması hedeflenen projeye 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi de 
destek verdi. İmzalanan protokol gereği 
ÇOMÜ öğrencilerinin kullanımı için 
100 adet bisiklet üniversitemize hediye 
edildi. Halk Bahçesi’nde düzenlenen 
Bisiklet Dağıtım Töreni’ne üniversitemizi 
temsilen ÇOMÜ Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Ahmet 
Erdem, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent 

Genç ile Sağlık Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Gülbu Tanrıverdi katıldılar. 
Protokole ÇOMÜ adına imza atan 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, 
projeyi hazırlayan ve destek veren tüm 
kuruluşlara teşekkür ederek, bisiklet 
kullanımının yaygınlaştırılmasının 
toplum sağlığının korunmasına katkı 
sunacağına inandığını ifade etti.

2016-17 Av Sezonu Lapseki’de Törenle Açıldı
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 ● Öğrenci sayısı her yıl artan 
ve bölümlerindeki ilk tercih 
sonucunda doluluk oranları yüzde 
96.12 olan Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’ne (ÇOMÜ) bu 
yıl 83 lise birincisi yerleşti.

Başta Marmara ve Karadeniz olmak 
üzere Türkiye’nin tüm bölgelerinden 
öğrencilerin tercih ettiği ÇOMÜ’de, 
2016-2017 eğitim öğretim yılında toplam 
öğrenci sayısı 49 bine ulaştı.

En çok tercih edilen üniversiteler 
arasında yer alan, bölüm ve programları 
yüzde 100’e yakın dolan ÇOMÜ’nün 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, konuyla 

ilgili şunları söyledi: “Bu sene 40 tane 
yeni program açtık. Bu programların 
bir kısmı ilk defa öğrenci aldı. Örneğin 
Çan Uygulamalı Bilimlere İş Sağlığı 
Güvenliği, Yenice MYO’ya Ormancılık, 
Ezine MYO’ya Gıda gibi programlar 
açtık. Bu programların doluluk 
oranlarına baktığımızda yüzde 100 
dolduğunu görüyoruz. Bu sene kılavuzda 
yayınlananın dışında 804 yabancı 
uyruklu öğrencimiz olacak. Özel yetenek 
sınavları ile aldığımız öğrencilerimiz, 
yüksek lisans, doktora öğrencilerimizle 
birlikte bu yıl eğitim öğretim yılına yeni 
başlayacak 13 bin öğrencimiz olacak” 
dedi.

İletişim Fakültesi 
Öğrencisinden 
Büyük Başarı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Radyo - TV ve Sinema 
Bölümü son sınıf öğrencisi Ali Kışlar, 
Kefaret adlı kısa filmi ile 19-25 Eylül 2016 
tarihinde gerçekleştirilecek olan 23. Adana 
Uluslararası Altınkoza Film Festivali, 
Ulusal Kısa Film Yarışmasında finalist 
oldu.

ÇOMÜ TÖMER Yunus Emre 
Enstitüsü Yaz Okulu Gala 
Yemeği Yapıldı
ÇOMÜ TÖMER-Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile 

gerçekleşen Türkçe Yaz Okulu Gala Yemeği, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, 
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Genç, ÇÖMÜ TÖMER Müdürü 
Doç. Dr. Abdullah Şahin ve ÇOMÜ TÖMER Ekibi, Yunus Emre 
Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ebubekir Ceylan, Batı 
Trakya Proje ekibi, öğretim üyeleri ve yaz okulu öğrencilerinin 
katılımıyla ARDES tesislerinde gerçekleşti.

Türkiye’de yaz okulu için Yunus Emre Enstitüsü tarafından 
540 öğrenci 16 şehrin TÖMER’leri tarafından 4 hafta boyunca 
misafir edildi. ÇOMÜ TÖMER’de ise 12 farklı ülkeden 20 öğrenci 
yaz okuluna katıldı. 28 Ağustos 2016 tarihinde sona eren 
programın ikinci ayağı İstanbul’da 1 hafta boyunca devam etti. 

Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla Türkçe Bayramı adıyla bir şölen yapılacak.

ÇOMÜ En Çok Tercih Edilen 
Üniversitelerden Biri Oldu
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 ● Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer, Kosova’da üç gün süren 
akademik ziyaretlerde bulundu.

Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri 
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hasan Arslan ve 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali İcbay ile beraber 
Balkanlarda Kosova Cumhuriyetinde aka-
demik ziyaretlerde bulunan Rektör Yücel 
Acer, ilk gün Kosova Büyükelçi Yardımcısı 
Recep Köşker ile görüşerek Kosova’daki 
Türkler ve eğitim durumları hakkında 
bilgi aldı. Aynı gün başkent Priştine 
yakınlarındaki Sultan I. Murat Türbesini 
ziyaret etti.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer 
ziyaretin ikinci gününde Kosova Devlet 
Televizyonu RTK 1’de  canlı yayına katıla-
rak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite-
si’ni tanıttı ve Kosova’daki üniversitelerle 
ÇOMÜ arasında kurulmakta olan akade-
mik işbirlikleri hakkında bilgiler verdi. 
Aynı gün beraberindeki hocalarla birlikte 
Prizren Başkonsolosu Selen Evcit’i ziyaret 
ettiler ve Prizren’deki Türklerin eğitim 
durumu, ihtiyaçları hakkında bilgi aldılar.

Başkonsolosluk ziyaretinden sonra 
Prizren Üniversitesi Rektörü Prof. Rame 
Vataj ile bir araya gelen Pof. Dr.  Acer,  
ÇOMÜ ve Prizren Üniversitesi arasındaki 
ikili işbirliği anlaşması imzaladı. Görüş-
mede ayrıca IASSR konferansının 17. sinin 
Mayıs 2018’de Prizren Üniversitesiyle 
birlikte yapılması kararlaştırıldı. Ardından 
Kosova Cumhuriyeti Alan ve Çevre Bakanı  
Mahir Yağcılar ile Kosovalı öğrencilerin 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 
eğitim alması konusu hakkında fikir alış 
verişinde bulunuldu.

Prof. Dr. Yücel Acer, Mamuşa Bele-
diye Başkanı Arif Bütüç ile de görüştü. 
Ziyaretin son gününde, teknik bölümler 
ağırlıklı Mitrovica Üniversitesi’ni ziyaret 
etti ve Rektör Prof. Dr. Alush Musaj ile bir 
araya gelerek akademik işbirliği antlaşma-

sı imzalandı. Ziyaret sonucunda, Üniver-
sitemize Kosova’dan daha fazla öğrenci 
gelmesi ve işbirliği antlaşmaları yapılan 
üniversitelerle akademik ilişkilerin geliş-
mesi bekleniyor.

ÇOMÜ, Kosova İle Akademik İşbirliği Kuruyor
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ÇOMÜ Yönetimi, Demokrasi Nöbetindeki 
Vatandaşlara Pilav Dağıttı

 ● Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Yönetimi, Çanakkale İskele Meydanı’nda 15 Temmuz 
darbe girişimine tepki için günlerdir Demokrasi Nöbeti 
tutan vatandaşlara pilav dağıttı.

ÇOMÜ’lü idarecilerinde katıldığı ikramda Rektör Prof. Dr. 

Yücel Acer eşiyle birlikte, demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara 
kendi elleriyle pilav ikramında bulundu.

Milletin iradesinin üzerinde hiçbir gücün bulunamayacağını 
vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yücel Acer; demokrasiye, kendi 
iradesine sahip çıkan vatandaşlara teşekkür etti.

ÇOMÜ’den Bir Yenilik Daha:  
TÖMER, Dil Merkezine Dönüştü 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve 
ÇOMÜ’de öğrenim görecek yabancı 
uyruklu öğrencilere Türkçe öğreten 
TÖMER’de yabancı dil kursları dönemi 
başlıyor. ÇOMÜ de Ankara TÖMER,  
Gazi TÖMER, İstanbul TÖMER, Erzincan 
TÖMER gibi dil merkezine sahip oldu. 

ÇOMÜ TÖMER’in sadece Türkçe 
öğreten bir kurum olma kimliğinin 
yanı sıra artık diğer yabancı diller de 
öğretilecek. Değişen ÇOMÜ TÖMER 
yönetmeliğinin 16 Temmuz 2016 
Tarihli ve 29772 Sayılı Resmî Gazete 
yayınlanmasıyla süreç resmiyet kazandı. 
Dil merkezine dönüşen TÖMER’in adı  

“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak 
değiştirildi. Yeni eğitim öğretim yılıyla 
birlikte genel amaçlı dil kurslarına ek 
olarak akademik yabancı Dil  (Foreign 
Language for Academic Purposes) 
akademik yabancı dil yazma kursu 
(Academic Writing), akademik yabancı 
dil konuşma kursu (Academic Speaking) 
gibi faaliyetlerle ÇOMÜ akademik 
personelinin, öğrencilerinin ve 
Çanakkale halkının hizmetine açılıyor.

ÇOMÜ TÖMER bilimsel araştırma 
ve uygulama merkezi kimliğiyle ÇOMÜ 
güvencesinde dil öğrenmek isteyen 
herkese çağdaş ve özgün bir dil öğretim 
hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.



54 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

ÇOMÜ’den Arkeolojinin Seyrini Değiştiren Keşif 
 ● Balıkesir’in Dursunbey ilçesi, Delice 

Köyünde yer alan Baltalıin ve 
İnkaya Mağaralarında 8.000 yıllık 
mağara resimleri bulundu. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Derya Yalçıklı’nın yürüttüğü yüzey 
araştırmasında bulunan resimlerin, son 
yılların en önemli arkeolojik keşifleri 
arasında olduğu düşünülüyor.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız 
Yrd. Doç. Dr. Yalçıklı; keşfedilen 
resimlerin neolitik çağa ait sahnelerle 
ilk çiftçi topluluklarının inançlarına 
dair ipuçları verdiğini belirterek şunları 
aktardı:

“Baltalıin Mağarası yüzey 
araştırmasında, daha önce karşımıza 
çıkan neolitik ve paleolitik çağlara ait av 
resimlerinden farklı olarak 7.60 x 4.50 
uzunluğunda resmedilmiş, avcıların 
kurduğu tuzak ve avların tuzağa 
düşmesini konu eden bir geyik avı 
sahnesiyle karşılaştık.  

İnkaya Mağarası’nın kuzey ve 
güneydoğu duvarlarında ise iki duvar 
resmi gözlemledik. Fakat ne yazık ki 
definecilerin bölgeyi dinamitle patlatması 
sonucu kuzey duvarındaki resmin, büyük 
hasar gördüğünü tespit ettik. Bu hasara 

rağmen, bulunan resimlerle, neolitik 
çağda inanç sistemine dair önemli 
bulgular elde ettik. Bu mağarada doğum, 
yaşam ve ölümü konu edinen her iki 
panonun bulunması ve her iki sahnede de 
konuların önemli bir parçası konumunda 
Şaman betimlemelerinin yer alması, 
Anadolu neolitik çağ inanç sistemini 
aydınlatmada önemli rol oynuyor.”

Son günlerde pek çok arkeoloji, tarih 
haberlerine konu olan çalışmada ortaya 
çıkan resimlere ayrı olarak bakıldığında 
birinde av, beslenme, diğerinde ise 
inançla ilgili resimlerin yer alması, bu 
mağaraların da ayrı fonksiyonlar için 
kullanılmış olabileceğini düşündürüyor.
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Güzel Sanatlar Fakültesi 
Yetenek Sınavlarının 1. 
Aşaması Gerçekleşti 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi yetenek sınavlarının birinci 
aşaması gerçekleşti. 480 öğrencinin başvurduğu 
sınav, Güzel Sanatlar Fakültesi fuaye alanında 
gerçekleşti. Sınav öncesi öğrencileri yalnız 
bırakmayan ve heyecanlarına ortak olan Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer; “Bu sene başvuru sayısında 
çok ciddi bir artışın olması bizi çok memnun etti. 
Öğrenci sayısında geçen yıla göre 2 kat bir artış 
var. Öğrenci sayısındaki bu artış daha yetenekli 
öğrencileri üniversitemize kazandırmak açısından 
bizim için de önemli bir şans oluyor. Bu sınav 
döneminde yoğun çalışan Güzel Sanatlar Fakültesi 
yönetimine ve hocalarına teşekkür ediyorum” 
dedi.

Rektör Acer, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın  
Toplu Açılış Törenine Katıldı

 ● Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı’nın Çanakkale’ye 
kazandırdığı 13 tesisin temel atma 
törenine katıldı.

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun da 
katıldığı törende ilimize kazandırılan 
tesislerin temeli atılırken, akşamındaysa 
Bakan Eroğlu ve beraberindeki Çanakkale 
il protokolü, İskele Meydanı’ndaki 
Demokrasi Nöbetine katıldılar. 
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ÇOMÜ, Erasmus+ Programı İle Atakta
 ● Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 

Erasmus+ Birimi, Erasmus+ 
programı kapsamında çeşitli 
faaliyetlerle birlikte ÇOMÜ’nün 
adını duyurmaya devam ediyor.

ÇOMÜ’nün öğrenci, akademik ve 
idari personelinin Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerde hareketliliğini sağlayan KA103 
programı 2017 yılı bütçesi geçtiğimiz 
günlerde açıklandı. ÇOMÜ, önceki yılda 
gerçekleştirdiği %95’lik bütçe kullanımı 
performansıyla 216.900 Euro kullanmaya 
hak kazandı. Öte yandan Üniversitemizin 
ismi KA107 Ortak Ülkeler ile Hareketlilik 
programına başvurusu kabul edilen 20 
üniversite arasında yer aldı. Bu pilot proje 
ile ÇOMÜ’de ilk defa Erasmus+ programı 
kapsamında Avustralya ve Yeni Zelanda 
ile hareketlilik gerçekleştirilecek.

Bir başka yenilik ise ÇOMÜ’nün 
üyesi olduğu Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi koordinatörlüğündeki 
konsorsiyum başvurusunun kabulu 
ile önümüzdeki akademik yılda 
öğrencilerimizin Avrupa Birliği’ndeki 
staj imkanlarının arttırılması ile 
yaşanacak. Bu fon ile zorunlu stajları 

olup olmamasına bakılmaksızın daha 
fazla ÇOMÜ’lü öğrencinin Erasmus+ Staj 
programından yararlanması hedefleniyor.

Konuyla ilgili olarak konuşan Dış 
İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Hasan 
Kaplan “Geçtiğimiz yıl Erasmus+ 
biriminde gerçekleştirdiğimiz yeniden 
yapılandırma çalışmalarının meyvelerini 
vermeye başladığını görmek bizi mutlu 
ediyor. İlk başladığımızda üniversitemizin 
tanıtımına önem vererek basılı ve 
internet tabanlı materyallerimizi 
geliştirdik. 2015 yılında Glasgow’da 
gerçekleşen Avrupa Uluslararası Eğitim 
Birliği Fuarında Ulusal Ajans standı 
altında Üniversitemizin tanıtımını 
gerçekleştirdik. Bu sayede uluslararası ve 
ulusal eğitim bağlarımızı güçlendirirken 
daha fazla faydalanabileceğimiz imkanları 
oluşturmaya çalıştık. Artan bütçemiz 
ve hareketlilik sayımız bize doğru yolda 

olduğumuzu gösteriyor. Geliştirmek 
istediğimiz bir başka nokta ise Erasmus+ 
programının görünürlüğünün arttırılması 
ve öğrencilerimiz, öğretim üyelerimizle 
iletişimimizin güçlendirilmesi. Bu 
konuda Rektörlüğümüzün desteği, 
projelerimizden sağladığımız fonlarla yeni 
ofisimizi çok yakın bir zamanda hizmete 
açmayı planlıyoruz” dedi.

Erasmus+ Kurum Koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Ümit Güder ise “Yeni 
projelerimizde bu fonları elde etmekten 
daha önemlisi proje yönetimi ve 
organizasyonunu doğru bir şekilde 
gerçekleştirebilmek. Ancak bu şekilde 
ÇOMÜ’de akademik hareketlilik 
kültürünü geliştirebilir ve devamlılığını 
sağlayabiliriz. Bu konuda yöneticilerimiz 
ve iş arkadaşlarımızla iyi bir sinerji 
yakaladığımızı düşünüyorum. Ulusal 
Ajansın 2015 yılında gerçekleştirdiği 
sistem denetiminde de bunun fark 
edildiğini ve gelişimin desteklendiğini, 
Ulusal Ajans Erasmus+ Yükseköğretim 
Programı Toplantısı’nın ilk defa 
Çanakkale’de gerçekleşecek olmasıyla 
görüyoruz” dedi. 
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Türkiye’nin Tek Erasmus+ Sport 
Projesi ÇOMÜ’den

 ● Erasmus+ Sport destekleri 
kapsamında başvurusu yapılan 
projelerin sonuçları Avrupa 
Komisyonu Yürütme Ajansı 
tarafından açıklandı. Bu kapsamda 
Türkiye’den tek başarılı proje 
olarak Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi  Öğr. Gör. Anja Güder 
tarafından hazırlanan “Strong 
Kids” projesi ilan edildi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
ve ÇABAÇAM ortaklığıyla gerçekleşecek 
projede Almanya, Letonya, Belçika 
ve İtalya’dan da kuruluşlar yer 
alacak. Okul öncesi ve ilköğretim 
çağı çocuklarının hareket eğitimi 
alanında örnek model oluşturulması 
hedeflenen projenin etkinlikleri arasında 
çalıştaylar, uygulamalar ve konferanslar 
düzenlenecek.

Bu bağlamda proje uygulaması ve 
detaylarının konuşulduğu Erasmus 
Plus’un ilk toplantısı ÇOMÜ Rektörlük 
makamında gerçekleştirildi. Rektör Prof. 
Dr. Yücel Acer başkanlığında gerçekleşen 
toplantıya proje koordinatörü Öğr. Gör. 
Anja Güder, Dış İlişkiler Koordinatörü 
Doç, Dr. Hasan Kaplan, Beden Eğitim 
ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Necati Cerrahoğlu, ÇABAÇAM proje 
yöneticisi Doç. Dr. Ebru Aktan Acar ve 
Erasmus Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. 
Dr. Ümit Güder katıldılar.  

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Çelik’in 
AB Projesi Desteklenmeye Değer Bulundu

2016 yılı Erasmus + Ana Eylem 2 (KA2) Mesleki Eğitim Stratejik 
Ortaklıklar kapsamında Avrupa Birliğine Türkiye’den sunulan 287 adet 
proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesi 
tamamlanmış olup Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Kemal Çelik tarafından 
hazırlanan “Pesticides: Managing Risks and Optimizing Benefits Through 
European Vocational Education”başlıklı proje 299.968 euro ile seçilen 32 
proje içerisinden yedekler arasında desteklenmeye değer bulunmuştur.
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Öğrenciler Üniversiteyi Daha Erken Tanıyacak
 ● ÇOMÜ ile İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü arasında imzalanan 
işbirliği protokolüne göre lise 
öğrencileri, henüz lisede okurken 
üniversiteyi ve ilgilendikleri 
alanları daha yakından tanıma 
şansı bulacaklar.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’i 
makamında ziyaret eden İl Milli Eğitim 
Müdürü Zülküf Memiş;  “Üniversiteden 
nasıl yaralanabiliriz, nasıl birlikte iyi 
iş birliği yaparız da öğrencilere gelecek 
açısından bir vizyon çizeriz, bakış açısı 
kazandırırızdan hareketle ilgili bölümlerle 
bir protokol çalışması yapılmış.

Amacımız çocuklar artık üniversiteye 
dokuzuncu sınıftan itibaren adım 
atsın. Hangi alana, meslek dalına 
merak duyuyorsa sizlerin izin verdiği 
programların el verdiği ölçüde çocuk 
buradaki havayı teneffüs etsin. 
Gerekirse amfide olan dersi izlesin veya 
hocalarınızın uygun olduğu zamanda 
gelip bizim okulumuzda teşvik açısından 
onlara bir bakış açısı kazandırsın. Bu 
İlahiyat olur, Mühendislik olur,  Tıp alanı 
olur, bir alanda değil zaten adı da Fen ve 
Sosyal Bilimler Uygulama Okulu olduğu 
için ortak payda olan bir çalışma.

Bu işbirliği ile umarım okulumuzdaki 
öğrenciler en yüksek düzeyde 
üniversitemizden verim alacak diye 
düşünüyorum” şeklinde konuştu.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer 
ise özellikle son günlerde ülke genelinde 
yaşanılan sıkıntıların kökeninde bazı 
değerlerimizin istismar edilişi olduğuna 
dikkat çekerken; “Bundan çıkarmamız 
gereken çok önemli dersler var. Bizim 
kendi inancımızı doğru öğretmemiz her 
şeyin esasını oluşturuyor. Çünkü bütün 
işler böyle istismarlarla ve kandırmalarla 
başlıyor. O anlamda İmam Hatip 

Liselerinin ve ortaokulların önemi bugün 
çok daha iyi anlaşılması gerekir diye 
düşünüyorum. Çünkü bu okullar aslında 
bizim inancımızı akıl çerçevesinde, 
mantık çerçevesinde öğreten okullar. 
Hem de o yaşlarda. Lise yaşlarında 
çocuklarımıza aynı zamanda Bilimi, Fen 
Bilimlerini, Sosyal Bilimlerini öğretirken 
bir taraftan da inancımız esaslarını doğru 
bir şekilde öğrendikleri bir okul orası. Bu 
anlamda bir bütün olarak toplumun da 
desteklemesi gereken eğitim kurumları 
buralar. Sadece devletin, hükûmetlerin 
değil aynı zamanda toplum olarak da 
hepimizin sahip çıkması gereken okullar 
bunlar. Üniversite olarak baktığımız 
zaman dolayısıyla böyle bir okula destek 
veriyor olmak bizim acımızdan çok 
önemli bir şey” dedi.

Çanakkale’de İmam Hatip Lisesi ve 
Ortaokulunun yeni bir binada eğitim 
öğretime başlayacak olmasının eğitim 
verimliliği açısından önemli olduğunu 
belirten Rektör Prof. Dr. Yücel Acer;  
“Çanakkale çerçevesinde bakıldığı, 
zaman gerçekten İmam Hatip Lisesinin, 
Ortaokullarının yeni bir binasının 
eğitim öğretime başlıyor olması fiziksel 
imkânlar bakımından çok önemli, 

eğitimin verimliliği açısından çok 
önemli bir başlangıç. Öbür taraftan çok 
sınırlı sayıda okulun içerisinde, proje 
olması bağlamında çok güzel şeyler 
yapılacak. Sizlerin emeği ile çok daha 
iyi yükselecek. İnsan bilmediği hususlar 
konusunda sağlıklı karar veremez. 
Çocuklarımız gerçekten üniversiteyi 
görüyor olduklarında gerçekten Tıp 
Fakültesi nasıl bir yer bildiklerinde, 
Fen Edebiyat Fakültesi nasıl olduğunu 
gördükten sonra, laboratuvarlarımızı ve 
bilişim teknolojilerimizi gördükleri zaman 
eminim üniversite kavramı çok daha 
gerçekçi olarak kafalarında canlanacaktır. 
Doğru tercihleri yapma anlamında daha 
çok yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

Çanakkale Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Müdürü Hüseyin Şengil ise 
”Protokolün amacı, Çanakkale il sınırları 
içerisinde yer alan Çanakkale Anadolu 
İmam Hatip Lisesi “Fen Bilimleri 
ve Sosyal Bilimler Proje Okulu”nda 
eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak 
belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, 
taraflarca (Proje Yönetim Kurulu) uygun 
görülen tüm alanlarda, planlı çalışmalar 
yürüterek, özellikle öğrencilerin başarı 
seviyelerini yükseltecek olan tüm eğitim 
hizmetlerinin niteliğini arttırmak; eğitim 
programlarının geliştirilmesi, öğretmen 
yeterliklerinin uygulamalı eğitim 
faaliyetleriyle arttırılması, mezun olma 
durumuna gelmiş öğretmen adaylarına 
mesleki tecrübe kazandırılması ve 
ailelerin sosyal, kültürel ve mesleki 
gelişimlerine destek olunması 
noktasında, taraflar arasında iş birliği ve 
koordinasyonu sağlamaktır” dedi.

İşbirliği protokolünü ÇOMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer, İl Milli Eğitim 
Müdürü Zülküf Memiş ve Çanakkale 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü 
Hüseyin Şengil imzaladılar.
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Rektör Acer, Gaziler Günü Yemeğine Katıldı
 ● 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 

Çanakkale Çimenlik Kalesi’nde 
gaziler onuruna yemek düzenlendi. 
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 
Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ile il 
protokolünün katıldığı yemekte Vali 
Tavlı bir konuşma yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından 19 Eylül 1921’de Mustafa 
Kemal Atatürk’e, ‘Gazi’ ünvanı verilişini 
ve bu günü ‘Gaziler Günü’ olarak 
kutlamanın onurunu yaşadıklarını 
ifade eden Tavlı; “Vatan toprağının her 
karışına kanlarını akıtarak tarih yazan ve 
kutsal saydığı değerler uğruna canlarını 
feda eden şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde 
saygıyla eğiliyorum. Şehit ailelerimize 
minnetlerimizi arz ediyorum. Bu anlamlı 
günde gerek Çanakkale’de,  gerek 
Kurtuluş Savaşında, gerekse devletimizin 
ve milletimizin bekası için bu toprakları 
vatan yapmak uğruna mücadele eden 
ve canlarını ortaya koymaktan asla 
çekinmeyen gazilerimize minnet ve 
şükranlarımı sunuyorum.  Bu duygu ve 
düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve silah arkadaşları olmak üzere, menfur 
terör saldırılarında ve 15 Temmuz 
hain darbe girişimini canları pahasına 
önlemeye çalışırken hayatını kaybeden 
aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal 

etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, 
hayatta olan gazilerimize ve saygıdeğer 
ailelerine en derin sevgi ve saygılarımı 

sunuyorum” dedi. Yemeğin ardından 
Vali Tavlı, gazilere günün anısına hediye 
takdim etti.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nden  
İkili İşbirliği Anlaşması

 ● Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 
Fakültesi adına, Deniz Teknolojileri 
Meslek Yüksekokulu öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış Özalp’in 
girişimleri ile Bologna Üniversitesi, 
Biyoloji Jeoloji ve Çevre Bilimleri 
Departmanı arasında 20 Haziran 
2016 itibarıyla ikili işbirliği 
anlaşması imzalandı. 

Bünyesinde 
bulundurduğu 
Sklerokronoloji, Porosite 
ve Bilimsel Dalış 
Laboratuvarları Avrupa’da 
lider konumda olan 

Bologna Üniversitesi ile yapılan anlaşma 
çerçevesinde sert mercan ekolojileri 
konusunda uluslararası araştırma 
projeleri geliştirme ve ortak çalışmalara 
katılmak hedefleniyor. Yapılacak 
bilimsel çalışmalarda Çanakkale 
Boğazı’nda bazı istasyonlarda yoğun 

dağılım gösteren Akdeniz orijinli sert 
mercan topluluklarının biyometri, yaş 
tayini (Sklerokronoloji) ve popülasyon 
genetiği gibi özellikleri incelenecek, 
elde edilecek veriler ışığında geçmiş 
döneme ait denizel iklim şartları ortaya 

çıkarılacak. Türkiye mercan fauna 
ekolojileri konusunda halen bilimsel veri 
eksikliği bulunduğundan ortak yapılacak 
çalışmalar bilim alanının gelişmesine 
katkı sunacak.  
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Gökçeada’da 
İkinci Bir Yaralı 
Kaplumbağa 
Vakası

 ● Gökçeada Aydıncık koyunda bir 
deniz kaplumbağası bulundu. 
Halk tarafından bulunan ve 
İstanbul Üniversitesi Arş. Gör. Dr. 
Onur Gönülal’a bildirilen yaralı 
kaplumbağa öncelikle Gökçeada’da 
muhafaza edildi.

Yaralı kaplumbağa ÇOMÜ- DEKUM 
bilgisinde Orman ve Su İşleri Çanakkale 
İli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube 
Müdürlüğü tarafından öncelikle Veteriner 
kliniğine aktarıldı. Kaplumbağaya Dr. 
Özay Bedizci tarafından genel muayene 
yapıldı. Dişi bir Caretta caretta türü 
olan, kafa bölgesinde yaralar bulunan, 
iki gözünde de iltihaplanma gözlenen 

kaplumbağanın sağ gözünün kısmen 
parçalandığı tespit edildi. Röntgen 
muayenesinde organların sağlam olduğu 
görülen kaplumbağa Orman ve Su İşleri 
Çanakkale İli Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Dardanos Yerleşkesi’ne aktarıldı. 
Kaplumbağanın veteriner hekim ve 
DEKUM’da gönüllü çalışan öğrenciler 
tarafından beslenme ve genel biyolojik 
durumu takip ediliyor.

ÇOMÜ’de Kurum İçi Bayramlaşma 
 ● Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi akademik ve 
idari personeli Troia Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen kurum 
içi bayramlaşma merasiminde 
buluştu. 

Yoğun katılımdan ve yeni döneme 
başlıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Rektör Prof. Dr. Yücel Acer 
şöyle konuştu: “Ülke olarak, üniversite 
olarak tatilden yeni döndük. Bayram 
geçmiş olsa da iyi ki bu buluşmayı yaptık. 
Ülkemizde her şeyin daha iyiye gittiğini 

gösteren birçok gösterge var. Bir ülkede 
halkın iradesi dışında ne tür oluşum 
varsa, bunların temizleniyor olması çok 
güzel. 

Üniversite yönetimi olarak bu 
sürecin hakkıyla yerine getirilmesi için 
ne gerekiyorsa yapıyoruz. Çok güzel bir 
döneme doğru gidiyoruz, mutlu olmamızı 
gerektirecek birçok sebebiminiz var.

Alt yapısı daha güçlü ve kaliteli bir 
üniversite haline geliyor. Gerek değerli 
hocalarımızın, gerekse çalışanlarımızın 
samimi gayretleri olmadıktan sonra 

şüphesiz gerçek bir ilerleme olmaz. Bilim 
dünyası olarak ne kadar çok çalışırsak, 
ülkenin ilerleyişi daha hızlı olacaktır.

Bugün bu vesileyle de geçmiş 
bayramınızı kutluyorum. Bundan 
sonraki süreçte hem eğitim ve öğretim 
hayatımızda, hem aile hayatımızda 
ve özel yaşamımızda, mutlu, huzurlu, 
sağlıklı ve başarılı bir yaşam diliyorum. 
Geldiğiniz için teşekkür ediyor, saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum.”

Etkinlik, düzenlenen kokteyl ile son 
buldu. 
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Üniversitemizin AB Projesi Polonya’da Tanıtıldı
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Kemal Çelik tarafından 
yürütülen,  Prof. Dr. Harun Baytekin, Doç. 
Dr. M. Yunus Eryaman ve Doç. Dr. H. Fatih 
Aşgün’ün proje ekibi içerisinde yer aldığı 
“Increased oppurtunities for professional 
development in Apitherapy sector- 
APITHERAPY” başlıklı Avrupa Birliği KA2 
Stratejical Partnership projesi Polonya’nın 
Krakow şehrinde gerçekleştirilen final 
toplantısıyla son buldu. 5 ülkeden 53 
akademisyen ve profesyonel arıcının 
katıldığı toplantılara, Polonya ulusal 
televizyonları ve gazeteleri de büyük ilgi 
gösterdiler.

Projede, başta propolis olmak üzere 
arı zehiri, polen ve arı sütü gibi arı 
ürünlerinin sağlık korumada ve bazı 
hastalıkların tedavisinde kullanımı 
üzerine yenilikçi yaklaşımlar ele alınarak, 
bu bağlamda Türkiye ve AB ülkelerinde 
farkındalıklar oluşturuldu. Proje eğitim 

- öğretim materyalleri ÇOMÜ logosuyla 
5 dil de yayımlandı. Türkiye, Polonya, 
Macaristan ve Romanya’dan çok sayıda 
arıcının da katıldığı toplantılarda, ÇOMÜ’ 
nün AB proje deneyimleri vurgulanmış 
ve üniversitenin daha önce de bu konuda 

“ Beekeeping European Environmental 
Sustaniability” projesini başarıyla 
yürüttüğü ve halen 73 ülkeden 61.000 
kayıtlı kullanıcının bu proje aracılığıyla 
gelişimlerine katkılar sağladığı ifade 
edildi.

Taraftarlar Federasyonu Başkanlığına Necati Cerrahoğlu Seçildi 
 ● Tüm Futbol Taraftarları 
Federasyonu (TFTF) Genel 
Başkanlığına BESYO 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necati 
Cerrahoğlu seçildi.

 Yrd. Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu, 
Tüm Futbol Taraftarları Federa-
syonu (TFTF) Genel Başkanlığı’na 

seçildi. Futbol taraftarlığının çok 
değerli bir tutku olduğunu belirten 
Cerrahoğlu, giderek endüstrileşen 
ve ticarileşen futbolda taraftarlığın 
değersizleştirilmekte olduğu bir 
süreç yaşandığını, futbol kulüplerinin 
taraftara bakışının akademik boyutta 

yeniden yorumlanması gerektiğini, 
kurumsal anlamda hareket ed-
ilmesinin önemli olduğunu, bunu 
başarabilecek bir yapılanma 
oluşturulduğunu söyledi.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün 
İlk Doktora Programı Açıldı

 ● Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Kalp Damar Cerrahisi 
Anabilim Dalı, Perfüzyon Teknolojisi (Tıp) Doktora 
Programı 22.07.2016 tarihli Yükseköğretim Kurulu 
Kararıyla açıldı.

Bu programın Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki ilk, 
ülkemizde alanında ikinci doktora programı olma özelliği taşıdığı 
bildirildi.
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 ● Yürütücülüğünü ÇOMÜ TÖMER 
Müdürü Doç. Dr. Abdullah Şahin’in 
yaptığı Batı Trakya Bölgesi’nde 
yaşayan Türk öğrencilere yönelik 
‘Uzaktan Öğretim Ders Destek 
Sistemi Projesi’ ödül töreni 
Yunanistan’ın Gümülcine şehrinde 
yoğun bir katılım ile yapıldı.

Törene; Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Süha Özden, T.C. Gümülcine Başkonsolosu 
Ali Rıza Akıncı ve eşleri Hülya Akıncı, 
Gümülcine Muavin Konsolosu Davut 
Ocak, Bakeş Genel Müdürü Pervin 
Hayrullah, Proje Koordinatörü Doç. Dr. 
Abdullah Şahin, ÇOMÜ Genel Sekreteri 
Sami Yılmaz, proje destekçisi Tolgay 
Elçioğlu, Çanakkale İl Halk Sağlığı Müdürü 
Dr. Burhan Kütük, Proje Eğitim Danışmanı 
Doç. Dr. Esin Şahin, proje destekçisi 
Timur Koşal, İsmail Tezel,  Gümülcine 
Türk Gençler Birliği Başkanı Koray 
Hasan, İskeçe Türk Birliği Asbaşkanı 
İsmet Tüccar, Sabık Milletvekili Ahmet 
Hacıosman, S.Ö.P.A. Mezunu Öğretmen 
Dernekleri Başkanları Salih Ahmet ve 
Nurettin Kıyıcı’nın yanı sıra başarılı 40 
öğrenci ve aileleri katıldı.

Uzaktan Öğretim Ders Destek Sistemi 
Proje Danışmanı Esin Yağmur Şahin 
yaptığı konuşmada, bir dönem boyunca 
ihtiyaçları giderme yönünde ellerinden 
gelen gayreti gösterdiklerini, bugün 
bunların meyvelerini aldıklarını söyledi.

Çanakkale İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. 
Burhan Kütük, toplumun ciddi bir sorunu 
olan obezite ve obeziteyle mücadele 
konusunda Sağlık Bakanlığı’nın neler 
yaptığını konusunda bilgiler verdi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özen, 
projenin heyecan, mutluluk veren ve 
ileriye doğru gidecek olan bir proje 
olduğunu belirtti.

 “Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
açısından baktığınızda hem 
Cumhurbaşkanımız hem Başbakanımız 
Balkan ülkelerinde yaşayan 
vatandaşlarımızın eğitimleri yönünde her 
türlü çabanın sarf edilmesi için bizleri 
motive ediyorlar. Kontenjanlarımızın 
arttırılmasını her zaman istiyorlar. Biz 
de her zaman kontenjanlarımızı açık 
bırakıyoruz. Üniversitede, özellikle 
de Trakya ve Batı Anadolu bölgesinde 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
olarak sizleri, öğrencilerimizi 
üniversitemizde görmek istiyoruz. 
Her türlü desteği, yardımı yapacağız, 
çalışacağız ve gayret edeceğiz. Uzaktan 
eğitim çalışmasının bugün neticesi 
ortaya çıktı. Bizler öğrencilerimizin 
başarılarından dolayı çok mutluyuz. 
Önümüzdeki yıllarda bu proje, kalitesini, 
içeriğini ve sayısını arttırarak çok daha 
ilerleyecek. Belki de Batı Trakya’dan 
başlayan bu kıvılcım tüm Balkan 
ülkeleri için de bir farklılık olacak diye 
düşünüyorum. Aileleri ve öğrencileri 
kutluyorum. Bundan sonraki eğitimlerinde 
de kendilerini üniversitemize bekliyorum. 

Kapımız her zaman açık olacaktır. 
Türkiye’den bir vatandaş olarak baktığımız 
zaman buranın yeri çok çok farklı. Bunu 
herkes böyle hissediyor, sizler de böyle 
hissediyorsunuz biliyorum.”

T.C. Gümülcine Başkonsolosu Ali 
Rıza Akıncı, uzaktan eğitim projesinin en 
önemli işlerden biri olduğunu, yaklaşık bin 
öğrencinin dersleri düzenli olarak takip 

ettiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizlerin de yardım ve gayretiyle 
bu rakamın rahatlıkla 2-3 bine 
çıkabileceğini düşünüyorum. Eğitimin 
önemini anlatmaya gerek yok, sizler 
zaten farkındasınız. Batı Trakya’da da bu 
konuda bir seferberlik var. Herkes evladını 
okutmak istiyor. Bu konuda teknolojiden 
faydalanmak çok iyi bir yöntem oldu.  
İnternet Batı Trakya’nın bir çok yerinde 
düzenli olarak kapsamı alanı içerisinde. 
Bazı köylerde olmadığını da görüyoruz, 
aksaklıklar var. Bu tabii ki bizi aşan bir 
konu, ama bunu başka yöntemlerle aşmak 
mümkün olabilir. Bazı köylerde toplu 
olarak derslerin takip edildiğini biliyoruz. 
Neticede, gelecek yıl daha iyi bir duyuru 
yaparak buradaki soydaşlarımızın bu 
imkana kavuşmasını arzu ederiz. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Etkinliğin devamında da 40 başarılı 
öğrenciye ödül belgeleri takdim edildi. 
Yine eğitime verdikleri katkılardan dolayı 
konuk öğretim üyelerine Koray Hasan, 
Pervin Hayrullah ve Başkonsolos Ali 
Rıza Akıncı tarafından plaket takdim 

edildi. Tören, GTGB Başkanı Koray 
Hasan ve BAKEŞ G. Müdürü Pervin 
Hayrullah tarafından öğretim üyelerine 
el sanatlarından oluşan tabloların 
takdimi, öğrenci ve velilerin görüşleri ve 
GTGB Başkanı Koray Hasan’ın teşekkür 
konuşması ile sona erdi.

Uzaktan Öğretim Ders Destek Sistemi Projesi  
Ödül Töreni Batı Trakya’da Yapıldı
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Huzurevi Sakinlerinden  
ÇOMÜ’ye Ziyaret

 ● Sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında, 
Aile Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüğüne bağlı 
olan Kepez Huzurevi 
sakinleri Çanakkale 
Onsekiz Mart 
Üniversitesi’ni (ÇOMÜ) 
ziyaret ettiler. 

Yapılan ziyaret için 
düzenlenen öğle yemeğinde, 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer 
ve eşi Aysun Acer, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Mirza 
Tokpunar, Prof. Dr. Ahmet 
Erdem, Prof. Dr. Süha Özden de 
hazır bulundular.

Rektör Prof. Dr. Acer;  
huzurevi sakinlerinin 

yaptığı ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti aktardı. 
Huzurevi sakinlerine, 
üniversitenin kapılarının her 
zaman açık olduğunu ifade etti. 
Yemek sonrasında Rektör Prof. 
Dr. Yücel Acer ve eşi Aysun 
Acer, konuklar için hazırlanan 
hediyeleri takdim etti.

Öğle yemeğinin ardından, 
huzurevi sakinleri, Piri Reis 
Deniz Müzesi, Yer Bilimleri 
Müzesi ve ÇOMÜ Dardanos 
Yerleşkesini ziyaret ettiler. 
ÇOMÜ Dardanos yerleşkesine 
ilk kez gelen huzurevi 
sakinleri, memnuniyetlerini 
ifade ettiler.

Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer, Şehit Astsubay 
Şahin’in Cenaze 
Törenine Katıldı

Geçtiğimiz gün İstanbul Boğazı’nda 
yük gemisiyle çarpışarak alabora olan sahil 
güvenlik botunda şehit düşen Astsubay 
Kıdemli Üstçavuş Yavuz Gökhan Şahin için 
Şehitler Camii’nde bir tören düzenlendi.

Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı 
sıra, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 
Çanakkale Valisi Hamza Erkal, Çanakkale 
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, askeri ve mülki 
amirler ile kalabalık vatandaş grubu katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin 
naaşı askeri tören ile toprağa verildi.
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 D Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümünün hedefleri nelerdir?

2016-2017 öğretim yılında ilk kez öğrenci alan, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün 
misyonu, ülkemiz ve dünyanın gerektirdiği rekabet şartlarını 
ve piyasadaki işverenlerin muhtemel taleplerini karşılamaya 
yönelik olarak hazırlanan program içeriği ile alanında donanımlı, 
karşılaşılan problemlere pratik ve kalıcı çözümler üretebilen, 
sektördeki gelişmelere kısa sürede uyum sağlayabilen, vizyon 
sahibi ve topluma karşı olan sorumluluğunun farkında olan 
inşaat mühendisleri yetiştirmektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün çeşitli alt dallarında gerçek 
mühendislik uygulamaları ile uyumlu olacak biçimde, temel 
kavramların uygulama ve proje tabanlı yaklaşımlarla öğretildiği 
bir bölüm haline gelmek temel hedeflerimiz arasında.

 D Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi kurulalı uzun yıllar olmasına karşın İnşaat 
Mühendisliği Bölümü gibi popüler ve tercih edilen 
bir bölüm uzun yıllar öğrenci almadı. Bu gecikmenin 
nedeni neydi?

Bu gecikmenin başlıca nedeni 2015’e kadar olan zaman 
dilimindeki yönetimsel tercihlerin hatalı kullanımıdır. 2011 
yılında ilk öğretim üyesinin göreve başlamasıyla birlikte sürekli 

olarak eğitim-öğretime geçilmesi gündemde tutulmaya çalışılan 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne 2015 yılına kadar öğretim 
üyesi alımı yapılmadı. 2011-2015 döneminde bölümde görev 
almak isteyen alanında uzman çok sayıda istekli öğretim üyesi 
bulunmasına karşılık, yönetimsel tercih geçtiğimiz dönemde 
maalesef bu yönde kullanılmamıştır.

 D İnşaat Mühendisliği Bölümünde %100 Doluluk Oranına 
Ulaşıldı

Ancak, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer başta olmak üzere, 
Mühendislik Fakültesi’nden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Erdem ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin 
Yılmaz’ın desteğiyle bu durum doğru tespit edilerek önceki 
yönetimsel seçimlerdeki hataların süratle giderilmesi yoluna 
gidildi. Gerekli öğretim üyesi sayısına ulaşan bölümümüz, 2016 
ÖSYM tercih kılavuzunda yerini aldı. Bölümün ilk yılı olmasına 
karşın, uzun yıllardır eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan 
üniversitelerle aynı puanlarla öğrenci alıp, %100 doluluk oranına 
ulaştık.

Bu sonuçlar, İnşaat Mühendisliği Bölümünün Fakültemizde 
açılmış olmasının ne kadar isabetli bir tercih olduğunu 
gösteriyor. Bölümümüzün akademik kadrosundaki genişleme 
ve mevcut altyapı ve fiziki imkânların geliştirilmesi ile 
birlikte inşaat mühendisliği bölümleri arasında süratle üst 
sıralara çıkması mümkün olacaktır. Ayrıca, Çanakkale inşaat 
mühendisliği camiasından gelen yoğun istekleri karşılamak 
üzere önümüzdeki sene Yüksek Lisans programı açılması 

ÇOMÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Öğrencileriyle İlk Kez Buluştu
1992 yılında kurulan Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 
ilk öğrenci alımını gerçekleştirdi. 

%100 doluluk oranıyla eğitim öğretim 
faaliyetlerine başlayan bölüm hakkında 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhun 

Köksal’dan bilgiler aldık.

ÇOMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  

Prof. Dr. Orhun KÖKSAL - İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

BProf. Dr. Orhun 
Köksal: İkili işbirlikleri, 
teknik destek ve proje 
taleplerine açığız.C
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da düşünülmektedir. İlerleyen yıllarda ise Doktora programı 
açılması gündeme gelecektir.

Bölümün öğretim üyeleri, gerek Fakültemizin mevcut öğrenci 
alan diğer bölümlerine ve Çanakkale Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu’nun 2 yıllık İnşaat Teknolojisi Programı’nda 
derslere katkı sağlamakta olup ayrıca çok disiplinli Yüksek 
Lisans Programlarının yürütülmesinde de önemli bir rol 
üstleniyor. Öğretim üyesi sayısında planlanan artışa karşılık 
olarak bu katkıların daha da artması mümkün olacaktır.

      İkili İşbirlikleri, Teknik Destek ve Proje Taleplerine Açığız

 D Bu anlamda şehre sunacağınız katkılar neler olabilir?

Deprem açısından birinci derece riskli olan Çanakkale’de 
faaliyet gösteren inşaat şirketleri ve kurumlar inşaat 
mühendisliği uygulamalarında çok sayıda sorunla karşılaşıyor. 
Özellikle ilimizde sık rastlanılan zemin problemleri bunlara 
örnek olarak gösterilebilir. Bölümümüz bu problemlerin 
çözümü için beklenen katkıyı yapacaktır. Ayrıca, ÇOMÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nün, bölgemizde mevcut olan tarihi 
yapıların onarım ve güçlendirilmesinde de Çanakkale iline 
büyük bir katkı sağlayacağını söyleyebiliriz.

Öncelikle kentimizdeki inşaat mühendisliği uygulamalarında 
eğitim ve teknik destek faaliyetlerimizin olabileceğini söylemek 
isterim. Bu amaçla yüksek lisans programımızı en kısa sürede 
açmayı hedefliyoruz. Meslek içi eğitim ve destek konularında 
da ilimizden gelecek talep ve işbirliğine açığız. 2017’de 
planlanan köprünün yapımı ile inşaat sektöründeki gelişmenin 
artarak devam edeceği düşünülen ilimizde bir yandan da 
tarihi restorasyon çalışmaları sürmektedir. Tüm bu konularda 
bölümümüz, üzerine düşen sorumluluğu alacak birikim ve 
donanımdadır.

 D Bölümün fiziki imkânları hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Öğrenci tercihleri sırasında öğrencilerin en çok sordukları 
soruların başında bölümdeki akademisyen sayısı ve laboratuvar 
imkânları gelmekteydi. Asgari öğretim üyesi şartını sağlayarak 
eğitime başlayan bölümümüz, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer’in ve yönetimin desteğiyle yakın bir zamanda öğretim üyesi 
sayısını artıracak. Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta, 
mümkün olduğunca farklı anabilim dallarına öğretim üyesi 
bulabilmek ve bu öğretim üyelerini kadromuza kazandırmaktır.

İkinci önemli husus yeni kurulan bölümümüzün 
laboratuvar olanaklarıydı. Bu olanakların uygulamalı bir eğitim 
süresince zaman içinde geliştirilerek arttırılması yönünde 

çalışıyoruz. Dekanımız Prof. Dr. Emin Yılmaz’ın katkısıyla 
teknik resim sınıfı fakültemize ve bölümümüze kazandırıldı. 
Uygulamalı Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile ortak kullanılan 
laboratuvarımızda deneysel yük ve deplasman ölçerlerimiz 
bulunuyor. Bu laboratuvarda temel mekanik ve yapı malzemesi 
deneylerini gerçekleştirmek amacıyla ileri düzey deney aletlerin 
üniversitemizin alt yapı proje desteği ile kazandırılması 
çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu imkanların artması ile öğrenci 
tercihlerinde daha üst sıralara yerleşeceğimizden şüphemiz yok.

 D Yeni öğrencilere ve önümüzdeki dönemlerde ÇOMÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölümünü seçecek olan öğrencilere 
ne gibi tavsiyeleriniz olur?

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans eğitiminde İnşaat 
Mühendisliği’nin alt dallarındaki araştırmalarda ve temel 
misyonu ile uyumlu kamuya sunacağı hizmetlerde üst sıralarda 
yer almayı hedefliyor. Bölümümüz ülkenin, bölgenin ve 
halkın ekonomik açıdan gelişmesine önemli katkılar yapacak 
mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ülkemizin nitelikli inşaat mühendisi ihtiyacı orta ve 
uzun vadede artarak devam edecektir. Üstelik söz konusu 
mühendislerin, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektöründeki 
genişlemeye ve projelerin büyüyüp karmaşıklaşıyor olmasına 
paralel olarak sektördeki gelişmeleri yakından takip edebilecek 
donanımla mezun olmuş olmaları gerekmektedir. Piyasanın 
talepleri de değerlendirilerek yetiştirilen inşaat mühendisleri 
sektörde kendilerine yer bulmakta sıkıntı yaşamayacaklardır.



66 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

BİRİM TANITIM

 ● Her yıl binlerce kişiyi 
ağırlayan, deniz, doğa, bilim 
ve sporun merkezi Dardanos 
Yerleşkesi’nde verilen 
hizmetler, sunulan imkânlar, 
yerleşke imkanlarından 
kimlerin faydalandığı, 
ücretlendirme ve sosyal, 
bilimsel, kültürel alt yapısı 
hakkında merak ettiklerinizi 
sizler için derledik; 

Dardanos; En İyi 2. Plaj

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
Kurumu tarafından Mayıs 2016’da 
yapılan deniz suyu analizlerinde; 
deniz suyu kalitesi ve temizliği 
açısından denize girilebilen plajlar 
listesinde 2.sırada yer alan Dardanos 
Yerleşkesi her gün çok sayıda kişiyi 
ağırlıyor. 

Çanakkale’ye 8 km uzaklıkta 
olan yerleşkeye ulaşım,  yaz 
döneminde her gün 15 dakikada 
bir, kış döneminde yarım saatte bir 
çalışan Çanakkale Belediyesi’ne 
ait Çanakkale-Güzelyalı güzergâhı 
otobüsleri ile sağlanıyor.

Bir çok organizasyona ev 
sahipliği yapan tesiste, 08:00-00:00 
saatleri arasında A’la carte hizmet 

sunan ana restaurant, özel davet 
ve organizasyonlar için kullanılan 
bir restaurant olmak üzere iki 
adet restaurant bulunmakta. Aynı 
zamanda misafirlerimizin yiyecek 
ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla tesis içerisinde fast food, 
market ve plaj cafe de faaliyet 
gösteriyor.  

Dardanos’ta Brunch Keyfi

Dardanos tesislerinin en tercih 

edilen hizmetlerinden biri de brunch 
hizmeti. Eylül-Ekim aylarında 
başlayan her hafta sonu cumartesi ve 
pazar günleri gerçekleştirilen ve yaz 
sezonuna kadar devam edecek olan 
bruch hizmeti randevu sistemiyle 
işliyor. Çanakkale halkı ve üniversite 
personeli tarafından büyük rağbet 
gören ve beğenilen brunchlarda 
misafir sayısı 450’ye kadar çıkıyor. 
Hafta içi ve hafta sonu için kahvaltı, 
öğle ve akşam yemekleri ve aynı 
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zamanda hafta sonu brunch için grup 
organizasyonları yapılan yerleşkede 
düğün, nişan, kokteyl, doğum günü, 
mezuniyet kınası gibi organizasyonlar 
için restoran, teraslar ve açık banquet 
alanlar da kullanılıyor.

Eşsiz Deniz Manzarasında 
Konaklama İmkanı

6 Suit, 10 Dublex, 44 Standart 
Oda, 2 Engelli Odası ile toplam 62 
oda ile hizmet veren tesis odalarında; 
klima, telefon hattı , LCD TV, mini 
bar, kablosuz internet bağlantısı, 
mutfak, çamaşırhane hizmeti, 24 saat 
sıcak su, saç kurutma makinası, uydu 
yayını bulunuyor ve hemen hemen 
tüm odalar deniz manzarasıyla 

konaklayanların beğenisini 
kazanıyor. 

Dadanos Yerleşkesi’nde Oda-
Kahvaltı konsepti ile yerli ve yabancı 
münferit konuklar, spor grupları, 
değişim programları ile gelen yabancı 
öğrenci ve öğretmenler, kongre ve 
çalıştay misafirleri, ÇOMÜ ve diğer 
üniversite personellerine konaklama 
hizmet sunuluyor.

Özellikle spor grupları tarafından 
kamp amaçlı tercih edilen tesis, 
spor salonu ve sahaları da grupların 
kullanımına sunuluyor.

Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Etkinlik 
Alanları

Yerleşke bünyesinde, 1 futbol 

sahası, 1 tenis kortu, 1 basketbol 
sahası, kapalı spor salonu, plaj, 
projeksiyon ve ses sisteminin hazır 
bulunduğu 4 adet toplantı ve seminer 
salonu, piknik ve mesire alanı 
bulunuyor.  

Kamelya ve piknik masaları 
ile misafirlere kolaylık sağlayacak 
taş mangalların mevcut olduğu 
piknik alanı özellikle hafta sonları 
Çanakkale halkı tarafından büyük 
talep görmekte.

Bilimsel Toplantılar İçin İdeal Adres

Eş zamanlı olarak 4 oturum 
yapılabilen toplantı ve seminer 
salonları, cafe break servisi, 
restoranlar ve konaklama tesisi ile 

B Dardanosta             

 

brunch
başladı C
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kongre, çalıştay ve sempozyumlar için 
tam kapasite ile hizmet vermekteyiz.

Ayrıca tesis sınırları içerisinde 
yer alan ve Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksek Okulu tarafından faaliyeti 
yürütülen yarı olimpik standartlarda 
yüzme havuzu (16×25 metre 
ebatlarında 6 kulvar ve 2,20 metre 
derinlik) ve çırpınma havuzu (1,1 
metre derinliğinde ve 17×6,5 mt 
boyutlarında) da mevcut. Aynı 
zamanda derslikler, spor alanları, 
bay-bayan saunaları, 300 kişilik 
seyirci kapasitesi, jimnastik salonu, 
idari bina (ilk yardım odası, sekreter, 
doktor, yönetim, antrenör ve personel 
odaları), soyunma odaları ve duş 
yerleri ile kafeterya imkanlarına da 
sahip.

Tarihe Açılan Kapı

Dünyanın bilinen en eski 
tümülüslerinden biri olan 
Dardanos Tümülüs’ü, yerleşke 
sınırları içerisinde yer alıyor. Eski 
Yunan`da ve Roma`da var olan 
inanışa göre ölenler gittikleri yerde 
de rahat edebilsin diye değerli 
eşyalarıyla beraber gömülüyor. 
O dönemdeki kralların, devletin 
önemli mevkilerinde olan 
bazı insanların gömüldüğü ve 

mezarların üzerine toprak yığılarak 
oluşturulan tepecikler tümülüs 
olarak adlandırılmaktadır. Dardanos 
Yerleşkesi’nde bulunan Tümülüsler 
de her yıl çok sayıda ziyaretçi 
tarafından geziliyor.

Kimler Faydalanabilir?

Dardanos Yerleşkesi’nde bulunan 
bütün tesisler; başta ÇOMÜ 
öğrencileri olmak üzere, akademik ve 
idari personel ve Çanakkale halkının 
kullanımına açıktır. 
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Yaklaşık 100 milyon yıldır yeryüzünde oldukları düşünülen 
deniz kaplumbağalarının, insanoğlunun artan nüfusu, 

habitat bozulması, kirlilik vb. nedenlerle günümüzde sayıları 
giderek azalmakta ve nesli tükenme tehlikesi olduğu için 
koruma altına alınmaktadır. Ülkemizde yuvalayan iki tür 
deniz kaplumbağasından biri; uluslararası doğa koruma birliği 
tarafından hassas kategorisine alınan Caretta caretta, diğeri ise 
nesli tükenmekte olan kategoride yer alan Chelonia mydas’dır.

Üniversitemiz bünyesindeki Deniz Kaplumbağaları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (DEKUM) faaliyetlerinden 
biri de Çanakkale ve çevresinde yaralı olarak bulunan deniz 
kaplumbağalarını tedavi etmek.  

Daha önce de birçok deniz kaplumbağasını tedavi ederek 
sağlığına kavuşturan merkez, son olarak 25 Eylül 2016’da 
Gökçeada’da vatandaşlar tarafından bulunan Caretta Caretta’nın 
ağzındaki olta çıkarıldıktan sonra deniz kaplumbağasının 
rutin besleme ve bakım işlemlerini yapıyor. Orman ve Su İşleri 
Çanakkale İli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü 
tarafından ÇOMÜ – DEKUM’a teslim edilen deniz kaplumbağası 
burada sağlına kavuştuktan sonra denizdeki doğal ortamına 
bırakılacak.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek’in 
merkezin faaliyetleri ve koruma altında olan deniz 
kaplumbağaları ile ilgili görüşlerini aldık.

 D Merkezin faaliyetlerinden kısaca bahseder misiniz?

Merkezimizin faaliyetleri 2010 yılından bu yana devam 
etmektedir. Merkezin başlıca misyonu deniz kaplumbağalarının 
nesillerini devam ettirmelerine hizmet edecek bilimsel 
araştırmalar, uygulamalı çalışmalar yapmak ve bu konularda 

insanlarda duyarlık geliştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda 
başlıca faaliyetlerimiz şu başlıklar altında toplanabilir:

1. Bilimsel araştırma faaliyetleri
2. Koruma izleme çalışmaları
3. Yaralı hayvanlara bakım ve tedavi çalışmaları
4. Duyarlık geliştirme çalışmaları

 D Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan deniz 
kaplumbağaları ile ilgili merkez olarak ne tür çalışmalar 
yürütmektesiniz?

Üniversitemizden iki yüksek lisans öğrencisi Hatay’ın 
Samandağ ilçesi Chelonia mydas yuvalama kumsalında ve kıyı 
ekosisteminde besin ağının yapısı ve insan etkilerinin bu yapı 
üzerindeki etkileri üzerine bilimsel araştırma yapmaktadırlar. 
Merkezimiz gönüllü öğrencileri Samandağ yuvalama kumsalında 
veri toplama ve koruma çalışmalarını yürütmektedirler.

Merkezimize yaralı olarak bildirilen hayvanların acil yardım 
ve tıbbi tedavisi yapıldıktan sonra veteriner hekim kontrolünde 
günlük besleme ve bakımı yapılmaktadır. Örneğin, bugünlerde 
iki yaralı C. Caretta türü kaplumbağamız var merkezimizin 
gönüllü öğrencileri bu hayvanları her gün beslemekte ve rutin 
bakım ve tank temizliğini yapmaktadır.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Deniz 
Kaplumbağaları Ulusal Bilim Komisyon Üyesi olarak görev 
yapmaktayız.

Bunların haricinde duyarlık geliştirmek üzere yıl içinde 
seminer ve toplantılarımız olmaktadır.

Yeryüzünün  
100 Milyon Yıllık Sakinleri  
ÇOMÜ’de  Hayat Buluyor
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 D Deniz kaplumbağalarının civar denizlerimizde görülme 
sıklığı nedir?

Deniz kaplumbağalarına genel olarak Akdeniz ve bağlantılı 
denizlerde besin açısından zengin sığ kısımlarda rastlamak 
mümkün. Daha çok üreme kumsallarına yakın olan kıyılarda 
özellikle yaz ayları boyunca daha bol olarak görülürler. Ancak 
Ege Denizi, Marmara ve hatta Karadeniz kıyılarına da beslenme 
amaçlı geldikleri biliniyor. Yunanistan kıyıları ile Çanakkale ve 
civarında sığ alanlarda bu hayvanlara rastlamak mümkün.

 D Deniz kaplumbağalarının deniz dünyasının besin 
zincirindeki rolü, önemi nedir?

Deniz kaplumbağalarından C. caretta karnivor bu nedenle 
besin ağının üst basamaklarında yer almaktadır. C. mydas ise 
herbivordur, daha alt basamaklarda yer alır. Bu hayvanların 
besin ağındaki önemi konusunda genel olarak bazı bilgilere 
sahibiz. Genel olarak C. caretta karnivor olduğu için besin 
ağında kontrol rolü vardır. Bu hayvanlar ne ile besleniyor ise bu 
besinlerin bolluğunu bunlar da daha alt düzeydeki canlıların 
bolluğunu belirler. Doğrudan bir etkisini göremeyebilirsiniz ama 
herhangi bir yerde bir alg türünün baskın olarak orada kirliliğe 
sebep olması bu hayvanların bolluğu ile ilişkili olabilir.

Bu hayvanlar oldukça geniş alanları habitat olarak 
kullanmaktadırlar, beslenme habitatları, üreme habitatları, yaz 
ve kışı geçirdikleri habitatları birbirinden millerce uzaklıktadır 
ve mütemadiyen göç etme zorunlulukları vardır. Bu özellikleri 
onları hassas ve önemli kılar. Çünkü her bir habitattaki rolleri 
özeldir ve böylece denizde ve kıyısal alanda birbirinden millerce 
uzakta olan çeşitli alanlar bu hayvan sayesinde birbirinden 
dolaylı olarak etkilenmiş olur.

Samandağ kumsalı ve kıyılarında deniz kaplumbağalarının 
da içinde olduğu besin ağlarının belirlenmesine yönelik bir 
araştırmamız devam ediyor. Bu araştırma tamamlandığında daha 
somut veriler elde edilebilir.

 D Deniz kaplumbağalarının nüfus olarak azalmasının 
sebepleri nelerdir?

Deniz kaplumbağaları ve diğer canlı türlerinin ve mevcut 
türlerin nüfuslarının azalmasının en büyük sebebi insan 
faaliyetleridir. Elbette küresel iklim değişikliği de önemli bir 
rol oynamakta ancak zaten küresel iklim değişikliğinde de 
dolaylı olarak insanın etkisi var biliyorsunuz. Denizel alanda su 
kalitesinin bozulması, yiyeceklerinin azalması, göç yollarının 
ve göç desenlerinin değişmesi, insan dahil avcı baskıları, 
hastalıklar, parazitler, beslenme kalitelerinin düşmesine bağlı 

hastalıklar, vb. karasal alanda artan turizm baskısı nedeniyle 
yuvalama habitatlarının tahribi ve kalitesinin bozulması, kıyı 
kumul erozyonu, kirlilik, ışık, avcılar, vb. olarak sıralanabilir.

 D Çanakkale ve civarı, balıkçılığın yoğun olduğu bir 
bölge. Balıkçılıkla uğraşan vatandaşlarımıza deniz 
kaplumbağaları ile ilgili bir mesajınız var mı?

Özellikle C. Caretta türü deniz kaplumbağası karnivor olduğu 
için balıkçıların ağlarına takılmış olan hayvanlara yönelebilir 
ve ağa takılabilirler. Yapılan son araştırmalar bu türün balıktan 
ziyade yengeç, denizanası, karides vb. yiyecekleri tercih 
ettikleri bilinmektedir. Ancak bu yiyecekleri bulamadığında 
balık da yediği bilinmektedir. Çanakkale kıyılarında deniz 
kaplumbağalarının ne ile beslendiği konusunda henüz detaylı 
bir bilgimiz yoktur, ancak ilerleyen zamanlarda bu konuda 
araştırmalarımız devam edecektir. Sonuçta bu hayvan en fazla 
karnını doyuracak kadar yiyeceğe ihtiyaç duyuyor. Fazla alıp 
bir yerlere depolamıyor. Bu dünyada sadece bizler yaşamıyoruz. 
Tüm çeşitlilik içinde o çeşitlilikle birlikte varız. Denizdeki 
çeşitliliğin devam etmesi için de denizde yaşayan canlıların 
yaşamasına izin vermemiz gerekiyor.

Özellikle ekmeğini denizden çıkaranlar denizdeki 
çeşitliliğin önemini çok iyi bilirler. Ancak bazen bir işimiz ters 
gittiğinde, mesela ağımız yırtıldığında, hele bir de sınırlı bir 
geçim kaynağımız varsa öfkelenir ve öfke ile sonradan pişman 
olabileceğimiz istenmeyen davranışlarda bulunabiliriz. Benim 
balıkçılarımıza önerilerim şunlar olabilir.

1. Ağınıza bir kaplumbağa takıldıysa, canlı ve hareketli ise 
onu serbest bırakın, hareketsiz ise onu teknenize alın, kendine 
gelmesini bekleyin, kendine gelince tekrar suya bırakın. Ya da 
aşağıdaki iletişim numaralarından bize ulaşın.

2. Kaplumbağa olta ya da paraketaya takılı ise oltayı 
çekmeyin, hayvanı tekneye alın ve aşağıdaki iletişim numarası 
ile bize ulaşın.

3. Hayvanı bize bildirmede herhangi bir çekincede 
bulunmanıza gerek yoktur.

 D Deniz kaplumbağaları ile ilgili yürütmekte olduğunuz 
bir proje var mı?

Yukarıda da sözünü ettiğim üzere deniz kaplumbağaları 
hakkında hazırlamakta olduğumuz bir proje var. Ön 
çalışmaları şu an yapılmaktadır. Bu projede amaç deniz 
kaplumbağalarının içinde bulunduğu besin ağını ve bu besin 
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ağındaki kaplumbağanın yerinin antropojenik etkilere göre nasıl 
değiştiğini ortaya koymaktır.

 D ÇOMÜ’deki araştırma merkezleri arasında sadece tek 
bir türün araştırılması için kurulan tek merkez Deniz 
Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi. 
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan deniz 
kaplumbağalarının bu merkez bünyesinde araştırılması 
ve incelenmesi, merkezin müdürü olarak size neler 
hissettiriyor?

Birçok kişi tek bir hayvan üzerine bir merkez olur mu? Ya da 
ülkemizin onlarca sorunu varken neden bu hayvanlar üzerine 
bu kadar yoğunlaşıyorsunuz? Buna ne gerek var? gibi sorular 
aklımıza gelebilir. Bunu anlatmak gerçekten zor. Bu hayvanlar 
içinde yaşadığımız dünyada bizim de içinde olduğumuz sistemin 
bir parçası ve sistemin sağlıklı olduğunun göstergesi. Aslında 
öncelikli hedefimiz türü değil deniz kaplumbağasının yaşama 
habitatlarını korumak olduğu için türü koruduğumuz zaman 
doğal olarak sistemi de korumuş oluyoruz. Merkezimizin alt yapı 
oluşturma çalışmaları tamamlandığında, deniz memelilerinin 
yaralanması durumunda acil yardım ve bakımı da yapılabilir 
duruma gelecektir. Geçenlerde kıyıda yaralı yunus haberi vardı. 
Çanakkale’de bu vakalar zaman zaman oluyor. Yaralı olan 
hayvanlar acı çekerek kıyıda kendi kaderine bırakılıyor. Bu 
insanlığa sığar mı? Böyle durumlarda elimizden bir şey gelmediği 
için çok üzülüyorum. Eminim benim gibi düşünen yüzlerce 
insan vardır. İleriki zamanlarda bu şekildeki yaralı hayvanlara 
da bakım yapabilir durumda olacağız. Bunun gerçekleşmesi 
için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda yöneticilerimizin 

de aynı düşüncede olması beni umutlandırıyor. Tek tür deyip 
geçmeyelim, bu hayvanlar zincirleme birçok iyiliklere vesile 
olacaktır, buna inanıyorum.

 D Deniz kaplumbağalarını korumak isteyen 
vatandaşlarımız neler yapabilirler?

Deniz kaplumbağalarını korumak ve bu eşsiz canlıları 
gelecek nesillerin de tanımasına yardımcı olmak için;

Deniz kaplumbağasıyla karşılaşan vatandaşlarımız 0 286 218 
0018 - 1796 numaralı telefondan bize ulaşabilir,

Araştırma, koruma, tanıtım çalışmalarına gönüllü olarak 
katkıda bulunabilir,

Yürütülen koruma çalışmalarına maddi destek 
sağlayabilirsiniz.

T.C. Ziraat Bankası Kordon Şubesi 12157843-5004 nolu hesap 
numarasına “ÇOMÜ-DEKUM çalışmalarında kullanılmak üzere” 
ibaresini ekleyerek bağış yapabilirsiniz.
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Çanakkale Ayvacık ilçesi 
Behram Köyü’ndeki 

Assos Antik Kenti’nde antik 
kaynaklarda bahsedilen 
ancak bugüne kadar izine 
rastlanamayan Han Kompleksi 
gün yüzüne çıkarıldı.  Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Nurettin Arslan başkanlığında 
yürütülen bu yılki kazılarda 
ortaya çıkarılan Han Kompleksi 
geçmiş yaşamlara ayna tutuyor. 

Han Kompleksinde kullanılan 
aletlerden yola çıkarılarak dönemin 
insanlarının yaşam şekillerini 

saptamak için çok önemli bilgilere 
ulaşıldığını söyleyen kazı Başkanı 
Prof. Dr. Nurettin Arslan, İÇDAŞ’ın 
desteği ile daha uzun çalışma imkânı 
bulduklarını ifade etti. 

Misafirhane ve tedavi alanları 
olarak kullanılan Han Kompleksinin 
yanı sıra, depremde yıkıma uğramış 
konutlar ortaya çıkarıldığını belirten 
Prof. Dr. Arslan;  “Kazılarda kentin 
batısında yer alan ve iki kule ile 
desteklenen ana kapının gerisindeki 
alanda büyük bir yapı kompleksi 
ortaya çıkarıldı. Söz konusu yapının 
Xenodochion -misafirhane/han 
olduğu tahmin ediliyor. Konutlarda 
kullanılan aletlerden yola çıkarak 
dönemin yaşam şekillerini saptamak 

için çok önemli bilgilere ulaştık. 
Ortaya çıkan yapı, farklı fonksiyona 
sahip çok sayıda mekandan oluşuyor. 
Arkeolojik kazılarda elde edilen 
bulgulardan ilki depo, ocaklı bir 
mutfak ve fırından oluşuyor. Arka 
bölümde ise bir dinlenme odası 
yer alıyor. En büyük mekân olma 
özelliğine sahip yemekhanede ise bir 
asma kat ve yemek için kullanılan 
4 mermer masa bulunuyor. Konuk 
odasının hemen yanındaki mekânda 
aletler yanında hassas terazi 
ağırlıkları, oyun taşları ve diğer başka 
kişisel eşyalar bulundu” dedi.

Prof. Dr. Nurettin Arslan, 
misafirhanenin M.S. 5. yüzyılda 
inşa edildiğini ve en azından M.S. 

Assos’un Hanı 
Gün Yüzüne Çıktı

Prof. Dr. Nurettin ARSLAN
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7. yüzyıl sonuna kadar kullanıldığını 
vurgulayarak, misafirhanede Şapel 
dediğimiz küçük bir kilisenin olduğunu 
ve buranın dini törenlerde kullanıldığını 
söyledi. 

 ~ Kazılarda Kentin Varlıklı Ailesine 
Ait Olduğu Düşünülen Bir Konut da 
Ortaya Çıkarıldı

Kentin varlıklı bir ailesine ait olduğu 
düşünülen bir konutun da ortaya 
çıkarıldığını ifade eden Prof. Dr. Nurettin 
Arslan bu konuyla ilgili şunları söyledi:  
“İki katlı konutların zemin katları büyük 
olasılıkla bir deprem nedeni ile oldukça 
iyi korunmuş olarak günümüze ulaşmış. 
Konutun girişindeki ilk mekânda 
kuyu, ikinci kullanım alanında lahit 

tekne depolama kapları, mermer 
masa ve ezme kabı (mortar) çatı 
kiremitleri, künk dışında çok 
sayıda sikke ve günlük yaşama 
ilişkin aletlere rastladık. Söz 
konusu konut M.S. 5.-6. 
Yüzyıla tarihlenmektedir.”

Prof. Dr. Arslan, 
kazıların Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 
Türk Tarih Kurumu 
ve İÇDAŞ’ın ana 
sponsorluğunda 
sürdüğünü söledi.  

Behram Köy (Assos) - Charles Texier
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Çanakkale Tıp Fakültesi 
Hastanesi Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ayşe Nur Çakır Güngör 
kadın hastalıklarıyla ilgili 
bilinmesi ve uygulanması 
gerekenler hakkında 
açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Ayşe Nur Çakır Güngör, 
kadınların hayatında önemli 
dönüm noktaları olduğunu ve 
kadın tarafından iyi yönetilemezse 
sonradan ciddi sıkıntılara neden 
olabileceğini belirtti.  

  Kadınlar tarafından iyi 
yönetilmesi gereken en önemli 
zamanların ergenlik, evlenmeden 
önceki dönem, gebelik planladığı 
dönem ve menopoz dönemi olduğunu 
vurgulayan Doç. Dr. Ayşe Nur 
Çakır Güngör, “Hayatının böyle 

dönüm noktalarında olan kadınlara 
uygun danışmanlık vererek bu 
dönemleri daha sağlıklı, verimli ve 
mutlu geçirmelerini hedefliyoruz. 
Şikâyeti olan kadın zaten bir şekilde 
sağlık hizmetinden yararlanıyor. 
Önemli olan hastalık oluşmadan 
insanların gerekli tedbirleri alarak 
hastalanmasını önlemek. Bu da ancak 

doğru bilgilendirme ve 
hayat tarzında uygun 
değişikliklerle mümkün 
görünmektedir” dedi. 

 ~  Ergenlikte Uygun 
Beslenme ve Egzersiz 

Ergenlikte uygun 
beslenme ve egzersizin 
kemik depolarının 
dolmasına yardımcı 
olacağını ve ileride ciddi 
sonuçları olabilen kemik 
erimesi için koruyucu 
olacağına vurgu yapan 

Doç. Dr. Çakır Güngör, “Bu dönemdeki 
adet düzensizliği gibi sık karşılaşılan 
durumlarda fizyolojik olanın patolojik 
olandan ayrılması önemlidir. Adet 
düzensizliği menopoza kadar hemen 
her kadının başına gelebilecek 
bir problemdir ve altından ciddi 
problemler çıkabilir. O yüzden iyi 
değerlendirilmelidir” dedi.

 ~ Kadınlar İçin Değişimin Başladığı 
Dönem Menopoz

Doç. Dr. Çakır Güngör, Menopozun 
kadınlar için pek çok açıdan değişimin 
başladığı bir dönem olduğunu 
belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bu dönemi bilinçli geçirmek 
menopoz sonrası için oldukça 
önemlidir. Hem menopoza bağlı 
yakınmalar için hem de uygun kanser 
taramaları ve sağlıklı yaşam önerileri 
için menopoz döneminde kadın 
doğumcunuzu ziyaret ediniz.

Kadın Hastalıklarıyla İlgili Bilinmesi 
ve Uygulanması Gerekenler

ACİL TIP
HİSTOLOJİ & 

EMBRİYOLOJİ
KULAK BURUN 

BOĞAZ NEFROLOJİ
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 ~ Evlilik Öncesi ve Gebelik 
Planlanmadığı Dönemler İçin Aile 
Planlaması

Çiftlerin kendileri için uygun 
zamanlama ile çocuk sahibi olabilmeleri 
için aile planlaması yöntemlerinden 
kendileri için en uygun olanı seçmeleri 
çok önemlidir.  Bu da ancak doğru 
bilgilendirme ile mümkün olabilir. 
Evlilik öncesi ve gebelik planlanmadığı 
dönemlerde mutlaka aile planlaması 
yöntemleri konusunda bilgi sahibi 
olmalıyız. Aksi takdirde istenmeyen bir 
gebelikle karşılaşmak, kürtaj yaptırıp-
yaptırmamak gibi birçok tatsızlıkla 
karşılaşılabilir. 

 ~ Sağlıklı Bir Gebelik 
İçin Planlama Önemli

Çocuk isteyen çiftler 
için her zaman işler 
yolunda gitmeyebilir. 
Çocuk sahibi olmayı 
planlayan çiftler de 
sağlıklı gebelik planlamak 
ve gerekli hayat tarzı 
önerilerini almak için 
sağlık profesyonellerini 
ziyaret ederlerse daha 
sağlıklı gebelik süreçleri 
geçirme imkânına sahip 

olabilirler. Çocuk sahibi olmayı deneyen 
ancak istedikleri süre içerisinde sahip 
olamayan veya ileri kadın yaşı, bilinen 
kısırlık nedenine sahip olmak gibi 
problemleri olan çiftlerimizin de vakit 
kaybetmeden infertilite tedavisiyle 
ilgilenen bir kadın doğumcudan yardım 
almasında fayda bulunmaktadır.”

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi 
için gerekli bilgilendirme, tedavi 
ve danışmanlık hizmetlerinin 
verildiğini belirten Doç. Dr. Ayşe 
Nur Çakır Güngör, perşembe günleri 
menopozla ilgili şikâyetler ve 
menopozda sağlıklı yaşam, çocuk 
isteği, adet düzensizliği, ergenlikte 
görülen jinekolojik problemler, aile 
planlaması danışmanlığı, evlilik 
öncesi danışmanlık ve sağlıklı cinsel 
yaşamla ilgili, cuma günleri ise 
jinekolojik problemler (gebelik 
durumu hariç) kadın hastalıkları 
ile ilgili tüm şikâyetlerin 
değerlendirildiğini kaydetti. 

Hastaların gerekli 
durumlarda 
kendilerine 
hastanemizin 
randevu 

alma 

hattından veya internet sitemizde 
bulanan randevu alma linkinden 
randevu alarak ulaşabileceklerini 
sözlerine ekledi. 

Doç. Dr. Ayşe Nur Çakır GÜNGÖR

KADIN HASTALIKLARI 
& DOĞUM ÇOCUK CERRAHİSİ

İÇ HASTALIKLARI
ROMATOLOJİ

PLASTİK & REKONSRÜKTİF & 
ESTETİK CERRAHİ
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KARİYER

Kendimi Neden İfade Edemiyorum?
 ● Kendimizi ifade edebilmek, özellikle 

de doğru ifade edebilmek yaşam 
kalitemizi arttıran, ilişkilerimizi 
güçlendiren, işlevselliğimizi 
arttıran bir beceridir.

Uzm. Psk. Serdar Topal  
ÇOMÜ Psikolojik Danışmanlık Merkezi

İnsanoğlu var olduğu günden bu 
yana iletişim kurmaya ve kendisini 
ifade etmeye çalışmıştır. Karşımızdakini 
tanımak, kendimizi tanıtmak, herhangi 
bir şey talep etmek, karşımızdakinin 
herhangi bir konudaki tutumunu 
değiştirmek vb.. sebeplerle kendimizi 
ifade etme gereği duyarız. Bazen 
kendimizi yeteri kadar etkili ifade 
edemediğimizi düşünürken bazen 
de kendimizi hiç ifade edemeyiz. 
Kendimizi ifade edememek içinde pek 
çok faktörü barındıran bir sorundur ve 
farklı şekillerde ortaya çıkar. İletişimi 
başlatamamak, iletişimi etkili bir şekilde 
sürdürememek, empati kuramamak, 
otomatik düşüncelerimizin sebep olduğu 
düşünce hatalarına düşmek ve hayır 
diyememek gibi...

Kendimizi ifade etmek özellikle de 
etkili bir şekilde ifade etmek günlük 

yaşantımızda pek çok avantaj sağlar. 
Bizim başkalarını başkalarının da 
bizi tanıması için kendimizi ifade 
ediyor olmamız gerekir. Örneğin biz 
kendimizi ifade ettiğimizde diğerleri 
bizim hakkımızda bilgi sahibi olacaktır, 
herhangi bir olay, durum ya da kişi 
hakkındaki duygu ya da tutumumuzu 
öğrenecektir. Bizim bu davranışımıza 
gösterilecek tepkiler hem bizim için 
bir geribildirim olacaktır hem de bizim 
o durum, olay ya da kişi hakkında 
diğerlerinin duygu ve tutumlarını 
öğrenmemizi sağlayacaktır. Bu süreç aynı 
zamanda kendimizi ifade ettiğimizde 
karşımızdaki kişinin duygularımıza 
nasıl yaklaştığını anlama fırsatını da 
bize verir. Bu açıdan da çok değerlidir. 
Çünkü bu tepkiler büyük olasılıkla diğer 
kişi ile ilişkimizin biçimini, geleceğini 
de olumlu ya da olumsuz açılardan 
etkileyecektir. Geri bildirim ayrıca 
kendi davranışlarımızda düzeltmeler 
yapmamıza da katkı sağlar. 

Kendimizi ifade etmemizi 
engelleyen faktörlerden birisi otomatik 
düşüncelerimizin sebep olduğu düşünce 
hatalarıdır. Otomatik düşünceler, 

herhangi bir 
durum karşısında 

hızlı tepki 
vermemizi 
sağlayan 

düşüncelerdir. Bu tür düşünceler 
gerçekçilikten uzak olduğunda ciddi 
iletişim sorunlarına sebep olabilir. 
Bu düşünce hatalarından bazıları; 
başkalarının adına karar vermek, 
başkalarına niyet yüklemek, yeterli 
kanıt olmadan kesin sonuçlara 
ulaşmak  (kesinlikle böyle yapacaklar, 
kesinlikle böyle düşünecekler, kesin beni 
sevmeyecekler gibi) olarak sıralanabilir. 

Empatik eksiklik dolayısıyla olaylara 
sadece kendi açımızdan bakmak da 
olayları doğru değerlendirmemizi 
engelleyecek ve kendimizi ifade etmemizi 
güçleştirecektir. Bu sorunu aşabilmenin 
yolu olaylara farklı açılardan bakabilmeyi 
öğrenmek ve olayı bir bütün olarak 
anlamaya çalışmaktır. 

Kendimizi ifade ederken 
kullanacağımız dil bir diğer önemli 
konudur. Kullanacağımız dil olaya 
yaklaşımımızdan etkilenir. Amacımız 
saldırgan davranmak, haklı çıkmak 
ve intikam almaksa daha saldırgan 
ve suçlayıcı bir dil kullanırız. Beni 
öfkelendiriyorsun, benimle bu şekilde 
konuşamazsın, bir daha bu şekilde 
konuşursan çok fena olur, bana bu şekilde 
hitap etmeni istemiyorum gibi söylemler 
buna örnek olarak verilebilir. Bu cümleler 
emir cümleleridir, saldırganlık ve 
yönlendirme içerirler. Bu tür cümleler 
kurduğumuzda karşımızdaki kişiler bizi 
anlamak yerine kendilerini savunmaya 

odaklanırlar, dolayısıyla kendimizi 
ifade edememiş oluruz. Bu dile 
“sen” dili adını veriyoruz. Amacımız 
problemi çözmek ve duygularımızı 

ifade etmek ise saldırganlıktan uzak 
bir dil kullanmak işlerimizi kolaylaştırır. 

Benimle bu şekilde konuşmandan 
hoşlanmıyorum, bu şekilde konuşman 
beni rahatsız ediyor, bu tür davranışların 
beni üzüyor gibi cümleler saldırganlıktan 
uzak ve duygu öğeleri içeren cümlelerdir. 
Bu tür cümleler kurduğumuzda 
karşımızdaki kişilerin savunma 
reflekslerini aşıp onlara ulaşabilmek daha 
kolay olacaktır. Bu sebeple kendimizi 
ifade etmeyi kolaylaştıran bir dildir. Bu 
dile ise “ben” dili adını veriyoruz. 

Kendimizi ifade edebilmek, 
özellikle de doğru ifade edebilmek 
yaşam kalitemizi arttıran, ilişkilerimizi 
güçlendiren, işlevselliğimizi arttıran bir 
beceridir. Bu becerilerimizi arttırmak 
daha sağlıklı yaşamamıza da katkı 
sunacaktır. 

Derleyen: Gökçe GÜZEL
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MÜZİK

 ● Bağlama’nın, Anadolu coğrafyası 
üzerinde yaşaya gelmiş kültürlerin 
müzikal kodlarını belleğinde 
barındırdığını düşünüyorum.

Okutman Sedat Çılgın

Türk halk müziğimizin 
en kadim çalgılarından 

birisi de şüphesiz ki “bağlama” 
ailesi çalgılarıdır. Bağlama’nın, 
Anadolu coğrafyası üzerinde 
yaşaya gelmiş kültürlerin 
müzikal kodlarını belleğinde 
barındırdığını düşünüyorum. 
Yapılan saha çalışmaları, dijital 
ortama aktarılan eski kayıtlar, 
edvarlar ve seyahatnamelerin, 
günümüz araştırmacılarına ve 
icracılarına ilham kaynağı olduğunu 
görmekteyiz. Kopuzdan – bağlamaya, 
değişim ve gelişim süreci aynı 
zamanda farklı icra şekillerini de 
içeriğinde barındırmakta. Özellikle 
yeni nesil icracıların, geleneksel 
icra örneklerinden veya farklı 
düzenlerden (akort) öykülenerek 
güncel icra teknikleri geliştirmeye 
devam ettirdiklerini görmekteyiz. 

Geleneksel müziğimizin, 
müzik alanındaki akademisyenler 
ve öğrencilerimiz için bir miras 
niteliğinde olduğunu unutmamamız 
gerekli. Özellikle tarihin destana 
dönüştüğü bir coğrafyada yaşıyor ve 
bu coğrafyanın üniversitesinde görev 
yapıyorsanız, çok daha önem arz 
etmektedir

Bu alanda sanatsal ve akademik 
çalışmalar yapan bir akademisyen 
olarak konservatuar öğrencisi 
olduğum yıllardan bugüne kadar 
müzikal çalışmalarımda Anadolu 
müzik kültürü odaklı icra ve 
yorum anlayışını benimseyip 
farklı performanslarla gelişim 
odaklı geleneksel müziği ve 
bağlama çalgısını icra etmeyi 
önemsemekteyim. 

Bu zamana değin, Türk Folklor 
Kurumu bünyesinde halk müziği 
korosu saz sanatçısı ve bağlama 
eğitmenliği görevlerinin ardından, 

2004 yılında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk 
Müziği korosunda misafir saz 
sanatçısı olarak görev yaptım. 
Halk müziği korolarının geleneksel 
icranın daha yoğun hissedildiği, aynı 
zamanda müzisyen için, bir nevi okul 
niteliğini taşıyan kurumlar olduğunu 
düşünüyorum. 

Üniversitemiz bünyesinde 
resitaller ve farklı müzik gruplarıyla 
birlikte pek çok konserde yer aldım. 
Devlet Konservatuarı bünyesinde 
Türk Halk Müziği korosunu kurup, 
koro şefliği görevini yürüttüm. 

Üniversitemiz radyosunda 
“memleket” adlı Türk halk müziği 
programlarını hazırladım ve 
sundum. Müzik eğitimi anabilim 
dalı bünyesinde öğrencilerim Saygın 
Yiğit Albayrak, Ali Geçene ve Seyit 
Demirtaş ile birlikte “Deli Derviş” 
isimli bağlama takımıyla konserler 
düzenledim. Geleneksel müziğimizin 
repertuar zenginliğini bir nebzede 
olsa yorumlaya bilmek açısından 
önemli projelerdi. Yine üniversitemiz 

bünyesinde projelendirilen 
“Çanakkale Halk Müziği” ve 
“Akademik Oda Orkestrası” adında 
iki farklı müzik albümünde icracı 
olarak yer aldım. Halen müzik eğitimi 
bünyesinde yürüttüğüm bağlama ve 
Türk halk müziği derslerinin yanı 
sıra, Türk halk müziğine gönül vermiş 
öğrenci arkadaşlarımla birlikte, 
daha kapsamlı projeler üzerinde 
çalışmalara devam etmekteyiz. 

Ayıca Geleneksel Müziklerin 
sanatsal ve eğitsel olarak müzik 
eğitimi ve müzik öğretmenliği 
alanında yetişen öğrencilerimizin 
bakış açılarında ve gelecek 
kuşaklara aktarılmasına büyük 
önem vermekteyim. Bu açıdan 
üniversitemizde okuya müzik bölümü 
öğrencileri ile hem uygulama hem ’de 
akademik eğitimler, performanslar 

gerçekleştirmeyiz.    

Örnek vermek 
gerekirse, müzik 

öğretmenliği öğrencilerim Onur 
Ezer ve Barış Sezgi Açıkgöz başta 
olmak üzere ders dışı zamanlarda 
gerçekleştirdiğimiz çalışmaların 
sonucunda üniversitemizde “Müzik 
Performans Topluluğu” nu kurduk. 
Topluluk ile çeşitli platformlarda Türk 
halk müziğinin tarihsel ve sanatsal 
hiciv ve kültürlerini tanıtmak, 
yaşatmak ve kültürleştirmek üzere bir 
çok çalışmalar gerçekleştirmekteyiz

Sonuç olarak; Sanatsal her 
türlü çalışmanın üniversiteler 
için önemli bir vitrin olduğunu 
düşünüyorum. Üniversitemiz 
bünyesinde geleneksel müziğimizin 
akademik çalışmalarla birlikte, 
fikir üretme, konserler, dinletiler 
ve radyo programlarıyla daha fazla 
insanla buluşturulması kültür 
mirasımızın devamlılığı açısından 
tartışılmaz bir öneme sahip. Bu 
açıdan Akademik çalışmalarım 
süresince, öğrencilerimle birlikte 
geleneksel müziğimizin zenginlikleri 
üzerine gerçekleştirdiğimiz projelerle 
çok daha fazla sanatsal aktiviteler 
hedeflemekteyiz. 

ÇOMÜ’de Bir “Bağlama” Sanatçısı
Derleyen: Gökçe GÜZEL
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Yrd. Doç. Dr. Tuğba Elmacı  
İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi

Bilindiği gibi Türk sinemasının ilk filmi, Fuat 
Uzkınay’ın 14 Kasım 1914 tarihinde çektiği 

iddia edilen fakat tek bir fotoğraf dışında hiçbir 
belgesi bulunamayan Ayastefanosta’ki Rus Abidesi’nin 
yıkılışı’dır. Resmi olarak kabul gören bu tezin aksine 
1912 yılında Makedonyalı Manaki kardeşler -ki o 
yıllarda Makedonya Osmanlı toprağıdır- Avdela köyünde 
kilim dokuyan kadınları, 107 yaşındaki büyükanneleri 
madam Despina’yı yün eğirirken çekerler. Türk sinema 
tarihinin belgesiyle bilinen ilk filmi de yaşlı kadın 
Despina’nın İmgesi ile “Yün Eğiren Kadınlar”  olur. 
Derginin bu bölümünde Türk sinema tarihininin ilk 
imgesi olan kadının Türk sinema tarihindeki uzun 
serüveninde nasıl konumlandırıldığı üzerine makro bir 
okuma yapmaya çalışacağız.

Yeşilçam Sinemasında Kadının Temsili
Yeşilçam sinemasında kadının temsili, genel 

olarak yerleşik toplumsal kodlara uygun bir anlayışla 

gelişmiştir. Özellikle de melodram türünün dayandığı 
star sistemi de bu durumun uzun yıllar boyunca 
yeniden üretilmesinin en önemli aracı durumuna 
gelmiştir. Dönemin star sistemi içerisinde yer alan 
kadın oyuncuların da kitlelerini kaybetme korkusu 
nedeniyle kendi üzerlerine atfedilen yerleşik kodlara 
uygun rollerde oynamışlardır. Bu durum kalıplaşmış 
kadın rollerinin devamlılığına sağlayan bir diğer unsur 
olmuştur. 1960’lara kadar olan kadın anlatılarında 
kadının konumlanışında herhangi bir değişim 
sözkonusu değilken, 1950’li yıllarla birlikte işgücüne 
katılan kadınlar toplumsal alanda daha farklı rollerde 
görünürlük kazanmıştır. Fakat o dönemde sinemada 
bunun olumlu yansımalarını görmek pek fazla mümkün 
olamamıştır. Hatta bu değişimi yansıtan pek çok filmde 
de görüldüğü üzere kadınlar toplumsal yozlaşma ve 
gelenekten kopma noktasında ilk fireleri verenler olarak 
sunulmaktadır.  Yeşilçam döneminde genel olarak 
kadının konumlandırılışında toplumsal cinsiyete sadık 
kalınan bir çizgide ilerlenmesine karşın, yükselen 
feminist harekete tanık olan 1980’li yıllar kadının 
temsilindeki yanlışlıkların düzeltilme çabalarına da 
zemin hazırlamıştır.

1980 döneminde Kadın Filmleri Kapsamında 
Kadının Temsili
1980’li yıllarda tüm dünyada yeniden yükselen 

feminist hareket Türkiye’de de kendisini göstermiştir. 
Özellikle de 1980 öncesi sol örgütlenmelerde yer alan 
kadın aktivistlerin öncülüğünde, kadın üzerine yazılar, 
yayınlar ve kadının toplumsal konumlanışı üzerine 
derin tartışmalar yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’nin 
politik ortamının politika yapmaya yasaklandığı 
yıllar, feminist düşünce açısından faydalı yıllar olarak 
geçirilmiştir. Sanat alanında hem konjonktürün 

TÜRK SİNEMASINDA 
KADININ TEMSİLİ

SİNEMA
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SİNEMA

getirdiği sıkıntılar hem de Türkiye’de sinema üretiminin 
değişen koşulları karşısında farklı tematik arayışlara 
yönelmiştir. Kadın sorunlarını odağına taşıyan pek çok 
aydın, entelektüel ve sanatçı için sinema da modern 
kadın üzerine fazlasıyla düşünülmesi gereken bir alandı. 
Yeni kadın geçmişin ırgat, fabrika işçisi ya da pavyon 
çalışanından farklı modern, şehirli hatta beyaz yakalı 
bir kadındı. Bu modern şehirli kadının varoluş sorunları 
üzerine üretilen pek çok filmde ise Yeşilçam ekolünden 
gelen Atıf Yılmaz imzası vardır. Atıf Yılmaz, Mine (1981), 
Bir Yudum Sevgi (1984), Dul Bir Kadın (1985), Aaah Belinda 
(1987), Kadının Adı Yok (1988) gibi filmlerle bu dönemin 
en aktif yönetmeni olmuştur. Bu bağlamda üretilen filmler 
kadının gündelik hayatta karşılaştığı ayrımcılıktan ya da 
zorluklardan ziyade belli kesim kadının içsel bunalımı ile 
ilgilenmekle eleştirilmiştir. Kadını seçkinci bunalımlar 
içerisinde göstermenin dışında gündelik hayatı içerisinde 
konumlandıran filmler de üretilir. Bunların en önemlileri: 
İffet (Kartal Tibet,1982); Fahriye Abla (Yavuz Turgul,1984); 
Adı Vasfiye (Atıf Yılmaz, 1985) Asiye Nasıl Kurtulur (Atıf 
Yılmaz, 1985), filmleridir. 

Yeni Türk Sinemasında Kadının Temsili
1990’lı yıllarla birlikte temelleri atılan Yeni 

sinema içerisinde kadın temsilleri, toplumsal cinsiyet 
kodlarının katı taşıyıcılarının ötesinde farklı şekillerde 
resmedilmiştir. Bu anlamda Yeşilçam döneminin katı 

ahlakçı konumlanışının 
dışında imgeler 
olarak kendisine yer 
bulabilmiştir. Kadınlar 
kadın gibi görünmekte, 
cinselliklerini özgürce 
yaşayabilmekte fakat 
özne olamamaktadırlar. 
Ayrıca yeni sinemanın 
daha çok eril hikâyelere 
odaklanması, merkezine 
erillik krizini taşıması 
nedeniyle kadınlar 
yeni sinema içerisinde 
geçmişten daha görünmez 

bir alana taşınmışlardır. 

Yeni oluşan sinema 
erkek sineması olarak 
yükselirken kadın bu 
sinemanın odağı olmaktan 
çok uzaktadır. Kadın 
figürler genellikle erkek 
kahramanı harekete 
geçiren unsurlar olarak 
kullanılmaktadır. Kadın 
karakterin harekete geçirici 
bir unsur olarak kullanıldığı 
pek çok örnekte ise kadın 
negatif kurulmuştur.  

Popüler film 
kanadına bakıldığında filmlerin ya kadını cinsel bir 
meta olarak pazarlayan örnekleri ile karşılaşılmakta 
ya da erkek karakteri harekete geçiren unsurlar olarak 
resmetmektedir (Kahpe Bizans, Mum Kokulu Kadınlar, Ağır 
Roman, Yandım Ali, Şellale, Gecenin Kanatları, Issız Adam). 
Popüler olmayan film üretiminde ise yerleşik cinsiyet 
kodları Yeşilçam dönemindeki kadar vurgulu olmasa da 
üretilmeye devam etmektedir. 

Kadınlar 1990’lı yıllarla birlikte yeni sinema olarak 
adlandırılan dönemde kendilerine geçmişten çok farklı 
bir konum bulamamışlardır. Hatta kadınlar üzerine inşa 
edilen anlatılar yeni sinema içerisinde yok denecek 

kadar azalmıştır. 2000’li 
yıllarla birlikte ise önemli 
kadın yönetmenlerle 
sinemamız kadını ve 
sorunlarını birincil gözle 
anlattığı hikâyelere çok 
daha fazla odaklanmakta 
ve kadının kendisini 
eril bakıştan kurtardığı 
filmler umudumuzu 
yeşertmektedir.

ıssız adam

Derleyen: Ahmet TÜRKER
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Franz Kafka – Milena’ya Mektuplar 

Derleyen: Gökçe GÜZEL
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Doç. Dr. Vedat Çalışkan’ın Yeni Kitabı Yayınlandı
 ● “Bir Dünya Kültür Mirası: 

Anadolu Devecilik Kültürü ve 
Deve Güreşleri” (A World Cultural 
Heritage: Anatolian Camel Dealing 
Culture and Camel Wrestles) adlı 
kitap Aydın İli İncirliova Belediyesi 
tarafından yayınlandı.

Anadolu devecilik kültürünün 
dünyaya tanıtılması amacıyla İngilizceye 
de çevrilen kitap, İncirliova 13. 
Geleneksel İncir ve Kültür Festivali 
kapsamında tanıtıldı. Festival kitabını 
imzalayan Doç. Dr. Vedat Çalışkan, 
İncirliova Belediye Başkanı Sayın 
Gürşat Kale’ye kültürel miras değerlerin 
korunması sağladığı katkılar için 
teşekkür ederek, festival açılış törenine 
katılan protokol üyelerine imzaladığı 
kitapları takdim etti.

Kitap, ücretsiz olarak İncirliova 
Belediyesi’nden temin edilebileceği 
gibi, İncirliova Belediyesi’nin resmi 
web sayfasından da kitabın elektronik 
nüshasına erişilebilir: http://www.
incirliova.bel.tr/

Doç. Dr. Vedat Çalışkan’ın Geleneksel 
Panayırları Araştıran TUBİTAK Projesi 
Kitap Olarak Basıldı

Coğrafya bölümü öğretim üyesi 
Doç. Dr. Çalışkan’ın Türkiye ölçeğinde 
15 ilde, 2 yıl boyunca sürdürülen saha 
çalışmalarına dayanan projesinin 
ilk bölümü Pehlivanköy Belediyesi 
(Kırklareli) tarafından basıldı. Kitabın 
tanıtımı ve imza günü bu yıl 107. Yılını 
kutlayan Pehlivanköy panayırının açılış 

gününde gerçekleştirildi.
Kitap için düzenlenen İmza günü 

de büyük ilgi gördü.  Standı ziyaret eden 
protokol üyeleri ile panayırlar hakkında 
bilgi veren Doç. Dr. Çalışkan, Kırklareli 
Valisi Sayın Esengül Civelek’e, Tekirdağ 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Kadir Albayrak’a, Babaeski 
Belediye Başkanı Sayın Abdullah 
Hacı’ya, Pehlivanköy Belediye 
Başkanı Sayın Hüseyin Açıkel’e, 
Pehlivanköy Kaymakamı Sayın 
Serhat Doğan’a “Geçmişten 
Geleceğe Kültürel Bir Miras: 
Pehlivanköy Panayırı”  adlı 
kitabını imzalayarak takdim etti. 
Asırlık Pehlivanköy Panayırını 
(PAVLİ) konu alan kitap, panayır 
ziyaretçileri tarafından büyük 
ilgiyle karşılandı.

Doç. Dr. Çalışkan Trakya’da büyük 
ilgi gören tarihi Pehlivanköy panayırı 
ve projeleri hakkında TRT ve Anadolu 

Ajansı’na da değerlendirmelerde bulundu.

Derleyen: Gökçe GÜZEL
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 ● Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Rüstem Aslan’ın, Troia 
kazı çalışmaları konusunda, 
İngilizce hazırlanmış ‘Troy 
– City of Myhthology and 
Archaeology’ isimli eseri 
yayınlandı.

19. yüzyıldan itibaren Troia’da 
yapılan kazı çalışmalarının yanı 
sıra, Homeros ve destanları ile 
Troia Savaşı mitolojisinin ayrıntılı 

bir şekilde ele alındığı kitabın, 
Çanakkale ve Troia bölgesine gelen 
yabancı ziyaretçiler için İngilizce 
olarak hazırlandığı dile getirildi.  

2015 yılından itibaren Troia kazı 
çalışmalarının ana sponsoru olan 
İÇDAŞ’ın katkılarıyla hazırlanan 
eserde Troia’da yapılan son dönem 
çalışmalarına yer veriliyor. Söz 
konusu kitapta ilk kez, Troia ve yakın 
çevresindeki diğer yerlerin, adaların, 
tümülüslerin Troia mitolojisinde 
oynadığı role de değiniliyor. 

‘Troy – City of Myhthology 
and Archaeology” 
Okuyucusuyla Buluştu

Prof. Dr. Rüstem Aslan

Derleyen: Gökçe GÜZEL
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 ● 19– 22 Temmuz 2016 tarihleri 
arasında yapılan ve 4 gün süren 
BESYO (Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu ) Özel Yetenek 
Sınavları 100. Yıl Spor Salonu’nda 
gerçekleşti.  

BESYO Yetenek sınavının 
açılışına, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İsmail Tarhan ve BESYO Yüksekokulu 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necati 
Cerrahoğlu katıldı.

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Erdem açılışta yaptığı 
konuşmada bütün öğrencilere 
başarılar dileyerek; “Bugün BESYO 
yetenek sınavları için bulunmaktayız. 
Bizim Rektörlük olarak en önem 
verdiğimiz okullardan birisi de 
BESYO’dur. Okulumuz her yıl 
öğrenciler tarafından rağbet 
görmektedir. 2015 yılında 3 bin 
kişi başvurmuşken, bu yıl 4500 kişi 
başvurmuştur. Spor, güzel ahlak 
çerçevesinde yetenekleri en güzel 
biçimde sergilemek demektir” dedi. 

BESYO Özel Yetenek Sınavları 
Sonucunda Tamamen Doldu

2016-2017 Akademik Yılı Güz 
Dönemi başı itibariyle BESYO toplam 
180 öğrenciyle kontenjanını yüzde 
yüz doldurdu. Bunlara ilaveten YÖK 
üzerinden 6 adet Milli Sporcu kaydı 
gerçekleştirildi.

Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Necati Cerrahoğlu, sınavları başarıyla 
tamamlayıp kayıtlarını yaptırarak 
Öğrencileri bir kez daha tebrik edip, 
eğitim-öğretim hayatlarında da 
başarıların devamını diledi.

BESYO Özel Yetenek Sınavları Yapıldı 
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 ● “Barış İçin Koşuyoruz” 
sloganıyla Turkcell ana 
sponsorluğunda bu yıl ikincisi 
gerçekleştirilen Gelibolu 
Maratonu, 6 bin kişinin 
katılımıyla Gelibolu’da 
gerçekleşti. 

Dünyanın en önemli tematik 
parkurlarından biri olarak kabul 
edilen Gelibolu Yarımadası’ndaki 
etkinlikte maraton,yarı maraton, 10 
kilometre ve halk koşusu olmak üzere 
dört kategoride yapıldı.

Maratona en yoğun katılımı 

sağlayan ÇOMÜ, 1000’e yakın 
mensubuyla Gelibolu Maratonunda 
koştu. Organizasyonun 
gerçekleşmesinde destekleyici 
kurumlardan biri olan üniversitemiz, 
yaklaşık 200 gönüllü çalışan 
öğrencisiyle etkinliğe katkı sundu. 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Erdem, BESYO Müdürü Yrd. Doç. 
Necati Cerrahoğlu da etkinlikte hazır 
bulundu.

Maraton öncesi konuşan Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer şunları söyledi:

“Bilim, sanat, spor, kültür 

etkinliklerimize bir yenisini eklemek; 
sporun ve sporcunun yanında bir 
üniversite olduğumuzu göstermek 
adına hep birlikte “barış ve demokrasi 
için koşuyoruz”  diyerek haftalardır 
tüm ÇOMÜ’lülere davet çağrısı 
yaptıklarını belirten Rektör Acer, 
“Bugün gördük ki çağrılarımız 
yerine ulaşmış. Yöneticilerimiz, 
akademisyenlerimiz ve çok sayıda 
öğrencimizle bugün bir aradayız. 
Tüm ÇOMÜ mensuplarıyla burada 
bulunmaktan ve dünyanın en önemli 
tematik parkurlarından birinde, 
tarihi Gelibolu Yarımadası’nın eşsiz 
atmosferinde, muhteşem bir maraton 
deneyimini ÇOMÜ’lülerle birlikte 
yaşamaktan mutluluk duyuyorum” 
dedi.

Maratonun ardından, Morto 
Koyu’nda oluşturulan alanda ödül 
töreni yapıldı.

Törene, Çanakkale Valisi Orhan 
Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Müşaviri İsmail Kaşdemir, Turkcell 
Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli 
Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü 

ÇOMÜ’lüler Maratonda  
Barış için Koştu
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Yılmaz Özden, Çanakkale 
Savaşları ve Gelibolu Tarihi 
Alan Başkanı Mehmet 
Gürkan, Çanakkale Orman 
Bölge Müdürü Refik 
Ulusoy ve Türkiye Atletizm 
Federasyonu Başkanı Fatih 
Çintimar katıldı.

Turkcell Gelibolu 
Maratonu’nu, erkeklerde 2 
saat 39 dakika 43 saniyelik 
derecesiyle Kefyalew Deja 
Buruse ilk sırada bitirdi. 
Kadınlarda 4 saat 11 dakika 
21 saniye ile Şirin Mine 
Kılıç birincilik kürsüsüne 
çıktı. Yarı maratonda ilk 
üç sırayı, erkeklerde Aydın 
Çeken, Volkan Yıldız 
ve Zekeriya Yılmazel, 
kadınlarda ise Raluca 

Apostol, Buse Aygün, Jale 
Başak aldı.

10 kilometrelik maraton 
etabında ise erkeklerde 
birinciliği Ahmet Tek, 
ikinciliği Krekar Abdullah 
Mustafa, üçüncülüğü 
Hasan Tek kazandı. 
Kadınlar yarışını ise Amal 

Mohammed, Elif Polat ve 
Gözdenur Güvenbaş ilk üç 
sırada bitirdi.

Maratona katılan en 
yaşlı sporcu ise Türkiye’nin 
en yaşlı koşucusu unvanına 
sahip 89 yaşındaki Erdoğan 
Dulda oldu.
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ÇOMÜ Öğrencisi Türkiye 
Kick Boks Şampiyonası 
Birincisi Oldu

Uluslararası Ticaret, Lojistik ve 
İşletmecilik bölümü 1. sınıf öğrencisi 
Mehmet İhsan Derme 14-22 Temmuz 2016 
tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenen 
Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 63 kg’da 
birinci oldu. Öğrencimizi tebrik eder, sportif 
ve eğitim yaşamında başarılarının devamını 
dileriz.

BESYO Öğrencisi 
Buse Aygün, Triatlon 
Şampiyonası’nda 
Türkiye İkincisi Oldu

BESYO öğrencisi Buse Aygün 25 
Eylül 2016 tarihinde Kuşadası’nda 
gerçekleştirilen ‘’Kuşadası Triatlonu 
Süper Toto Türkiye Şampiyonası 
Finali’’nde Genç Bayanlar A Kategorisinde 
ve Bayanlar Genel Klasman Kupası’nda 
Türkiye 2.si olarak 15 Ekim 2016 
tarihinde Alanya’da gerçekleştirilen ‘’ITU 
Alanya Triatlon Avrupa Şampiyonası’’na 
katılmaya hak kazandı.  Öğrencimizi 
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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Çocuk Atletizmi Antrenör Eğitimi Semineri Yapıldı
 ● Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF 

Çocuk Atletizmi Antrenör Eğitimi 
Seminer Programı, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Safiye Elbi Konferans Salonu’nda 
BESYO ev sahipliğinde yapıldı.

Seminerin açılış konuşmasında 
IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü 
Necdet Ayaz projenin başlangıcından 
günümüze kadar olan süreç ile ilgili 
bilgileri kursiyerlere anlattı. Bu seminer 
programının çok önemli olduğunu 
yarınlarımızın teminatı olan 7-12 yaş 
grubu çocuklarımızın sporla tanışmaları, 
sağlıklı birey olabilmelerine yönelik 
yapılan bir proje olduğuna değindi.

Ayaz sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Uluslararası Atletizm Federasyonları 
Birliği Başkanlığınca yarınlarımızın 
teminatı olan çocuklarımıza yönelik 
yapılmış olan “IAAF Çocuk Atletizmi” 
antrenör eğitim seminerleri “Dopingin 
Zararları, Çocuk Psikolojisi, Madde 
Bağımlılığı ve Eski Ama Eskimeyen 
Şampiyonlarımız” başlıklı konuları 
ele alacaktır.Bu seminerin ÇOMÜ’de 
düzenlenmesini sağlayan başta 
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’e, 
BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necati 
Cerrahoğlu’na, Turkcell Gelibolu 
Maratonu fikir sahibi ve uygulayıcıları 
Çanakkaleli İşadamları Armağan Aydeğer 
ve Ahmet Çelik’e teşekkür ediyorum.”

Seminer açılış programında 
konuşmasını yapan BESYO Müdürü 
Cerrahoğlu, etkinliğe ev sahipliği 
yapmaktan duydukları memnuniyeti 
dile getirdi. Cerrahoğlu 3 gün süren 
seminerle ilgili olarak; “Üniversite 
öğrencilerimizin kaliteli ve akademik bir 
eğitim almalarına katkı sağlamak için 
Atletizm Federasyonu ile işbirliği yaptık. 

Federasyonumuz, Türkiye’de çok ciddi 
bir eğitim politikası başlattı. Bu bağlamda 
Türkiye’nin çok farklı yerlerinde çocuk 
atletizm seminerleri düzenleyerek 
atletizmi tabana, çocuklara yaymaya 
özel gayret sarf ediyorlar. Bu bağlamda 
da üniversitelerin spor yüksekokulları 
aracılığıyla ilkokul düzeyinde 7-12 yaş 
grubuna eğilmeleri ayrıca uzun vadeli 
çalıştıklarının bir başka göstergesi. 
Biz de Çanakkale’ye böyle bir eğitimi 
almanın faydalı olacağını düşündük. Tüm 
katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür 
ederim” dedi. Cerrahoğlu konuşmasında 
Turkcell Gelibolu Maratonun da önemine 
değinerek; “Gelibolu Programı sadece 
bir sportif etkinlik değil içerisinde tarih, 
kültür, barış ve uluslararası ilişkileri 
barındıran, gençliğe uzanan çok büyük bir 
konsept. Çanakkaleli iki genç girişimci 
arkadaşımız Armağan Aydeğer ve Ahmet 
Çelik bu şehre belki 100 yıl devam 
edecek bir kültür başlattılar. Bu şehrin 
turizminden, ticaretine kadar her şeyini 
etkileyecek, yön verecek bu konsept 

uluslararası bir bildiriye de konu oldu. 
Üniversitemiz bu maratonun lokomotifini 
üstlenen kurumlardan birisidir ve 
her şeyiyle Rektörümüzle, öğretim 
elemanlarımızla, öğrencilerimizle bu 
projenin destekleyicisidir. Bu bağlamda 
BESYO Müdürü olarak emeği geçen 
herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

 Armağan Aydeğer yaptığı 
konuşmada; “Burada bugün sizlerle 
birlikte olmak bizler için büyük bir 
mutluluk ve gurur kaynağı. Necdet 
Abimiz bizim örnek aldığımız Türkiye 
sporunun çok önemli bir ismi aynı 
zamanda bize bu organizasyonun buraya 
gelmesinde verdiği fikir ve önerileriyle 
şu an burada olmamızın en büyük 
motivasyon kaynaklarından bir tanesi. 
Burada çok güzel 2 gün geçireceğinize 
inanıyorum. Sonrasında da Turkcell 
Gelibolu Maratonu’nda da hep birlikte bu 
bölgemizin çok kıymetli bir değerini daha 
yukarılara çıkarma şansını elde ederiz” 
dedi.

Ahmet Çelik ise;  “Ben 
Çanakkaleliyim, Çanakkale çocuğuyum. 
Memleketime, ülkeme böyle bir değer 
kazandırdığımız için çok mutluyum. Siz 
genç arkadaşların bu maratona sahip 
çıkacağına inancım sonsuz. İsimler 
gelir geçer ama bu maratonun ismi 
Gelibolu Maratonu’dur. Akademi ruhlu 
işadamlarıyız biz. Mutlaka Gelibolu 
Yarımada’sındaki maratonun şehre de 
bir katkısı olmalıydı. Siz gençlerin bunu 
ileri seviyeye taşıyacağına inanıyorum. 
Her şey Çanakkale için. Çanakkale 
sevdalısıyız. Sizi barış için koşmaya davet 
ediyorum” ifadelerini kullandı.
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“Yeni bir yemeğin bulunuşu, insanı, yeni bir 
yıldızın bulunuşundan çok daha mutlu kılar.

Brillat Savarin

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

Bir yörenin gastronomik kimliğinin (mutfağının) 
oluşmasında en önemli unsurlar kültür ve çevredir. 

Kültürel unsurlarda tarih, etnik çeşitlilik, inançlar gibi 
olgular yer alırken çevresel unsurlarda ise iklim ve coğrafi 
özellikler yer almaktadır. Çanakkale de benzersiz konuma 
ve iklim özelliklerine sahip olmasının yanında tarihi ve 
kültürel anlamda da önemli geçmişi olan bir şehirdir.

Tarihsel açıdan değerlendirildiğinde Asya ile Avrupa 
kıtaları arasında bir köprü konumundaki Çanakkale, 
insanlığın yerleşik hayata geçtiği dönemden günümüze 
kadar önemli kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Çanakkale 
bölgesinde Neolitik dönemden (M.Ö. 8000-5500) itibaren 
köy yerleşimlerinin 
olduğu bilinmekte 
ve balıkçılık ve 
hayvancılığın bu 
dönemlerde de 
önemli olduğu 
belirtilmektedir. 
Çanakkale Boğazı’nda 
Türk hâkimiyeti ise 
Osmanlılar zamanında 
oluşmuştur. 1354 
yılında Süleyman 
Paşa’nın Gelibolu 
Kalesi’ni fethi ile 
gerçekleşmiştir. 
Ardından da Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 
çöküşü ile Ege 
adalarında, Kırım’da, 
Balkanlar’da yaşayan 
ve tehlike altındaki 
Müslümanların 
Anadolu’daki Osmanlı 
şehirlerine göçleri 
sırasında, Çanakkale 
önemli sayıda göç almıştır. 1923 yılında, imzalanan Lozan 
Antlaşması’na eklenen mübadele maddesi gereğince; 
Çanakkale’deki Hıristiyan ahali Yunanistan’a giderken, 
Yunanistan ve Girit Adası’ndaki Müslüman Türklerin 
büyük çoğunluğu da Çanakkale’ye yerleşmiştir. Mübadele 
dönemi, kent nüfusunun adeta dönüşümüne neden 
olmuştur. Bu sayede Çanakkale mutfağının oluşumunda 
birçok dönemin ve topluluğun etkisi görülmektedir

Coğrafi açıdan ise Çanakkale, boğazın iki yakasına 
kurulmuş, iki kıtada da yarımada üzerinde oluşan bir 
şehir özelliğindedir. Bu konumu sayesinde birden çok 
iklim kuşağının etkisi altında kalan, dolayısıyla oldukça 

fazla çeşitlilik gösteren bir bitki örtüsüne sahiptir. 
Kazdağları’nın büyük bölümünün şehirde olması da bitki 
(flora) ve hayvan (fauna) çeşitliliğine katkı sağlamıştır.

Bahsedilen tarihsel ve coğrafi özellikler ışığında 
günümüz Çanakkale mutfağı deniz ürünleri ve 
zeytinyağlı yemeklerinin hâkim olduğu bir mutfak olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’deki balık türlerinin 
1/3’ünün Çanakkale de mevcut olması bu zenginliğin 
en büyük göstergesidir. Tarihte Çanakkale, zeytin, 
zeytinyağı, üzümlerin ve şarapların bol olduğu yer 
olarak belirtilmektedir. Ege ve Akdeniz mutfaklarının 
etkisini hissettiren otlar, mantar ve zeytinyağı mutfağın 
vazgeçilmezleri olarak bilinmektedir. Bunun dışında 
süt ve süt ürünleri bakımından zengin olan mutfakta 
Ezine Peyniri ve peynir helvası; sebze ve meyve 
olarak Çanakkale domatesi, Lapseki kirazı, Bayramiç 
beyazı, Bozcaada Çavuş üzümü önemli değerler olarak 
görülmektedir. Çanakkale’nin önemli yemekleri olarak 
ise Ovmaç Çorbası, İskorpit Çorbası, Tumbi, Çırpma, 

Melki, Metez, Börülce 
Köftesi, Lüfer Pilavı, 
Tuzlu Sardalye, Peynir 
Helvası ve Basma 
Helvası gibi lezzetler 
yer almaktadır.

Sonuç olarak Türk 
ve Rum kültürünün 
birlikteliğiyle oluşan 
bu zengin mutfak, 
dünyaya sunulabilecek 
özgün bir gastronomik 
değer olarak karşımıza 
çıkmaktadır ve bu 
değerlerin daha çok 
ortaya çıkarılması 
korunması ve 
tanıtılması için 
çalışmaların 
artırılması gerektiği 
düşünülmektedir.
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