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Prof. Dr. Yücel Acer
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

Geleceğimizin sahibi olan gençlerimizin uzmanlık alanlarına göre eğitim aldığı, bilimsel 
araştırmaların en yoğun yapıldığı yerler olan üniversiteler, teknolojinin gelişimine, bilimin 
ilerleyişine öncülük eder; yerel, ulusal ve uluslararası birçok ortakla işbirlikleri geliştirerek 
bulundukları şehirlerin dünyaya açılan pencereleri olurlar. 

Üniversitelerin etkilerinin güçlü olması için uluslararasılaşmaya, dünyaya açılmaya 
ihtiyaçları var. Bu gerçekten hareketle üniversitemizin dış ilişkilerini güçlendirmek için 
yoğun bir çalışma yapmaya devam ediyoruz. Bu çalışmaların sonucunda başta Balkanlar 
olmak üzere diğer ülke üniversiteleri ile ortak yüksek lisans programları, öğrenci ve öğretim 
üyesi değişim programları açma aşamasına gelmiş durumdayız. Ayrıca uluslararası öğrenci 
sayımızı son iki yılda 3 katına çıkardık. Üniversitemizin uluslararasılaşması için yaptığımız 
çalışmalara 2018 yılı içinde de büyük bir hızla devam edeceğiz. 

Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak, yerli ve milli enerji kaynaklarını harekete geçirmek 
için büyük çalışmaların ve yatırımların yapıldığı bir dönemdeyiz. Üniversite olarak böyle 
bir dönemde büyük bir proje ile büyük bir başarıya imza attık. Yeşil Kampüs Projemizle 
Türkiye’de yenilenebilir enerji projesi olan ilk üç üniversite arasında yerimizi aldık. 
Böylece ÇOMÜ elektrik enerjisi ihtiyacının tamamını rüzgardan karşılayan Türkiye’deki ilk 
üniversite olacak. 

25. yılını kutlayan üniversitemizin köklü bir üniversite olma yolunda daha da büyüyerek 
emin adımlarla ilerleyişini devam ettiriyoruz.  6 Aralık 2017 tarih ve 30262 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan ilanla Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun fakülte olması ile 
fakülte sayımızı 15’e çıkardık.

Dünya akademilerinde ve ülkemizde üstün bilimsel çalışmaların ödüllendirilmesinin çok 
önemli bir işlevi var. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bu anlayışla her yıl üstün başarılı 
genç bilim insanlarını ödüllendiriyor. Bu yıl Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü 
Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Sermet Koyuncu’nun alması ile gururlandık. Bu gururu 2017 yılı 
içinde üniversitemiz öğretim üyelerinin faklı alanlarda yaptıkları AB projeleri ve 841.773 
Euro destek almaya hak kazanmaları ve yıl içinde elde ettikleri diğer birincilik ödülleri ile 
çoğalttık.   

Öğrencilerimizin öğrencilik yıllarında sosyal, sportif aktiviteler yapmalarını da çok 
önemsiyoruz. Daha çok spor yapmaları, sosyal aktivitelerde bulunmaları için gerekli alt 
yapılar ile ilgili planladığımız birçok projeyi tamamlarken devam edenleri bitirmek için 
çalışmalara devam ediyoruz. 

Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin hem bilimsel, hem sportif alanlardaki başarıları ile 
ulusal ve uluslararası platformlarda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi adının herkese 
duyurulduğu bir yılı geride bıraktık.  2017 büyük bir heyecanla çalıştığımız bir yıl oldu. Bu 
heyecanlı, özverili ve uyumlu çalışmanın arkasında elbette büyük bir ekip yer alıyor. Bu 
bağlamda bu başarılı sonuçların ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin bölgenin en iyi üniversitesi, ülkesinin ve dünyanın 
güçlü bir bilim kurumu haline gelmesi için 2018 yılında da daha büyük bir heyecan, istek ve 
özveri ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
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ÇOMÜ'lü, 
Başarılı Bir Yıl...



5ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Sermet Koyuncu, TÜBA Üstün Başarılı Genç 
Bilim İnsanı Ödülünü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden aldı. 

ÇOMÜ Öğretim Üyesi 
Koyuncu, TÜBA Üstün 
Başarılı Genç Bilim İnsanı 
Ödülüne Layık Görüldü

ÇOMÜ, elektrik enerjisi ihtiyacının tamamını rüzgardan 
karşılayan Türkiye’deki ilk üniversite olacak. 

Büyük Proje, Büyük 
Başarı: ÇOMÜ’de Temiz 
Enerji Dönemi Başlıyor

ÇOMÜ 2017-2018 Akademik Yılı Açılış 
Töreninde Başbakan Binali Yıldırım’a Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, Türk siyasal 
hayatı ve kamu yönetimine üstün katkılarından 
dolayı Fahri Doktora verildi.

Üniversitemizden 
Başbakan Yıldırım’a 
Fahri Doktora Ünvanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ARDEB 
projelerinde 169 üniversite arasında 24. sırada 
yer aldı.

TÜBİTAK ARDEB 
Projelerinde 
24. Sıraya Yükseldik
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Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırma raporuna göre 
26. sırada olan ÇOMÜ, bu yıl 8 basamak yükselerek 18. 
sırada yer aldı.

Memnuniyet 
Sıralamasında 
18. Sıraya Yükseldik

Hedef, Uluslararası 
Öğrencilerin En Çok 
Tercih Ettiği Üniversite 
Olmak

2001 yılı mezunumuz Nevzat Yıldız, ‘Perakende 
Güneşi Ödülleri’nde “En Başarılı Profesyonel 
Yönetici” ödülünü aldı.

ÇOMÜ’lü Yıldız, En 
Başarılı Profesyonel 
Yönetici Ödülünü Aldı

Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülbu 
Tanrıverdi’nin geliştirdiği “Kültürel Yeterlilik 
Modeli” Türkiye’de bir ilk.  

Türkiye’de Hemşirelik 
Alanında İlk Model 
ÇOMÜ’den
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ÇOMÜ’lü Buse Aygün, 
Bulgaristan’ın Rusçuk 
kentinde yapılan 
Triatlon Balkan 
Şampiyonası’nda 
Balkan Şampiyonu 
oldu. 

ÇOMÜ’lü 
Buse Aygün 
Balkan 
Şampiyonu

ÇOMÜ’lü Yasin Usta ile Hale Nur Böltül,  Dünya 
Karate Şampiyonası’nda ÇOMÜ’yü temsil etmeye hak 
kazandılar.

ÇOMÜ’lü Yasin Usta ve 
HaleNur Böltül Dünya 
Karate Şampiyonası’nda

Gastronominin Hünerli 
Öğrencileri ÇOMÜ’ye 
Madalyalar Getirdi
• Öğrencimiz Meryem Yavuz, Türkiye Pizza 

Şampiyonu oldu. Meryem Yavuz altın 
madalya ile döndü.

• 15. Uluslararası Gastronomi 
Festivali’nde öğrencimiz Sevdanur Şişek, 
Üniversitelerarası Aşçılık Yarışmasında 
Balık alanında 1. olarak altın madalya 
kazandı.

• Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu 
(TAŞPAKON) tarafından düzenlenen ulusal 
yemek yarışmasında GUBY öğrencileri 11 
madalya kazandı. 

• Ulusal Yemek Yarışması’ndan madalyalarla 
döndüler.

• 22 ülkeden 400’ü yabancı olmak üzere 2 
bin yarışmacı aşçının katıldığı Türkiye’nin 
en büyük gastronomi yarışması ve 
festivalinden GUBY Aşçılık Takımı 4 
madalya ile döndü.
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Altın 
Çekiç 
Araştırma
/Makale
Ödülü 
ÇOMÜ’nün
Yrd. Doç. Dr. 
Deniz Şanlıyüksel 
Yücel 70.incisinin 
düzenlendiği Türkiye 
Jeoloji Kurultayı’nda, 
Altın Çekiç Araştırma/
Makale ödülünü 
ÇOMÜ’ye kazandırdı. 

ÇOMÜ, Kabul Edilen Avrupa 
Birliği Projeleri İle Toplam 
841.773 Euro Desteklendi
Kabul Edilen Projeler:
• Yetişkin Eğitiminde Obeziteden Korunma ve Temel 

Becerilerin Geliştirilmesi
• Öğrenme Zorluğu Çeken Kişilerin Ekolojik Tarım 

Alanında Eğitilmesi
• Hazır Gıda Tedarik Zincirlerinin Güçlendirilmesi

25 yıllık geçmişi ile 
köklü bir üniversite 
olma yolunda emin 
adımlarla ilerleyen 
ÇOMÜ’nün fakülte 
sayısı 15’e çıktı.  06 
Aralık 2017 tarih ve 
30262 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan 
ilanla Biga Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu 
Fakülte oldu. 

Fakülte 
Sayımız 15 
Oldu, Biga’ya 
Bir Fakülte 
Daha

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Yüceer, Trakya 
Proje Pazarı AR-GE ve Teknolojileri 
Yarışması’nda projesi ile 10 proje 
arasından birinci oldu. 

AR-GE ve Teknolojileri 
Yarışması’nda 
Birincilik ÇOMÜ’nün
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‘En İyi Bildiri Ödülü’ 
Biga Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu’na
Global Business Research Kongresi’nde ‘En İyi Bildiri Ödülü’ Biga 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun oldu. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi e-devlet 
sisteminde yer alan ilk üniversite olarak hizmet 
vermeye başladı. 

 E-Devlet’te İlk Üniversite

Turizm Fakültesi, Rusça 
Olimpiyatlarından Ödülle 
Döndü
Turizm Fakültesi öğrencisi Büşra Tozan, 3. Rusça 
Olimpiyatları’ndan ödülle döndü. 

t ü r k i y e . g o v . t r

İTÜ Arı Teknokent ve Çanakkale 
Teknopark işbirliği ile Mentörlük Projesi 
uygulanmaya başlandı. 

Haberin Devamı için Qr Kdunu Okutunuz

“Gelişen Teknolojinin Peyzaj Mimarlığı Meslek 
Disiplinine Yansımaları” adlı çalışma, Peyzaj 
Mimarlığı alanında Poster Sunum Birincilik 
Ödülü’nü ÇOMÜ’ye getirdi. 

Uluslararası Mimarlık ve 
Tasarım Sempozyumu’nda 
Poster Sunum Birinciliği

İTÜ Arı Teknokent ve 
Üniversitemiz Çanakkale 
Teknopark’tan Büyük 
İş Birliği
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Haberin Devamı için Qr Kdunu Okutunuz

ÇOMÜ’nün Birimleri 
İletişimde İddialı
• ÇOMÜ Basın, Yayın ve Halkla 

İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde 
hazırlanan ÇOMÜ Dergi, TÜBİTAK 
tarafından tebrik edildi. 

• ÇOMÜ Radyosu 5. Sihirli Mikrofon 
Radyo Ödülleri ve 3. Radyo Akademi 
Ödülleri’nde “Yılın En İyi Üniversite 
Radyosu” seçildi. 

Mezun Öğrencimizin 
Büyük Başarısı
Mezun öğrencimiz Turan Yıldız, Başbakanlık 
Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü’nün düzenlediği Yerel Medya 
Özendirme Yarışması’nda birincilik ödülünü 
kazandı. Öğrencimiz ödülünü Başbakan Binali 
Yıldırım’ın elinden aldı. 

Öğrencimiz Ahmet Şahin, Polonya’da düzenlenen, 14 
farklı ülkeden 40 öğrencinin katıldığı “9. 
Yönetim ve Finans Sorunları” konulu uluslararası 
sempozyumda iki birincilik kazandı.

Polonya’da İki Birincilik
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Geleneksel Osmanlı Okçuluğu eğitim sahası 
hizmete girdi.

ÇOMÜ’de Geleneksel 
Okçuluk Eğitimi Sahası 
Hizmete Girdi

ÇOMÜ AYAY 
Bölümünün Raporu, 
Bakanlığın Kadro 
Açmasına Vesile Oldu

ÇOMÜ AYAY Bölümü'nün  “Meslek Liseleri'nin İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü’ne Atanabilmelerine İlişkin Raporu” 
sayesinde AYAY mezunu öğrenciler artık Türkiye’deki meslek liselerinin İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü'ne öğretmen 
olarak atanabilecekler.

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA 
İLİŞKİN ÇİZELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ÇİZELGE

TÖMER, 26 ülkeden 65 Yabancı Uyruklu Öğrenciye 
ev sahipliği yapıyor.TÖMER’de aynı anda 7 dilde kurs 
veriliyor.

ÇOMÜ TÖMER’de
Bir İlk

Türkiye’de İlk: ÇOMÜ 
Hat-Tezhip Atölyesi Açıldı

ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan 
Hat-Tezhip Atölyesi Türkiye’de bir ilk. 
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ÇOMÜ’DEN HABERLER

• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin “Yeşil Kampüs 
Projesi” kapsamında hükümetin 
tahsis ettiği ödenek ile kurulacak 
rüzgar türbini sayesinde Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi artık 
kendi enerjisini üretme yolunda ilk 
adımı atmış olacak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer yaptığı 
açıklamada şunları ifade etti: 

“Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılıktan 
kurtulması ve yerli ve milli enerji 
kaynaklarını harekete geçirilmesi için 
büyük çabaların ve yatırımların yapıldığı 
bir dönemdeyiz. Yeşil Kampüs Projesi 
ile birlikte Üniversitemiz, Türkiye’de 
yenilenebilir enerji projesi olan ilk 
üç üniversite arasında yerini alırken, 
elektrik enerjisini rüzgardan karşılayan 
ilk üniversite olma aşamasında. İlk 
etapta 1 MW gücünde türbin kuracak 
olan Üniversitemize, proje kapsamında 
ilerleyen yıllarda 2 MW gücünde rüzgar 
türbini için daha destek verilmesi 
bekleniyor. Projenin ilk ayağını 2018 
yılında bitirmesi, son aşamada ise elektrik 
enerjisi ihtiyacının tamamını rüzgardan 
karşılayan Türkiye’de ilk üniversite 
olmayı planlıyoruz.”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, bu önemli 
ve değerli projenin hazırlanmasına 
katkısı olan üniversite çalışanlarına, 
projenin kabulünde büyük desteği olan 
Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan’a, 
projenin finansmanını sağlayan Kalkınma 
Bakanlığına ve desteklerinden ötürü 
Bakan Lütfi Elvan’a teşekkürlerini ifade 
etti.
Günümüzde, fosil kaynaklı enerjilerin 
üretiminin çevreye verdiği olumsuz 
etkilerden kurtulmak için tekrar bir çaba 
harcanması, Dünya’da ve ülkemizde 
yenilenebilir enerji üretimine yönelik 
atılımların çoğalmasına neden oldu. 

Bu bağlamda son 20 yıldır yenilenebilir 
enerjiye büyük bir yönelim olan Dünya’da, 
rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi yapan 
100'den fazla ülke bulunmakta. Türkiye 
ise 2017 verilerine göre rüzgar enerjisi 
kurulu gücüne sahip;

Büyük Proje, Büyük Başarı: 

ÇOMÜ’de Temiz Enerji 
Dönemi Başlıyor

66 ülke arasında 
Dünya’da 12, 
Avrupa’da ise 7'inci 
sırada yer alıyor.
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ÇOMÜ’DEN HABERLER

Yenilenebilir enerji yatırımları 
bakımından önemli atılımlar yapan 40 
ülkenin sıralandığı endekste ise Türkiye, 
2017'de bir önceki yıla göre 3 basamak 
yukarı çıkarak 16. sıraya yükseldi. 
Ülkemizde ise rüzgar enerjisi üretimi 
açısından büyük bir paya sahip olan ve 
özellikle son 2 yıldır rüzgar enerjisinde 
büyük bir yatırım potansiyeli oluşan 
Çanakkale, ilk üçte yer alıyor.

Türkiye’de Örnek Bir Proje

Yeşil Kampüs Projesi'nin ekonomik 
anlamda üniversitemize, karbondioksit 
salımının azaltılması açısından ise 
çevrenin korunmasına büyük bir katkısı 
olacağını vurgulayan Enerji Kaynakları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. İsmail Tarhan, Yeşil Kampüs 
Projesi’nin Türkiye’de örnek projelerden 
biri olduğunu vurguladı ve proje ile ilgili 
olarak şunları aktardı:   

“Üniversitemizin Yapı İşleri ve Teknik 
Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı ile birlikte ele alınan ve Rektör 
hocamızın da yoğun gayreti ile kısa 
sürede, etkili bir şekilde yol 
aldığımız Yeşil Kampüs Projesi 

disiplinler arası çalışmayı gerektiren 
örnek bir proje olarak ayrı bir öneme 
sahiptir. Ayrıca projede mühendislik 
alanlarının yanı sıra işletme birimlerinin 
de rolü büyük olacak. Rüzgar enerjisinden 
elektrik üretmek özellikle doğaya 
zararlı gazların salımının engellemesi 
açısından önemlidir. Tamamen temiz 
enerji kaynakları arasında ön sıralarda 
yer alan rüzgar enerjisinden elektrik 
üretimi ekolojik anlamda temiz enerji 
üretim yöntemidir. Proje ile amacımız; 
kendi elektriğimizi üreterek, yıllık 
ortalama 15 GWh (GigaWattSaat) 
elektrik tüketiminden, yani ortalama 5 
milyon TL’yi aşan elektrik faturalarından 
üniversite olarak mümkün olduğunca 
tasarruf edebilmektir. Bu tüketime 
bağlı olarak yılda 10 bin tonun üzerinde 
karbondioksit salımı söz konusu. Kendi 
elektriğimizi üreterek karbondioksit 
salımında da tasarrufa gitmiş olacağız. 
Ayrıca 15-20 yıldır dünya piyasasında 
karbondioksit borsası oldukça önem 
kazanmaya başladı. Bu piyasada tasarruf 
ettiğiniz karbondioksit sertifikalarını 
maddi ve manevi anlamda

 değerlendirebiliyorsunuz. Bu da artı bir 
gelir olacak ama burada maddi gelirden 
daha ziyade prestij kazanımı çok daha 
önemli olmaktadır.”

Terzioğlu Kampüsünün Elektriğinin 
%40’ı Üretilecek

Terzioğlu Kampüsü içerisinde Yüksek 
Lisans tez çalışması kapsamında 6 
noktanın belirlendiğini, bu altı noktadan 
en uygun olanının seçilerek türbinin bir 
yıl içerisinde bitirilmesinin amaçlandığını 
söyleyen Prof. Dr. Tarhan, ilk aşamada 
Üniversitemiz elektriğinin yaklaşık 
%40’nın temiz enerji ile üretileceğini 
vurguladı.
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• Arnavutluk Geleceğin Alternatif 
Vakfı (ALSAR) Türkçe, Arnavutça, 
Boşnakça, Sırpça eserlerden oluşan 
1000’in üzerinde kitabı ÇOMÜ 
Kütüphanesine bağışladı.

Yakın zamanda üniversitemizde bulunan 
ALSAR Başkanı Mehdi Gurra Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer’i makamında ziyaret 
etmiş,  Arnavutluk’taki 
öğrencilere Türkiye’deki 
eğitim sistemi hakkında 
bilgilendirme ve Türk 
üniversitelerinin tanıtımını 
yapmak açısından ÇOMÜ 
ile işbirliği imkânlarının 
geliştirilmesi için destek sunmak 
istediğini 
bildirmişti.  Rektör Prof. Dr. Yücel Acer 
bu bağlamda Alsar Vakfı’na onun başkanı  
Mehdi Gurra’ya ÇOMÜ Kütüphanesine 
yaptıkları bağıştan dolayı çok teşekkür 
ederek ÇOMÜ’nün uluslararası bir 
üniversite haline geldiğini, bunun için 

yoğun çaba harcadıklarını vurguladı ve 
şunları söyledi: 

ÇOMÜ’nün Uluslararası Bir Üniversite 
Olması İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz

“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
gittikçe uluslararası bir üniversite haline 
geliyor. Bu çok yoğun bir çaba gerektiriyor 

ve 2,5 yıldır üniversitemizin daha 
uluslararası bir üniversite olması için 
biz bu çabayı harcıyoruz. Uluslararası bir 
üniversite olmanın önemli unsurlarından 
biri burada daha fazla sayıda uluslararası 
öğrencimizin olması ve farklı ülkelerden 
gelmiş öğrencilerimizin Türkiye 

Cumhuriyeti öğrencileri ile birlikte 
eğitim öğretim görüyor olması. Böylelikle 
yabancı öğrencilerimiz Türkiye’yi Türk 
öğrencilerini, Türk insanını tanıyor. 
Yabancı öğrencilerimiz hangi ülkelerden 
geliyorsa Türkiye Cumhuriyeti öğrencileri 
de onları, onların kültürünü, dilini 
tanıyor. Bu kaynaşmanın en güzel yolu 
Türkiye’den ayrılsalar da sonrasında bu 

ülkeyi hiçbir zaman unutmayacak 
olmaları.  Burada tanıştıkları 
öğrencilerimizde onları unutmayacak. 

Bu bizim ülkemizin dışardaki 
dostlarının onlarında buradaki 
dostlarının artması anlamına gelir.  

Bu üniversitemiz açısından da büyük bir 
zenginlik. Bunun için özel bir çaba sarf 
ediyoruz ve çabalarımızın sonucunda 
başladığımız nokta ile kıyasladığımızda 
üniversitemiz çok daha fazla uluslararası 
öğrencisi olan bir üniversite haline geldi.”

ÇOMÜ, Uluslararası 
Bir Üniversite
Haline Geliyor

 "65 farklı ülkeden 1200’e yakın 
uluslararası öğrenci ÇOMÜ’de 

eğitim öğretim görüyor."
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65 Ülkeden 1200’e Yakın 
Uluslararası Öğrenci

Bu yıl itibari ile 65 farklı ülkeden 
1200’e yakın uluslararası öğrencinin 
ÇOMÜ’de eğitim öğretim gördüğünün 
altını çizen Rektör Acer; “Uluslararası 
öğrencilerimizin ÇOMÜ’de iyi eğitim 
öğretim görmesi bizim için çok önemli. Bu 
bağlamda ülkemizdeki imkânlar gelişiyor 
ve biz bu imkânları üniversitemize 
yansıtmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. 

ÇOMÜ Kütüphanesine 34 Bin Yeni 
Kitap, 123 Bin Civarında Dijital Kaynak

ÇOMÜ Kütüphanesindeki kaynak sayısını 
artırmayı baştan beri esas hedeflerimiz-
den birisi yaptık diyen Prof. Dr. Acer; “Bu 
anlamada 2,5 yıl önce söylediğim gibi 
sadece kitaplara değil kitapların yanı sıra 
artık dijital kaynaklara da büyük önem 
vermemiz lazım. Memnuniyetle görüy-
oruz ki son 2,5 yıl içerisinde kütüphane-
mize 34 bin yeni kitap, 123 bin civarında 
da dijital kaynak kazandırmışız. Artık 
üniversitemiz kütüphanesi günümüze 
uygun dijital kaynakları daha gelişmiş bir 
üniversite kütüphanesi haline geliyor” 
dedi.

Bir Yabancı Dil Öğrenmenin Yolu, O 
Dilde Yayınlar Okumaktır

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, bir yabancı dili 
öğrenmenin en etkili yolunun o dilde oku-
mak olduğunun önemine vurgu yaparak 
sözlerini şöyle tamamladı:

“Arnavutluk’tan gelen öğrenci sayımız 
da her geçen yıl artıyor ve daha da 
artacak. Bu kitapların Arnavutluk’tan, 
Bosna’dan, Kosava’dan, Makedonya’dan 
gelmiş öğrencilerimizin kullanımına 
sunulmasının yanı sıra Türk vatandaşı

öğrencilerimizden bu dilleri öğrenmek 
isteyenler için de müthiş bir kaynak 
oldu.  Ben bütün öğrencilerime hangi 
dili öğreniyorsanız her gün o dilde en az 
bir sayfa basılı eser okuyun derim. Size 
faydalı olan bir konuyu o dilde okursanız 
da dil öğrenmeyi daha keyifli hale 
getirebilirsiniz. Bu anlamada bu bağışı 
çok anlamlı buluyorum ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.”

123 Bin
Dijital Kaynak

34 Bin Yeni 
Kitap

ÇOMÜ 
Kütüphanesine 
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Travel Turkey’de • İzmir’de gerçekleşen 
11. Travel Turkey 
Turizm Fuarı’nda 
Çanakkale tanıtım 
standı büyük ilgi 

gördü.ÇOMÜ Rüzgarı
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Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. 
Numan Kurtulmuş’un katılımıyla 
gerçekleştirilen fuarın açılışına 
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür 
Gökhan, Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer’in yanı sıra Çanakkale protokol 
üyeleri  ve çok sayıda ziyaretçi 
katıldı. 

ÇOMÜ, Troia Yılı’na Hazır

Fuarın açılışında konuşan Bakan 
Kurtulmuş, Troia’nın dünyanın 
en eski medeniyetlerinden biri 
olduğunu vurgulayarak bir yıl içinde 
gerçekleştirilmesi planlanan 2018 
Troia Yılı etkinliklerinin turizm 
kalkınma hareketliliğindeki önemine 
değindi. Açılış konuşmalarının 
ardından Çanakkale standını ziyaret 
eden Bakan Kurtulmuş, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi standında 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’le bir 

araya geldi.Bakan Kurtulmuş’a 2018 
Troia Yılı münasebetiyle ÇOMÜ 
El Sanatları Merkezi tarafından 
üretilen el yapımı seramik Truva 
Atı hediye eden Rektör Acer, 
2018’in Troia Yılı ilan edilmesindeki 
güçlü katkılarından dolayı Bakan 
Kurtulmuş’a teşekkür ederek 
Üniversite olarak Troia Yılı için 
gereken tüm desteği vermeye hazır 
olduklarını ifade etti.

Travel Turkey Fuarıyla ilgili olarak 
açıklamalarda bulunan Rektör Acer, 
“ÇOMÜ Müzik Eğitimi Bölümü Troia 
Oda Orkestrası, Sahne Sanatları ve 
Oyunculuk öğrencileri tarafından 
sahnelenen Troia Efsanesi oyununun 
yanı sıra Basın Yayın Halkla İlişkiler 
Koordinatörlüğü tarafından açılan 
tanıtım standıyla katkı sunan 
üniversitemiz 2018 Troia Yılı’na 
hazır” dedi.

11. Travel Turkey Turizm Fuarı İzmir’de gerçekleştirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ortaklığıyla Çanakkale Valiliği 
koordinasyonunda hazırlanan Çanakkale tanıtım standı büyük ilgi gördü. 
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• 25 yıllık geçmişi ile köklü bir 
üniversite olma yolunda emin 
adımlarla ilerleyen ÇOMÜ’nün 
fakülte sayısı 15’e çıktı.  

06 Aralık 2017 tarih ve 30262 Sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan ilanla 
Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
Fakülte oldu. Her yıl artan öğrenci 
sayısı, akademik ve idari personeli, 
tüm ilçelerindeki yerleşkeleri ile 
Çanakkale’nin en büyük kurumlarından 

biri olan ÇOMÜ’nün Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer konuyla ilgili şunları söyledi:

“Üniversitemizin akademik kalitesini 
arttırmak, esaslı bir hedefimiz, yoğun 
çalıştığımız bir alandır. Biga’da, 9 
bin öğrencimizin olduğu büyük bir 
yerleşkemiz var. Bu yerleşkemize 
şu an iki derslik binası daha 
yapıyoruz. Bu binalardan birisi, orada 
bulunan Biga Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulumuz içindi. Tam da bu 

çalışmalarımız devam ederken, oradaki 
bu 4 yıllık yüksekokulumuzu fakülteye 
dönüştürelim istedik ve bu yönde de 
çalıştık. Çalışmalarımız sonuç verdi 
ve Biga Yerleşkemize bir fakülte daha 
kazandırarak büyük bir akademik değer 
daha kattık. Şimdi orada iki fakültemiz ve 
bir meslek yüksekokulumuz bulunmakta. 
Emeği geçen herkese Üniversitemiz adına 
teşekkürlerimizi arz ediyorum. Hayırlı 
olsun.”

Fakülte Sayımız 15 Oldu, 

Fakülte               
Biga’ya Bir

Daha
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Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürü Prof. 
Dr. Nazan Yelkikalan, Biga Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu’nun Fakülte olmasından dolayı büyük 
mutluluk duyduklarını belirterek; “Bu süreçte 
desteğini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. 
Yücel Acer olmak üzere okulumuzun tüm öğretim 
elemanlarına, idari personeline ve emeği geçen 
tüm devlet adamlarımıza teşekkürlerimi sunarım” 
dedi. 

Gelişmeye, Üretmeye Devam Edeceğiz

Yeni adı ve statüsü ile Biga Uygulamalı Bilimler 
Fakültesi, bünyesinde Bankacılık ve Finans ile 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik olmak üzere 2 
lisans, 1 yüksek lisans bölümü barındıran ve 560 
öğrencinin eğitim gördüğü bir eğitim kurumu 
olduğunu belirten Müdür Yelkikalan; “Bakanlar 
Kurulumuzun onayladığı bu kararla başlayan yeni 
dönemde, fakülte statüsü ile yeni bölümler açarak 
bilimsel ve akademik çalışmalarımız şimdiye kadar 
olduğu gibi hızla devam edecektir. Geçen dönemde 
lisans eğitimi veren bir yüksek eğitim kurumu 
olmanın bütün sorumluluk ve görevlerini harfiyen 
yerine getirmeye çalıştığımız gibi yeni dönemde de 
ilkelerimizden sapmaksızın gelişmeye, üretmeye 
devam edeceğiz. Fakülte olmanın psikolojik ve 
uygulamaya dönük tüm avantajlarını elde etmenin 
yanında yüksekokul olmanın güçlü yanlarını 
da kaybetmeksizin tüm paydaşlarımızı olumlu 
etkileyerek üniversitemiz ve ülkemize önemli 
kazanımlar sağlamaya çalışacağız” dedi. 

“Önümüzdeki süreçte, öğrenci alım puan türünde 
tercih edilen ve yüksek puanlı öğrencileri 

çekebilen bir fakülte olmak öncelikli 
amacımızdır” diyen Prof. Dr. Yelkikalan, 
yapımına başlanan yeni hizmet binası 
hakkında da bilgiler verdi:  

“Yeni hizmet binamızın toplam alanı 6300 
m2’dir. Toplam alanında derslikler, çalışma 
alanları, ofisler, konferans salonu, kantin, 
yemekhane vb. alanlar yer almaktadır. Yeni 
fakülte binamızın 2018 sonunda teslim 
edilmesini planlanmaktadır.”

Müdür Yelkikalan son olarak;  “Tüm bu unsurlar 
dikkate alındığında alınan bu kararın öncelikle 

üniversitemize, bölgemize ve ülkemize sosyal, 
ekonomik ve bilimsel anlamda önemli kazanımlar 
sağlamasını ümit ediyorum” dedi.

Rektör Acer: 
“Üniversitemizin 

akademik kalitesini 
arttırmak, esaslı bir 

hedefimiz" 
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• Türkçe Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezleri, ülkemizde 
yaklaşık 30 yıl önce üniversite 
öğrencilerine Türkçeyi öğretme 
amacıyla kurulmuş birimlerdir. 
Şu anda Türkiye’de sayı olarak en 
fazla yabancı dili öğreten kurum 
olan TÖMER, Üniversitemizde 2010 
yılında kuruldu. 

ÇOMÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. 
Bünyamin Bacak, Merkezin kuruluş 
amacının, Üniversitemize gelen yabancı 
uyruklu öğrencilerin yanı sıra Erasmus 
öğrencilerine ve değişik sebeplerle 
Türkçe’yi yabancı dil olarak öğrenmek 
isteyen bireylere Türkçe öğretmek 
olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Bacak, 
ÇOMÜ TÖMER’in 2016 yılından itibaren 
Türkçe ve Yabancı 
Dil Öğretimi 
Uygulama ve 
Araştırma 

Merkezi olarak hizmet vermekte 

olduğunu sözlerine ekleyerek, Türkçenin 
yanı sıra diğer yabancı dillerin öğretimini 
de bünyesine dahil ettiğini ve 2017-2018 
akademik yılında, TÖMER’de, bir ilk 
yaşandığını da dile getirdi.

TÖMER’de, Aynı Anda, 7 Dilde Kurs

Türkçenin yanı sıra temel seviyede 
Yunanca, Almanca, Fransızca, Japonca, 
Rusça, Arapça, İngilizce kursları açılan 
TÖMER’de temel seviyede online olarak 
ise YDS-YÖKDİL ve konuşma grupları 
oluşturuldu. Şehir merkezinde bulunan 
Eski Rektörlük Binası’nda verilen kurslar 
Çanakkale halkına da açık. 

TÖMER, 26 Ülkeden 65 Yabancı 
Uyruklu Öğrenciye Ev Sahipliği Yapıyor

TÖMER bu yıl; Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti, 

Bangladeş, Uganda, Fildişi 
Sahili, Komor 

Adaları, 
Cezayir, 

Rusya, Sırbistan, Almanya, Arnavutluk, 
Irak, İsrail, Yemen, Türkmenistan, 
Özbekistan, Afganistan, Azerbaycan, 
Bosna Hersek, Suriye, Somali, Zambiya, 
Ukrayna, Kırgızistan, Endonezya,Etiyopya 
ve Kazakistan’dan olmak üzere 26 
ülkeden 65 yabancı uyruklu öğrenciye, 
Türkçe dil eğitimi kapsamında ev 
sahipliği yapıyor.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği 
Sertifika Programı 6 Kasım’da Başlıyor

Dil kursları dışında çeşitli eğitim 
programları da düzenleyen ÇOMÜ 
TÖMER, bünyesinde düzenlediği 
programlardan biri olan ve yoğun 
ilgi gören “Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretmenliği Sertifika Programı”nı da 6 
Kasım 2017’de başlatacak. 

TÖMER  - İletişim
Telefon: 0286 218 0018 - 4077 / 4016

E-posta: tomer@comu.edu.tr

ÇOMÜ TÖMER'DE BİR İLK
Aynı Anda 7 Dilde Kurs!

Türkçe

Almanca Japonca Fransızca Yunanca Arapça
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• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite 
Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme 
Programı çerçevesinde, eğitim-
öğretim ve araştırma faaliyetleri 
ile idari hizmetlerinin kalitesinin, 
YÖK Kalite Kurulu tarafından 
yetkilendirilen dış değerlendiriciler 
ile değerlendirilmesi sürecini 
tamamladı. 

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Yükseköğretim Kalite Güvencesi 
Yönetmeliği kapsamında, yükseköğretim 
kurumlarının en çok beş yılda bir 
Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 

yürütülecek periyodik bir kurumsal dış 
değerlendirme süreci ile değerlendirilmesi 
kararı alındı. 

Bu kapsamda; Prof. Dr. Ülkü Yetiş, Prof. 
Dr. Hasan Seçen, Prof. Dr. Ümit Dilber 
Demirel, Prof. Dr. Haydar Akyazı, Prof. 
Dr. Ahmet Diken ve Hülya Kartal’dan 
oluşan 6 kişilik YÖK Kalite Kurulu 
Değerlendirme Takımı, ÇOMÜ için 
planlanan ziyaretleri 5 – 8 Kasım 2017 
tarihleri arasında gerçekleştirdiler. 
YÖK Kalite Kurulu Değerlendirme 
Takımı 4 gün süren değerlendirmeler 
boyunca; Kalite Üst Komisyon Üyesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden 
eşliğinde, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, 

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Çanakkale Sağlık Yüksekokulu ve Biga 
Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti. 
Değerlendirme Takımı bu ziyaretlerin 
yanı sıra; başta ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer olmak üzere; Üniversitenin 
Kalite Komisyonu üyeleri, dış paydaşları, 
Enstitü Müdürleri, lisansüstü öğrencileri, 
üniversitede bulunan idari birimler ve 
araştırma merkezleri ile görüşmeler yaptı. 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer; yapılan ziyaret 
ve görüşmeler sonucunda Üniversitemiz 
hakkında olumlu değerlendirmeler 
yapan YÖK Kalite Kurulu Değerlendirme 
Takımı’na teşekkürlerini sundu.

YÖK Kalite Kurulu Dış Değerlendirme 
Süreci Tamamlandı

İTÜ Arı Teknokent ve 
Çanakkale Teknopark 
işbirliği ile Mentörlük 
Projesi uygulanmaya 
başlandı. Böylece İTÜ Arı 
Teknokent Üniversitemiz 
Çanakkale Teknopark’ına 
mentör Teknopark oldu. 

Bu bağlamda İTÜ Arı 
Teknokent ve Çanakkale 
Teknopark ortak ön ku-
luçka, kuluçka merkezleri 
oluşturarak, ortak start-
up etkinlikleri ve kuluçka 
projeleri uygulamayı 
amaçlıyor. 

AR-GE ve İnovasyona Verilen Önemin 
Göstergesi Teknoparklardır

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Yücel Acer, Teknoparkların 
Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyona verilen 
önemin göstergesi olduğunun altını 

çizerek bu işbirliğinin 
Türkiye’nin inovasyon 
ekosisteminde önemli bir 
girişim olduğunu dile getirdi 
ve ekledi: “İTÜ Arı Tekno-
kent Türkiye’nin en önemli 
teknoparklarından birisi. 
İTÜ Arı Teknokent’in tari-
hten gelen bilgi birikimi ve 
teknolojik altyapısı teknoloji 
firmalarına her zaman 
yol gösteriyor. Çanakkale 
Teknopark olarak İTÜ 
Arı Teknokent’in teknik 
ve fiziki altyapısından 
yararlanarak ortak projeler 

gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin inovasyon 
ekosisteminde önemli bir girişim olan bu 
birlikteliğin her iki Teknopark’a hayırlı 
olmasını dilerim.”

İTÜ Arı Teknokent ve Üniversitemiz Çanakkale 
Teknopark’tan Büyük İş Birliği
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Dilimiz 
Kimliğimizdir           

• 2017 yılının T.C. Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu İle 
Türk Dil Kurumunun öncülüğünde 
düzenlenen bir proje ile “Türk Dili 
Yılı” ilan edilmesi kapsamında 
başta kamu kurum ve kuruluşları 
olmak üzere, bütün toplum kesimleri 
tarafından Türkçe’nin yerinde, 
güzel ve doğru kullanılmasının 
teşvik edilmesi amacıyla, “Dilimiz 
Kimliğimizdir” başlığı altında, yıl 
boyunca çok sayıda bilim, kültür ve 
sanat etkinliği gerçekleştirilmesine 
karar verildi. 

Bu kapsamda Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesinde de ‘’Dilimiz 
Kimliğimizdir’’ Konferansı 
gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öner’in 
konuşmacı olarak katıldı konferansa, Vali 
Yardımcıları; Tahir Şahin, Turan Yılmaz, 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, 
çok sayıda akademisyen, öğrenci ve 
davetli katıldı. 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal 
Dokuz; kültür, dil, eğitim alanların da 
çalışan Uluslararası Kültür Dil ve Ribat 
Derneğinin çalışmalarına katkı sağlamak 
için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk 
Dil Kurumu iş birliği ile Türkiye’nin 
7 bölgesinde toplam 14 üniversitede 
“Dilimiz Kimliğimizdir” konferansları 
düzenlendiğini belirtti.  Cumhuriyet’in 
önsözünün yazıldığı, şehitler diyarı 
Çanakkale’de bu konferanslardan 
birine ev sahipliği yapmanın ayrıca 
önemli olduğunu ifade eden Dokuz, 
“Bu konferanslarla kimliğin ana unsuru 
olan dilimizin doğru, etkili ve güzel 
kullanılmasıyla ilgili öğrencilerimizin 
bir bilinç kazanacağına gönülden 
inanıyorum” dedi.

Türk Dili, Türk Milletinin 
Esasıdır, Özüdür

"Şüphesiz ki Türk Dili, Türk Milletinin 
esasıdır, özüdür’’ diyerek sunumuna 
başlayan Prof. Dr. Mustafa Öner, yetişen 
genç kuşaklara bu bilinçlendirmeyi,  
bu kimlik vurgusunu yapmak üzere 
dilimizin gücü, dilimizin dünya çapındaki 
yeri anlamında çeşitli konferans 
etkinliklerinin ve bilimsel çalışmaların 
yapıldığını söyledi.Prof. Dr. Öner, 
sunumunda dilimizin tarihteki büyük 
gücü ve son 1500 yıldır bir yazı dili olarak 
nasıl evirildiği hakkında bilgiler verirken, 
özellikle Türklerin 16. Yüzyılda dünya 
tarihinde Türk asrı diye bilinen dönemi ve 
o dönemde Türk dilinin gücünü anlatarak 
bu anlamda öğrencilere farkındalık 
yarattı.  Etkinlik sonunda, Vali Yardımcısı 
Turan Yılmaz ve Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Erdem,  konuk Prof. 
Dr. Mustafa Öner’e hediye takdiminde 
bulundular.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Mustafa Öner
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• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin uluslararası 
üniversite olma yolunda 
gerçekleştirdiği çalışmalara bir 
yenisi daha eklendi.

Mevcut uluslararası öğrenci sayısını 
arttırma çabasındaki üniversitemiz, 
yurtdışındaki üniversiteler ile Erasmus, 
Mevlana, yüksek lisans ve doktora 
alanlarında ikili iş birliği anlaşmaları 
imzalayarak karşılıklı çalışmalar 
yürütülmesi için akademik ortaklıklar 
kurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Süha Özden ve Prof. Dr. Mirza Tokpunar, 
Balkan ve Ege Uygulama Araştırma 
Merkezi Müdürü ve Uluslararası Öğrenci 
Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Aşkın 
Koyuncu ve Koordinatör Yardımcısı 
Zija Shehi, 13-15 Kasım tarihlerinde 
Arnavutluk, Kosova ve Makedonya’da 
çeşitli üniversiteler ve kurumlar ile 
görüşmelerde bulundular.

13 Kasım’da Arnavutluk’un önde gelen 
Sivil Toplum Kuruluşlarından olan ALSAR 
Vakfı’nın Başkanı Mehdi Gurra eşliğinde 
Tiran Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’ı 
makamında ziyaret eden heyet, ardından 
Tiran Üniversitesi’ne geçerek Rektör Prof. 
Dr. Mynyr Koni ile buluştu. 

Yapılan görüşmelerde iki üniversite 
arasında akademik işbirliği protokolü 
imzalandı. Taraflar ayrıca ortak yüksek 
lisans programı konusunda çalışmalar 
başlatılması konusunda da mutabakata 
vardılar. Görüşmenin ardından ALSAR 
Vakfı’nı ziyaret eden heyet, ikili 
görüşmelerin ardından Arnavutluk Arşiv 
Genel Müdürü Ardit Bido ile makamında 
bir görüşme gerçekleştirerek arşiv 
kaynaklarının kullanımı hakkında bilgi 
aldılar. 

Prof. Dr. Yücel Acer ve beraberindeki 
heyet, 14 Kasımda Prizren’de Maarif Vakfı 
Müdürü Ali Sedat Aslan’ı makamında 
ziyaret ettikten sonra Priştina’da Priştina 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. İrfan Morina ile görüştü. 
ÇOMÜ heyeti 15 Kasım’da Üsküp’te 
Makedonya Uluslararası Balkan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail 
Kocayusufoğlu’nu makamında ziyaret 
ederek, iki üniversite arasında ortak 
yüksek lisans programı açılması ve 
akademik işbirliği konusunda bir protokol 
imzalanmasının ardından Tetovo’da 
Tetova Devlet Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Vullnet Ameti ve üniversite 
yöneticileri buluştu. Yapılan görüşmeler 
sonrasında iki üniversite arasında 
akademik işbirliği protokolü imzalandı. 
ÇOMÜ heyeti ayrıca Tetovo Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan İsmaili ile 
de görüştü. 

Görüşmelerde ayrıca ÇOMÜ ile Tiran 
Üniversitesi, Uluslararası Balkan 
Üniversitesi ve Tetovo Devlet Üniversitesi 
arasında Erasmus ve Mevlana programları 
çerçevesinde anlaşmalar da yapıldı.

Balkan Üniversiteleriyle 
İş Birliklerimiz Gelişiyor
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• Türkiye’deki üniversiteler 
arasında etkin bir şekilde 

akademik çeviri hizmeti veren tek 
birim olan Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Çeviri ve Redaksiyon 
Destek Koordinatörlüğü, Rektörlüğe 
bağlı olarak kuruldu. Birim 
sorumlusu Batı Dilleri ve Edebiyatı 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Yıldız ile birimi ve 
amaçlarını konuştuk. 

Hocam, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 

Lisans eğitimimi ÇOMÜ Batı Dilleri 
ve Edebiyatı Bölümünde tamamladım. 
Yüksek Lisans eğitimimi yine ÇOMÜ'de, 
İngiliz Dili Eğitimi Bölümünde yaptım. 
Doktoramı ise İstanbul Üniversitesinde 
Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde 
yaptım. Yaklaşık 15 yıldır profesyonel 
çeviri yapıyorum. Böylece farklı 
disiplinlerin metin gelenekleri hakkında 
bilgi sahibi olma ve bu süreç içerisinde 
de belirli alanlarda uzmanlık edinme 
imkanım oldu.

Çeviri ve Redaksiyon Destek 
Koordinatörlüğü'nün kuruluş

 amacı nedir?

Üniversitemiz akademisyenlerinin 
yürüttüğü akademik çalışmalardaki 
yabancı dil kalitesini arttırmak hedefiyle 
Rektörlüğe bağlı bir birim olarak 
kurulduk. Amacımız akademisyenlerin 
çevirilerinin bir akademisyen 

tarafından yapılması. Her alanın 
kendi metin geleneği vardır. Ben bir 
akademisyen olarak akademik metin 
geleneğini hakkında, çevirmen olarak 
da farklı alanların metin gelenekleri 
hakkında bilgi sahibiyim. Amacımız bir 
akademisyenin çevirisinin metin geleneği 
farkındalığına ve bilgisine sahip bir başka 
akademisyen tarafından veya söz konusu 
akademisyenin gözetiminde yapılmasını 
sağlamak.

Hocam, piyasadaki durum nedir?  
Birim nasıl bir ihtiyaçtan doğdu? 

Hocalarımız bazen üniversitemiz 
dışındaki çeviri kurumlarından çeviri 
desteği alıyorlar. Bunun maliyeti bazen 
çok büyük oluyor. Bazen ise olması 
gerekenden çok düşük. Tabi ki bunun 
sebepleri var. Ancak bu metinler 
yayınlanmak için gönderildiğinde 
kullanılan dil nedeniyle geri çevrildiği 
durumlar oluyor. Metnin İngilizcesinin 
geliştirilmesi gerektiği söyleniyor. Şu ana 
kadar bu şekilde bana gelen çok sayıda 
metin oldu. Bu metinleri gördükten sonra 
üniversitemizde çeviri ve redaksiyon 
konusunda hizmet veren bir birimin 
olması gerektiğini düşündüm. Geri dönen 
metinleri çevirenler başka alanlarda 
çeviri yapma konusunda çok iyi olabilir 
ancak makale deyince, akademik metin 
deyince çok farklı bir metin geleneğinden 
bahsediyoruz. Bu bilgi ve beceriye her 
çevirmenin sahip olmasını bekleyemeyiz. 
Temel sebep bu. 

Üniversitemizde çalışmalarını İngiliz 
dili çoğunlukta olmak suretiyle yabancı 
bir dilde yazan çok sayıda öğretim 
elemanı ve üyesi bulunmakta. Ancak 
bu koordinatörlük kurulmadan önce 
yaptığım ihtiyaç analizinde söz konusu 
hocalarımızın çoğunun ürettikleri 
metinleri gözden geçirtme ihtiyacı 
hissettiklerini gördüm. Birimin kurulma 
sebeplerinden biri de bu ihtiyaçtır.

Bir diğer neden ise çeviri için gelen 
metinlerin sadece dilsel açıdan değil 
içerik açısında da geliştirilmesine destek 
vermek. Başka bir deyişle, metni okuyan 
"ikinci bir göz" olarak istem dışı yapılan 
hataların düzeltilmesi konusunda 
çeviri sahibine geribildirim sağlamak. 
Söz konusu hatalar bazen çok küçük 
sayısal hatalar olabilirken bazen intihal 
sayılabilecek hatalar da olabiliyor.
Birimimiz ayrıca idari çeviri ihtiyaçlarını 
da karşılayacak. Bazı birimlerin, 
bölümlerin, koordinatörlüklerin çeviri 
anlamında desteğe ihtiyaçları olduğunu 
gördüm. Bu bağlamda benim ve 
birimimizin idari çeviri ihtiyaçlarına da 
ciddi katkıları olacağını düşünüyorum. 
 

Çeviri ve Redaksiyon Destek 
Koordinatörlüğü üniversitelerin 

genelinde olan bir birim mi?

Böyle bir birimden etkin şekilde 
faydalanacak ikinci üniversiteyiz 
diyebilirim. 

Übersetzung

ÇOMÜ Çeviri ve Redaksiyon Destek 
Koordinatörlüğü Taleplerinizi Bekliyor

ÇOMÜ Çeviri ve Redaksiyon Destek 
Koordinatörlüğü Taleplerinizi Bekliyor

”

Röportaj: Eylem Tuna ÇOBAN



25ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

Yaptığım araştırmalara göre farklı 
üniversitelerde bu anlamda çalışan 5 
birim kurulmuş. Ancak 4’ü faaliyetlerini 
duraklatmış veya sonlandırmış. Sadece 
İstanbul Üniversitesinde olan birim halen 
hizmet vermeye devam ediyor. Ancak 
o birimin görevi de akademik çeviri 
yapmak değil. Akademik çeviri açısından 
düşündüğümüzde şu anda ÇOMÜ olarak 
tekiz ve çok iyi hizmetler çıkaracağımıza 
inanıyorum. 

Normalde dışarıda yapılacak kaliteli bir 
çeviri işi için boşluksuz 1000 karakter 
için 20 TL talep edilir. Bu birim, çevirinin 
zorluğuna ve yönüne göre 15 ila 17 TL 
gibi bir ücretlendirme belirlemiştir. 
Redaksiyon için ise bunun yarısı, 
7 ila 8 TL gibi bir ücret. Bu ücretler 
birimin sunacağı kaliteli çeviri işi 
düşünüldüğünde oldukça uygundur. 
Birimimizde çeviri süreci sadece kaynak 
metnin başka bir dile çevrilmesi ile 
sınırlı değildir. Birim aynı zamanda 
çeviri amacına ulaşana kadar (akademik 
bir dergide basılması, sempozyum için 
gönderilmesi, talep edilen ekleme ve 
değişikliklerin çevirisi vb.) destek vermeyi 
de planlamaktadır.

Birimimiz aynı zamanda Türkçe üretilmiş 
metinlerin redaksiyonu konusunda da 
hizmet verecektir. Ücretlendirme ise 
boşluksuz 1000 karakter için 6 TL'dir.

Birimde kaç kişi çalışacak?

Birimimizde üç ya da dört kişinin 
çalışmaları yürütmesi planlanmaktadır. 
Çeviri ve redaksiyon konusunda 
hizmet verecek hocalarımız 
bu birim tarafından koordine 
edilecek ve üniversitemiz 
Çeviri ve Redaksiyon 
Destek Koordinatörlüğü 
bünyesinde geniş kapsamlı 
olarak çalışmalarını 
yürüteceklerdir.

Çeviri yaparken 
TRADOS isimli bir 
yazılım kullanıyorum. 
Dünyanın en iyi çeviri 
yazılımı. TRADOS bir 
çeviri belleğidir, çeviri 
yapmaz. Çevirmenin 
daha hızlı ve kaliteli 
çeviri yapmasını 
sağlar.  Yazılım, 

alan bazlı veri tabanları oluşturarak 
çevirmenin terminoloji yönetimini 
kolaylaştırır ve doğru terminolojiyi 
kullanmasına yardımcı olur. 

Aynı zamanda kendi belleğinde 
biriktirdiği çeviri belleği yardımıyla da 
çeviri önerilerinde bulunarak çevirmenin 
alan bazlı tutarlılığı yakalamasına destek 
olur. Bu birimde çalışacak kişilerin de 
bu yazılımı bilmesi veya bu konuda 
eğitilmesi gerekmektedir. Dünyada da 
genel eğilim bu yöndedir. 

Her çevirmenin çeviri belleği denilen 
yazılımlardan birisini kullanması 
beklenir. Daha önce de belirttiğim gibi 
bu yazılımların en iyisi şu an itibariyle 
TRADOS'tur.

Metinlerle ilgili bir sınırlandırmanız 
olacak mı yoksa gelen her metni 

çevirebilecek misiniz? 

Genel olarak bire bir görüştüğüm 
hocalarımın bazı kaygılarının olduğunu 
gördüm. Çevirmenin anadil ve yabancı 
dil dışında bir alanın uzmanı olmadığı 

düşünülerek farklı alanlardan gelen 
metinlerin çevirileri konusunda 

çevirmenin yeterliliği sorgulanıyor. 
Çevirinin yapılabileceğini varsaydıkları 

durumlarda ise çeviri metnin kabul 
edilebilirliği konusunda endişeler ortaya 

çıkıyor. Hocalarımızın bu kaygıları 
taşıması olağandır. İşte gerçek bir 

çevirmenin, iyi bir çevirmenin özelliği 
ve değeri burada anlaşılır. Her metin 

çevrilebilir ama sadece bazıları biraz daha 
fazla zaman alır. Bu nedenle bize gerekli 

zaman verildiğinde birimimiz kabul 
edilebilir bir metin üretecektir. 

Metinlerde çeviri süresi ne olacak?

Çeviri süresi tamamen metne bağlı olarak 
değişir. Metnin uzunluğu, daha özelde 
metni oluşturan alt birimlerin uzunluğu 
ve karmaşıklığı, terminoloji yükü, alanın 
metin geleneği süreyi etkileyen etmenler 
arasındadır. Böyle bir durumda zaten 
çeviri işini gönderen kişi bizimle birebir 
görüşme sürecine girecektir. Ancak 
çevrilecek metin bize geldikten sonra 
kaç günde çevirisinin yapılabileceğini 
söyleyebiliriz. 

Son olarak, çeviri ve 
redaksiyon konularında 

akademisyenlerimize 
destek olmak, 

çalışmalarındaki yabancı 
dil kalitesini arttırmak 
maksadıyla kurulan 
koordinatörlüğümüze 
verdiği desteklerden 
dolayı Üniversitemiz 
Rektörlüğüne 
teşekkürlerimi 
sunarım.

Röportaj: Eylem Tuna ÇOBAN
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1. Proje 
Pazarı
İçin 
Hazırlıklar
Başladı
• Çanakkale Valiliğinin himayesi 

ile Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi 1.Proje Pazarı 
etkinliğinin hazırlık toplantısı Troia 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Toplantıya Vali Vekili Tahir 
Şahin, Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Süha Özden, 
Çanakkale Savaşları 
Gelibolu Tarihi Alan 
Başkan Yardımcısı 
Zülküf Memiş, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürü Hacı 
Bekir Tuncer,  
ÇOMÜ Proje 
Koordinasyon 
Merkezi 
Koordinatörü Doç. 
Dr. Ali Şahin Örnek, 
akademisyenler, 
iş adamları, proje 
uzmanları, 

 ilgili kurumlar ve basın 
mensupları katıldı.
Toplantının açılış 
konuşmasını yapan Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer; 
proje pazarı fikrinin 
nasıl oluştuğunu ve ne 
ifade ettiğini anlattığı 
konuşmasında, her 
şeyden önce genele 
bakmanın gerekliliğine 
değinerek, ‘’Türkiye 
Cumhuriyeti 
kurulduğu günden bu 
yana bazı dönemler 
sekteye uğratılmış 

olsa da 

ülkemiz, gelişimini güçlü bir şekilde 
devam ettirerek dünyanın en büyük 16 
ekonomisinden birisi oldu’’ dedi. 

Bu başarı Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ve ona, değerlerine gönül vermiş 
vatandaşlarının ortak başarısıdır diyen 
Acer şunları aktardı;

‘’İçinde bulunduğumuz süreç bizi 
birçok açıdan heyecanlandırıyor ve 
teşvik ediyor. Zira ülkemiz, dünyanın 
birçok bölgesindeki krizlere, sıkıntılara 
rağmen güçlü gelişimini devam ettiriyor. 
Bu anlamda hepimiz bu gelişmeye, 
ilerlemeye daha fazla nasıl katkı 
sağlayabilirizin hesabını yapıyoruz.

Bu bağlamda Üniversitelere, kamu 
kurumlarına, iş dünyasına, sivil toplum 
kuruluşlarına, ülkemizin her sektörüne 
ayrı ayrı görevler düşüyor. Bu bilinç her 
şeyden önce hepimizin sahip olması 
gereken bir bilinç. 
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Biz akademisyenler olarak, ülkemizin 
daha fazla ilerlemesi ve gelişmesi için 
daha fazla teknoloji geliştiren bir ülke 
olması gerektiğini biliyoruz.

Bu güçlü gelişmeyi devam ettirmenin 
başka bir alternatifi yok. O nedenledir 
ki devletimiz araştırma ve geliştirmeye 
verdiği önemi ve desteği her geçen gün 
arttırıyor. Bu kadar destek, imkan ve 
çaba varken geriye kalan eksiklik bütün 
bunların üstünde teknoloji geliştirme 
anlayışının eksikliğidir. 

Bu anlayışla üniversitemizde bilimsel 
araştırma veya sosyal nitelikli projelerin 
daha fazla nasıl geliştirilebileceğine 
ilişkin kafa yoruyor ve çalışmalar 
yapıyoruz. Üniversitemizdeki Proje 
Koordinasyon Merkezimizde küçük 
bir kıvılcım şeklinde oluşmuş bir fi-
kri, Teknopark yönetimi ile beraber 
değerlendirdik ve Çanakkale’de bu kül-
türün gelişmesi adına proje pazarı süre-
cinin başlatılması gerektiğini düşündük. 
Bu düşüncemizi kendi içimizde belli 

oranda olgunlaştıktan sonra Sayın Va-
limizle de paylaştık ve büyük desteklerini 
aldık. 

Çanakkale’nin Bir Bütün Olarak 
Vereceği Destek Çok Önemli

İlk olmasının verdiği heyecanla bu büyük 
niyet çok önemli. Valiliğimiz ile ortak 
yürüttüğümüz bu çalışma inanıyoruz 
ki çok güzel bir başlangıç olacak. Bu işi 
organize eden arkadaşlarımız ciddi bir 
emek harcıyorlar. Ama bu niyetin somuta 
dönüşmesinde şüphesiz ki Çanakkale’nin 
bir bütün olarak vereceği destek çok 
önemli. İşte bu toplantının esası bu-
dur. Kamu kurumlarını, belediyeleri, iş 
dünyasını bir araya getirerek bu fikri 
paylaşıp, bu fikre sahip çıkılmasını 
sağlamamız gerektiğini düşündük. Bu an-
lamda katılımlarınız çok değerli hepinize 
teşekkür ediyorum.’’

Hedef, Ar-Ge ve Proje Kültürünü 
Geliştirmek

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden 
1. Proje Pazarı etkinliğinin bilgilendirme 
sunumunu yaparak, gerçekleştirilecek 
etkinlik ile Ar-Ge ve proje kültürünün 
geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Proje Pazarı’na araştırmacılar ve 
girişimcilerin yanı sıra üniversite 
öğrencilerinin de başvurabileceğini 
belirten Prof. Dr. Özden; sağlık bilim-
leri, sosyal bilimler, fen bilimleri, eğitim 
bilimleri ve kültürel bilimler temaları 
altındaki çeşitli kategorilerde proje fikri 
başvurularının alınacağını söyledi. 

Konuşmaların ardından toplantının soru 
cevap bölümüne moderatörlük yapan 
ÇOMÜ Proje Koordinasyon Merkezi 
Koordinatörü Doç. Dr. Ali Şahin Örnek, 
Proje Pazarı etkinliği ile yenilik potansi-
yeli taşıyan fikirlerin ödüllendirileceğini 
belirterek etkinliğin önemli bir amacının 
da iş fikirlerinin marka, patent gibi çeşitli 
mülkiyet hakları kapsamında ekonomiye 
kazandırılması olduğunu belirtti. 
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• 2018 Troia Yılı Toplantısı Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos 
Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 
Boğaz ve Garnizon Komutanı Mithat 
Kemal Algül, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 
Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. 
Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Mirza Tokpunar,  
İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz, 
2018 Troia Yılı İcra Komitesi Üyeleri, 
ÇOMÜ Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok 
sayıda kurum temsilcisi katıldı.
2018 Yılına dair projelerin konuşulduğu 
toplantıda bilgilendirme sunumu 
gerçekleştiren ÇATOD Başkanı ve 2018 
Troia Yılı İcra Komitesi Üyesi Armağan 
Aydeğer Troia Yılı’nın önemine vurgu 
yaptı. Yapılan sunumda, Troia bölgesi, 
gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalar, 

işbirlikleri ve öneriler konusunda bilgiler 
verildi. 

“ÇOMÜ 2018 Troia Yılı’na Hazır”

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise Troia 
Yılı’nın ÇOMÜ için de çok önemli 
olduğunu belirterek yıl boyunca 
gerçekleştirilecek çalışmaların 
2018 Troia Yılı kapsamında 
düzenleneceğini söyledi. Bu yıl 
Çanakkale Valiliği koordinasyonuyla 
birincisi gerçekleştirilecek olan Proje 
Pazarı başta olmak üzere, hemen her 
fakültenin gerçekleştireceği etkinliklerin 
arttığını belirten Rektör Acer “ÇOMÜ 
tüm birimleriyle 2018 Troia Yılı’na 
hazırlanıyor” diyerek çalışmaların daha 
etkili sürdürülebilmesi için konuyla ilgili 
tüm birimlerin koordineli çalışacağının  

bilgisini verdi.

“2018’de Dünyanın Gözü
 Çanakkale’de Olacak”

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise 2018 
Troia Yılı çalışmalarının bilimsel ve 
akademik alt yapısının oluşmasında 
üniversitenin en önemli aktör olduğunu 
ve yıl boyunca gerçekleştirilecek 
etkinlikler için ulusal ve uluslararası 
işbirlikleri gerçekleştirdiklerini belirtti.  
“2018 yılında tüm dünyanın gözü 
Çanakkale’de olacak” diyen Vali Tavlı, 
etkinliklerin uluslararası boyutlara 
taşınması gerektiğine vurgu yaptı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Rektör Yardımcıları, Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Rektör Danışmanlarının 
planladıkları projeleri anlattıkları toplantı, 
görüş ve önerilerin değerlendirilmesiyle 
son buldu.

2018 Troia Yılı Başlıyor

• Doç. Dr. Sermet 
Koyuncu TÜBA 
Üstün Başarılı 
Genç Bilim İnsanı 
Ödülünü Sayın 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayip 
Erdoğan’ın elinden 
aldı. 

Türkiye Bilimler 
Akademisinin (TÜBA) 
bilim insanlarını teşvik, 
takdir ve ödüllendirme 
misyonu kapsamında 
her yıl verilen TÜBA 
Uluslararası Akademi, 
GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim 
İnsanı) ve TESEP (Bilimsel Telif Eser) 
ödülleri açıklandı. Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik 
Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sermet Koyuncu; 
yarı iletken özellikteki konjuge 
polimerlerin enerji tasarrufu sağlayabilen 
elektrokromik akıllı cam uygulamaları 
konusundaki çalışmasıyla TÜBA Üstün 
Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülüne layık 

görüldü. Koyuncu 
ödülünü, 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde 
düzenlenen törende 
Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden 
aldı. TÜBA-GEBİP 
Ödülleri; Doğa, 
Mühendislik, Sağlık 
Bilimleri ile Sosyal 
Bilimler alanlarında 
çalışan üstün 
başarılı genç bilim 
insanlarını, bilimsel 
çalışmalarını 

Türkiye’de sürdürmeleri, kendi çalışma 
gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı 
uluslararası düzeyde nitelikli proje 
ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik 
amacıyla 2001’den beri veriliyor.

ÇOMÜ Öğretim Üyesi Koyuncu, TÜBA Üstün Başarılı 
Genç Bilim İnsanı Ödülüne Layık Görüldü
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Türkiye’de ilk olan ÇOMÜ Güzel 
Sanatlar Fakültesi Hat ve Tezhip 
Atölyesi Rektör Prof. Dr. Yücel 

Acer, İl Milli Eğitim Müdürü Osman 
Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mirza 
Tokpunar, İstanbul Rusya Başkonsolosu 
Andrey Podelyshev, Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal 
ve ÇOMÜ’lü akademisyenlerin katılımı 
ile açıldı. 

Açılış 

Törende konuşan Dekan Prof. Dr. 
Dinçay Köksal, Türkiye’de bulunan 105 
Güzel Sanatlar Fakültesinden sadece 
13’ünde Geleneksel Türk Sanatları 
Bölümünün olduğunu söyleyerek, Hat 
ve Tezhip Atölyesinin ise Türkiye’de ilk 
olarak ÇOMÜ’de açıldığının altını çizdi. 
Geleneklere sahip çıkılması anlamında 
bu atölyenin çok önemli olduğunu 
vurgulayan Prof. Dr. Köksal, atölyenin 
tefrişatlarının oluşturulması için verdiği 
desteklerden dolayı Rektör Acer’e 
teşekkür ederek toplumların, kurumların 

gelenekleri ile birlikte yaşadığını bu 
bağlamda kendi öz değerlerimize 

sahip çıkmanın çok önemli 
olduğunu söyledi.

Öğr. Gör. Mustafa Hoşnut ise 
Hat ve Tezhip Atölyesinin 
kurulumunda desteklerini 
eksik etmeyen Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer'e, 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mirza Tokpunar’a, 
Dekan Prof. Dr. Dinçay 
Köksal’a teşekkür 

ederek atölyenin hat 
ve tezhibe meraklı 

olanları yetiştirmek 

adına çok önemli olduğunu belirtti.  

Bir milletin olmazsa olmaz unsurlarından 
birisinin kendi sanat eserlerini ve 
sanat dallarını korumak ve geliştirmek 
olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer,  “Türk milletinin, İslam aleminin 
yüzyıllardır çok başarılı olduğu sanat 
dalları var. Dünyada ne tür gelişmeler 
olursa olsun milletlere özgü prensipler, 
değerler, sanat dalları asla değerini 
yitirmez. Hat ve Tezhip sanatı Türk 
İslam Sanatının çok önemli kollarından 
bir tanesi. Bunu Üniversitemiz 
Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 
geliştirmekten büyük bir mutluluk 
duyuyoruz. Bir şeye başlamak güzel 
ama onu devam ettirmek de bir o kadar 
önemli. Hayırlı uğurlu olsun”  dedi. 
Konuşmaların ardından Hat ve Tezhip 
Atölyesi açılışı yapıldı.

Türkiye’de İlk: 
ÇOMÜ Hat ve Tezhip 

Atölyesi Açıldı
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• Kadın Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Gülgün Yazıcı, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 
üniversitelerin Kadın Sorunları 
Araştırma ve Uygulama Merkezleri 
(KASAUM) arasında düzenlenen 
istişare toplantısına katılarak 
üniversitemizi temsil etti.

Kadın Araştırmaları Merkezi 
müdürlerinin katıldığı toplantı, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül 
Sayan Kaya’nın Bakanlığın çalışmaları 
hakkında bilgilendirici konuşmasıyla 
başladı.  Bakan Dr. Fatma Sayan 

Kaya, şiddetle mücadelede her zaman 
sıfır tolerans ilkesi ile çalıştıklarını 
vurgulayarak kadının güçlendirilmesi ve 
her alanda daha etkin olması adına son 
15 yılda anayasal ve yasal düzenlemeler 
gerçekleştirdiklerini Bakanlık olarak 
yürüttükleri çalışmalara, üniversiteleri ve 
özellikle KASAUM'ları dahil etmeye önem 
verdiklerini ifade etti.

Kanun uyarınca, şiddetle mücadeleye 
yönelik mevzuat düzenlemelerinin 
yürürlüğe girdiğine dikkati çeken Bakan 
Kaya, "Elbette yasal mevzuat altyapısının 
hazırlanması önemli ama tek başına 
yeterli değildir. Asıl bunların, hayata 

geçirilmesi ve uygulamaya yansımasıyla 
düzenlemeler anlam kazanır. Bunun için, 
ilgili kamu kurumlarının yanında, yerel 
yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum 
kuruluşları başta olmak üzere ilgili tüm 
paydaşların da bir araya gelmeleri ve 
sorumluluk üstlenmeleri gerekiyor" diye 
konuştu.

Bakan Kaya’nın konuşmasının ardından 
Kadın Araştırma Merkezlerinin 
temsilcileri tek tek merkezlerini tanıtarak 
gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattılar, 
kadına yönelik şiddetin önlenmesi 
hususunda önerilerini sundular. 

ÇOMÜ KAM, KASAUM İstişare 
Toplantısına Katıldı
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• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Kadın Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(KAM) tarafından 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele Günü 
etkinlikleri çerçevesinde “Kadına 
Yönelik Şiddetin Analizi” konulu 
panel düzenlendi. 

Troia Kültür Merkezinde gerçekleşen 
panele; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha 
Özden, kadın çalışmaları ile ilgilenen STK 
Temsilcileri, ÇOMÜ akademik personeli 
ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının okunmasının ardından 
açılış konuşmasını KAM Müdürü Prof. Dr. 
Gülgün Yazıcı gerçekleştirdi. 

Kadına yönelik şiddetin güncel ve küresel 
bir sorun olarak devam ettiğini belirten 
KAM Müdürü Prof. Dr. Gülgün Yazıcı, 
bu şiddete bir son vermek için her sene 
düzenlenen etkinliklere dikkat çekti ve 
sözlerini şöyle sürdürdü:  

“Son birkaç yıldır kadına yönelik şiddetle 
mücadele için 16 günlük dünyayı 
turuncuya boya kampanyası yapılıyor.  Bu 
kampanya her yıl 25 Kasım Günü başlıyor 
ve 10 Aralık İnsan Hakları Gününe 
kadar devam ediyor. Bizde bu panel ve 
yakalarımıza iliştirdiğimiz turuncu renkli 

kurdeleler ile konuya dikkat çekmek 
istedik. Kadına yönelik şiddet kadınların 
temel insan hak ve hürriyetlerini 
kullanmalarının engellenmesi sorunudur. 
Kadınların eğitime, istihdama ve 
girişimciliğe erişimde erkeklerle eşit 
fırsatlara sahip olmaması sorunudur. 
Bunların en temelinde yatan sebep ise 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir ki bu 
bağlamda toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
ile ilgili eğitimlerin yaygınlaştırılması, 
konunun çözümüne ilişkin önemli bir 
adım olacaktır diye düşünüyorum.” 

Açılış konuşmasının ardından oturum 
başkanlığını Prof. Dr. Ferah Özkök’ün 
yaptığı Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi ve Doç. 
Dr. Cumhur Aslan’ın konuşmacı olarak 
katıldığı panele geçildi. Prof. Dr. Ferah 
Özkök, şiddetin tanımını yaparak insana 
fiziksel ve ruhsal olarak zarar veren her 
davranışın şiddet olarak tanımlandığının 
altını çizdi ve şiddet türleri hakkında 
bilgiler verdi. 

“Halk sağlığı hemşiresi olduğum için 
mahallelerde çalışmalar yaparız. Evlere 
yaptığımız ziyaretlerde gördük ki şiddetin 
çok farklı boyutları var. Şiddet sadece 
fiziksel olarak kendini göstermiyor” 
sözleriyle konuşmasına başlayan Sağlık 
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülbu 

Tanrıverdi şiddetin din, eğitim, hukuk, 
ekonomik boyutlarının da oldukça 
önemli olduğunun altını çizdi. Kadına 
yönelik şiddetin kadının fiziksel, 
ruhsal, cinsel sağlığını etkilediğini ve 
en kötüsü de kadının ölümüne neden 
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tanrıverdi, 
kadına yönelik şiddetle ilgili Dünya’da, 
Türkiye’de ve Çanakkale’de yapılan 
araştırmalar ve sonuçları hakkında 
bilgilendirme yaptı. 

Doç. Dr. Cumhur Aslan ise aile içi şiddet, 
şiddetin kültürel kodları ve ataerkil 
toplum yapısının şiddeti nasıl yeniden 
ürettiği konuları hakkında bir sunum 
gerçekleştirdi. 

Prof. Dr. Süha Özden KAM’ın bu anlamda 
önemli çalışmalar yaptığını belirterek, 
yapılan çalışmalara her zaman destek 
olacaklarını söyledi. Bu konulardaki 
çalışmaların topluma aktarılmasının 
önemini vurgulayan Prof. Dr. Özden; 
‘’Bu salonda paylaşılan bilgiler ve 
konuşmaların toplumsal yaşam içinde 
de konuşulması farkındalık düzeyini 
artırması açısından çok önemli’’ dedi.

Panel soru ve cevap bölümünün ardından 
panelistlere hediye takdimi ile sona erdi.

Güncel ve Küresel Bir Sorun
‘Kadına Yönelik Şiddet’ !
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Trakya Üniversiteler Birliği 
kapsamında Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesinin 

de içinde olduğu dört üniversitenin 
katılımı ve Trakya Kalkınma Ajansı 
işbirliğinde Trakya Proje Pazarı AR-GE ve 
Teknolojileri Yarışması yapıldı. 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 
Rektörlük Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen yarışmanın açılış törenine, 
Tekirdağ Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı 
Hanlıoğlu, Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. M. 
İhsan Soysal, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Erdem, Kırklareli 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent 
Şengörür, Trakya Üniversitesini temsilen 
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 

Murat Yurtcan, Trakya Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Trakya 
Üniversiteler Birliği Sekreteri Doç. Dr. 
Aşkın Koyuncu’nun yanı sıra kamu 
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, 
akademisyenler ile öğrenciler katıldı.
Trakya Üniversiteler Birliği kapsamında 
Çanakkale Üniversitesi, Kırklareli 
Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesi, Trakya Üniversitesi katılımı 
ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde 
gerçekleşen program saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Trakya 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut 
Şahin, Ar-Ge çalışmalarına değinerek 
"Bugün burada bir ilki başlattık. İnşallah 
bu ilk uzun seneler sonra tüm Türkiye'de 
ve Trakya'da ses getirecek projelerin, 

yeni buluşların önünü açacaktır. Yaklaşık 
6 aydır 4 üniversitemiz ile beraber 
yoğun bir çalışma neticesinde yaklaşık 
50 tane projeyi buraya getirebildik. 
Amacımız üniversitelerde bulunan Ar-
ge'lerin kendi bünyelerinde kalmayıp, 
tüm Trakya ve tüm Türkiye genelinde 
katma değeri yüksek ürünler yelpazesini 
genişletmek” sözlerine yer verdi.ÇOMÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Erdem, üniversitelerin eğitim öğretimin 
yanında araştırma geliştirme görevlerinin 
olduğunu söyleyerek “Hızla gelişen 
Türkiye’de üniversitelerde gerçekleştirilen 
çalışmaların sanayi ile işbirliği içinde 
olması gerekliliği ortaya çıktı. Bu gün 
gerçekleştirilen Trakya Proje Pazarı ile 
bu çalışmalara ön ayak olunmaktadır” 
ifadesini kullandı.

Trakya Üniversiteler 

Birliği kapsamında 

Trakya Kalkınma Ajansı 

işbirliğinde Trakya 

Proje Pazarı AR-GE ve 

Teknolojileri Yarışması 

yapıldı. 

Trakya Proje Pazarı 
AR-GE ve Teknolojileri 
Yarışması Tamamlandı
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Tekirdağ Namık 
Kemal Üniver-
sitesi Rektör 
Vekili Prof. Dr. 
M. İhsan Soysal 
konuşmasında; 
“Trakya Üni-
versiteler Birliği 
Üst Kurulu, bu 
etkinliğin Balkan 
Üniversitelerine 
de yayılma kararı 
aldı. Bilginin sırça 
köşkte değil de 
kullanıcıların 
elinde olması 
lazım.  Bilgiyi 
üretenler ile bu 
bilgiyi kullanacak-
lar arasında bazen 
duvar var. Bu tarz 
etkinlikler bu duvarların erimesine vesile 
oluyor. Devir, yazılım ve bunları paylaşma 
devri.  Bu vesile ile bu günkü etkinliğin 
bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk 
duyuyor, etkinliğe destekleri bulunanlara 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Tüm üniversite temsilcilerinin 
konuşmasının ardından bir konuşma 
yapan Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı 
Hanlıoğlu projelerin geleceğe ışık 
tutuğunu belirterek projelerin üretilmesi 
kadar hayata geçirilmesinin de önemli 
olduğunu vurguladı.Nisan 2017’de 
başlayan Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje 
Pazarı çalışmaları, Eylül 2017’de projel-
erin teslimleri ve ardından gelen hakem 

süreciyle de-
vam etti. Başvuruları yapılan 50 pro-
jenin 36’sı hakemlere değerlendirmek 
üzere gönderildi. Bunun sonucunda 10 
proje yarışmaya katılmak üzere seçildi. 
Uzmanlık alanlarına göre seçilen hake-
mler tarafından 11 farklı değerlendirme 
kriterine tabi tutulan 10 projeden ilk 5’e 
giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. 

Trakya Proje Pazarı AR-GE ve 
Teknolojileri Yarışması Kazananlar 

Listesi

1. Yrd. Doç. Dr. Muhammed Yüceer -  
Fonksiyonel Yumurta Proteini Kaynaklı 
Toz Sporcu Ürünü Geliştirilmesi ve 
İmalatı (ÇOMÜ, Çanakkale Teknik 

Bilimler Meslek 
Yüksekokulu, Gıda 
İşleme Bölümü)

2. Yrd. Doç. 
Dr. Cem Taşkın 
-  İş Süreçlerinde 
Kullanılacak Yapay 
Görü Sistemi 
(Trakya Üniver-

sitesi, Müh-
endislik Fakül-
tesi, Bilgisayar 
Mühendisliği 
Bölümü)

3. Yrd. Doç. Dr. 
Erkan Orhan 
- Geniş alan 
yanıklarında 
sistemik inflama-

syon ve multi-
organ yetmezliğine karşı, uzak iskemik 
ön koşullanmanın dokular üzerindeki 
koruyucu etkisinin kullanılması ve bu 
etkinin bireyler arasında serum yolu ile 
taşınması (Namık Kemal Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Plastik Cerrahi ABD)

4. Araş. Gör. Dr. Şebnem Bukavaz - 
Direk Karbapenemaz Üçlü (Kpc-2, Oxa-48, 
Ndm-1) Pcr Tanı Kiti (Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabil-
im Dalı)

5. Tolga Kaprol - Konteyner Temelli 
Uygulama Platformu   (FF Bilişim 
Yayıncılık Prodüksiyon Ticaret)

• Trakya Proje Pazarı AR-GE ve 
Teknolojileri Yarışması’nda 
10 proje arasından 1.’lik 
ÇOMÜ’nün oldu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu, Gıda İşleme 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Muhammed Yüceer, Trakya 
Proje Pazarı AR-GE ve Teknolojileri 
Yarışması’nda ‘Fonksiyonel Yu-
murta Proteini Kaynaklı Toz Sporcu 
Ürünü Geliştirilmesi ve İmalatı’ 
projesi ile 10 proje arasından 1. oldu. 
Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük 

Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
Yarışma Ödül Töreni, Trakya Üniversiteler 

Birliği kapsamında dört üniversit-
enin katılımı ve Trakya Kalkınma 
Ajansı işbirliğinde yapıldı. 

Başvurusu yapılan 50 projenin 
36’sı hakemlerce değerlendirilerek 
yarışma için 10 proje seçildi. 
Uzmanlık alanlarına göre seçilen 
hakemler tarafından 11 farklı 
değerlendirme kriterine tabi 
tutulan 10 projeden ilk 5’e giren 
yarışmacılara ödülleri takdim edildi. 
Projesi 1. seçilen Yrd. Doç. Dr. Mu-
hammed Yüceer’e ödülünü Trakya 

Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut 
Şahin takdim etti.

AR-GE ve Teknolojileri 
Yarışması’nda 1.’lik ÇOMÜ’nün
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• Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve Kamu 
Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 
konulu konferans Biga Özel Murat 
Eğitim Kurumları yetkililerinin 
katılımıyla Biga Meslek Yüksekokulu 
konferans salonunda gerçekleşti.

Biga Özel Murat Eğitim Kurumları sahibi 
Kemal Akdağ ve Rehberlik Uzmanı 
Ersen Uzgun'un katılımıyla gerçekleşen 
seminerin açılış konuşmasını yapan Biga 
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı 
ve Biga Değerleri Topluluğu Akademik 
Danışmanı Öğr. Gör. Bahaddin Zayim:

‘‘Yüksekokulumuzda 13'ü örgün, 7'si 
ikinci öğretim olmak üzere toplam 

20 programda 2447 öğrenci öğrenim 
görmekte. Meslek Yüksekokulumuzun 
temel amacı; ilgili alanlarda aranan - 
yetişmiş ara elemanlar yetiştirmektir. 
Ayrıca alt yapı kapasitesi yeterli, hedefli 
öğrencilerimizin lisans eğitimi almalarına 
ön ayak olunması da önemli hedefimizdir. 
Bugün itibarıyla 5652 öğrencinin mezun 
olduğu okulumuzdan, 419 öğrenci 
DGS ile lisans eğitimine geçti. Ayrıca 
önümüzdeki yıl KPSS sınavı da yapılacak. 
Konferansımızın amacı, DGS hakkında 
başvurudan bölüm tercihine kadar olan 
tüm aşamalar hakkında öğrencileri 
bilgilendirmek’’ dedi ve Biga Özel Murat 
Eğitim Kurumları yetkililerine teşekkür 
etti.

Seminerde konuşan Rehberlik Uzmanı 
Ersen Uzgun öğrencilere, DGS ve 
KPSS’nin içeriği ve sınavlara nasıl 
hazırlanmaları gerektiği hakkında bilgiler 
aktardı. 2016 DGS sayısal ve sözel soru 
sistemleri hakkında detaylı bilgi veren 
Uzgun; ''2016 ÖSYM 
verilerine 
göre; sınava giren 
ortalama her beş 
öğrenciden biri 
DGS sınavını 
kazanabilmektedir. 
Bunu sizler ancak inanarak 
çalışma ile elde edebilirsiniz'' 
dedi.Konferans, soru cevap 
kısmı ile sona erdi. 

quiquizquizquiKPSS
DGS

Konulu 
Konferans 
Gerçekleşti
Konulu 
Konferans 
Gerçekleşti

Analiz Yelpazesini 
Genişletiyor

• ÇOBİLTUM malzeme 
karakterizasyon kabiliyetlerini 
iki yeni ısıl analiz ile genişletti. 
Termogravimetrik Analiz (TGA) ve 
Dinamik Mekanik Analiz (DMA) 
analiz cihazlarının kurulum ve 
eğitim faaliyetlerinin tamamlanması 
ile analiz hizmetleri verilmeye 
başlandı.

Termogravimetrik Analiz (TGA), 
genel olarak malzemelerde sıcaklığın 
veya zamanın bir fonksiyonu olarak 
meydana gelen kütle kaybı ve/veya 
kazanımlarının belirlenmesinde 
kullanılır. Deney numunesinin sabit 

ısıtma hızlarında ve farklı atmosferik 
ortamlarda ısıtılarak, kütle değişimi 
sıcaklığın bir fonksiyonu olarak 
ölçülüp kaydedilir. Genel olarak, deney 
numunesinin kütlesinin değişmesine 
neden olan reaksiyonlar; bozunma 
veya yükseltgenme reaksiyonları veya 
bir bileşenin buharlaşmasıdır. Böylece, 
numunenin faz geçiş sıcaklık aralıkları, 
ısıl kararlılığı kütle-sıcaklık değişimi 
istenilen aralıklarda ölçülebilir. 

Dinamik Mekanik Analiz (DMA), dinamik 
yük etkisi altında ve farklı sıcaklık 
aralıklarında dayanım, şekil değiştirme 
ve rijitlik özelliklerindeki değişimlerin 

hesaplanmasında kullanılan yük-
deformasyon eğrilerinin ölçülmesine 
imkan veren analiz yöntemidir. DMA, 
malzemelerin üzerine belirlenen bir 
frekansta artıp azalan yük motoru 
kullanarak, malzemelerin viskoelastik 
özelliklerini ölçer. Malzemelerin dinamik 
viskoelastik özellikleri, örneğin E' ve 
E'', gerilim ve gerinim dalga şekilleri 
üzerindeki σ0, σ0 ve σ değerlerinden 
hesaplanabilir. Özellikle polimer 
ve polimer matriksli kompozitlerin 
dinamik yük etkisi altıda termomekanik 
özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan 
etkili bir yöntemdir.  
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• Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. 
Bölge Müdürlüğü ile Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji 
Bölümü işbirliği çerçevesinde 
gerçekleştirilen “Çanakkale İlinin 
Karasal ve İç Su Ekosistemlerinin 
Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve 
İzleme Projesi” Çalıştayı Kolin 
Otel’de gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan çalıştaya;  Vali 
Yardımcısı Cezmi Batuk, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, 
Prof. Dr. Süha Özden, Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Mustafa 
Bulut, Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy 
katıldı. 

“Ülkemizin Biyoçeşitlilik 
Zenginliğini Bilmek Önemli”

Açılış konuşmaları ile devam 
eden çalıştayda ilk olarak Bölge 
Müdürü Mustafa Bulut, Türkiye’nin 
biyoçeşitliliğini bilmenin çok önemli 
olduğunun altını çizerek; “Türkiye’de 

bütün illerin biyolojik çeşitlilik 
envanterinin hazırlanması için 2013 
yılında çalışmalara başladık. 81 ilde bu 
çalışmalar üniversiteler ile yaptığımız 
protokoller çerçevesinde yapılıyor. 
Çanakkale de bu illerimizden biri 
ve en önemlilerinden. Türkiye’de 21 
ilde “Biyolojik Çeşitlilik Envanteri” 
tamamlandı. Bu bağlamada 
çalışmalarından dolayı da Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesine teşekkür 
ediyorum” dedi. Bulut, konuşmasında 
yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında 
da bilgi verdi. 

“Çanakkale'nin Her Türlü Envanterini 
Çıkarabilecek Potansiyele Sahibiz”

ÇOMÜ Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Bülent Gündüz, Biyoloji Bölümünün 
Çanakkale'nin her türlü envanterini 
çıkarabilecek potansiyele sahip olduğunu 
belirterek, projenin Türkiye’de örnek 
gösterilebilecek ikinci proje olduğunun 
altını çizdi. 

Çanakkale gibi bir ilin biyolojik 

çeşitliliğinin envanterini çıkarmanın 
zor bir iş olduğunu söyleyerek başladığı 
konuşmasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Erdem, bu çalışmada yer alarak 
ÇOMÜ’nün adının birçok platformda 
duyurulmasını sağlayan akademisyenlere 
teşekkür etti. 

Açılış konuşmalarının ardından Mimarlık 
ve Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi  Prof. 
Dr. Levent Genç, Çanakkale İlinin Karasal 
ve İç Su Ekosistemlerinin Biyolojik 
Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’nde 
yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 

Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Murat Tosunoğlu ise proje kapsamında 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, 
proje ile Çanakkale'deki  biyolojik 
zenginlikleri ve bu zenginliklerin nasıl 
korunması gerektiğini ortaya koymak için 
çalıştıklarını söyledi. 

Çalıştay, Çanakkale 'deki  biyolojik 
zenginliklerin neler olduğunun anlatıldığı 
sunumlarla sona erdi.  

Çanakkale'nin Biyolojik Çeşitliliği 
Envanteri Ortaya Çıkarıldı
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•  Mustafa Kemal Atatürk ebediyete 
intikalinin 79. yılında anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete 
intikalinin 79. yılında, Çanakkale'de anma 
törenleri düzenlendi.

10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri 
Cumhuriyet Meydanı’nda çelenklerin 
Atatürk büstüne sunulmasıyla başladı, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasıyla devam etti.

Törene Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve 
Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat 
Kemal Algül, Belediye Başkanı Ülgür 

Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Süha 
Özden, idari ve kurum amirleri, askeri 
erkan, siyasi parti temsilcileri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk sunma törenlerinin ardından 
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri 
Kongre Merkezi’nde de bir tören 
gerçekleştirildi.  Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunması ile başlayan törende, 
Hüseyin Akif Terzioğlu Güzel Sanatlar 
Lisesi öğrencileri tarafından “Atatürk 
Oratoryosu” sunumu gerçekleştirildi.

Çanakkale Valiliğinin himayesi altında 

gerçekleşen törenlerin yanı sıra ÇOMÜ’de 
de bir anma programı yapıldı.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. 
Hüseyin Erkul’un Terzioğlu Yerleşkesi’nde 
bulunan Bilim Anıtı’na çelenk sunmasının 
ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve 
İstiklal Marşı okundu.

Terzioğlu Yerleşkesi Bilim Anıtı’nın 
önünde gerçekleşen çelenk sunma 
törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Erdem, Prof. Dr. Mirza Tokpunar, 
akademik ve idari personelin yanı sıra çok 
sayıda öğrenci katıldı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma 
Etkinlikleri Gerçekleşti
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• Troy Oda Orkestrası, ÇOMÜ İÇDAŞ 
Kongre Merkezi’nde “Cumhuriyet 
Konseri” ile sahne aldı.

ÇOMÜ Müzik Eğitimi ABD Öğretim 
Görevlisi Tamer Bektaş’ın Şefliği ile 
gerçekleşen konserde Orkestra’ya Tenor 
Hakan Aysev ve Mezzo Soprano Nihan 
Turnagöl solist olarak katıldı. 

Birçok kurumun iş birliği ile hayata 

geçmiş bu projede, Ankara Devlet Opera 
ve Balesi, Ankara Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı, Hacettepe Üniversitesi 
Ankara Devlet Konservatuvarı, Anadolu 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 
ÇOMÜ Müzik Eğitimi ABD, Çanakkale 
Bilsem, öğretim üyeleri ve öğrencilerinden 
oluşan Troy Oda Orkestrası, orkes-
tra şefi Musa Göçmen'e ait eserler ile 
Çanakkalelilerle buluşarak unutulmaz 
bir Cumhuriyet Konserine imza attılar. 

Telli Turna, Hekimoğlu, Altın Hızma 
Mülayim gibi halk müziğimizin sevilen 
eserlerinin yanı sıra dünya müziklerinden 
örnekler sunulan konsere ÇOMÜ Rektör’ü 
Prof. Dr. Yücel Acer ve Belediye Başkan 
Vekili Mustafa Kemal Özkan ile çok 
sayıda davetli katıldı.Konser sonunda Şef 
Tamer Baktaş’a ve solistler Hakan Aysev 
ve Nihan Turnagöl’e çiçek ve geleneksel 
Çanakkale Seramiği takdim edildi.

         Öğr. Gör. Tamer Bektaş'ın Şefliğinde 
    “Cumhuriyet Konseri”

•  Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94. 
yıldönümü Çanakkale’de çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 
ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’ndaki 
Atatürk Heykeli önünde çelenk sunma töreni 
gerçekleştirildi. Çelenk töreninin ardından 
Çanakkale Valiliğinde Vali Orhan Tavlı tebrikleri 

kabul etti. Kordon’da düzenlenen 
resmi törene başta Vali 

Orhan

 Tavlı olmak üzere Çanakkale protokolü, 
daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluşların 
yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, askerler, 
öğrenciler ve vatandaşlar katıldılar.Kordon’daki 
etkinliklerde Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve Güzel Sanatlar 
Fakültesi (GSF) Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal; 
GSF’nin hazırlamış olduğu Workshop stantlarını 
gezerek yapılan sunumlar ile ilgili bilgiler aldılar. 
Hazırlanan workshop stantları yoğun ilgi gördü.29 
Ekim akşamındaysa Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ve 
ÇOMÜ’lü idareciler, eşleri ile birlikte Çanakkale 
Valiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet 

Resepsiyonuna katıldılar.

Cumhuriyet 94 Yaşında
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• Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. 
Dr. Gülbu Tanrıverdi, yıllardır 
üzerine çalıştığı ve hayalini kurduğu 
hedefini gerçekleştirdi ve Türkiye’de 
hemşirelik alanındaki ilk modeli 
geliştirdi. 

Yaklaşık 15 yıldır kültürlerarası 
hemşirelik alanında çalışan, çalışmaya 
başladığı günden beri kültürlerarası 
hemşirelik alanında da bir model 
geliştirmek isteyen ve son on yıldır 
Kültürel Yeterlilik Model’ine odaklanan 
Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi geliştirdiği 
model ile 1. Uluslararası Kültürlerarası 
Hemşirelik Kongresi'nde ödül aldı. Prof. 
Dr. Tanrıverdi Kültürel Yeterlilik Modeli 
ile amaçlarının farklı kültürden gelen 
sağlıklı, hasta birey, öğrenci, akademisyen 
ve araştırmacıların kültürüne uygun 
bakım almasını, eğitim, araştırma 
yapmasını ve yönetici olmasını sağlamak 
olduğunu vurguladı. 

“Kültürel Yeterlilik Modeli” 
Türkiye’de Bir İlk

Türkiye’de hemşirelik alanındaki ilk 
model olan ve çok ses getiren “Kültürel 
Yeterlilik Modeli” ile ilgili Prof. 
Dr. Tanrıverdi şunları söyledi: 
“Dünyada birçok şey evrensel 
olarak gözükse bile bu model 
ile her bireyin eşsiz olduğunu 
vurguluyoruz. Model genel 
olarak toplumsal kurumlara 
odaklanıyor. Tertemiz bir sayfa 
ile doğan insanın toplumsal 
kurumlar içerisinde 
farklılaştığını, 
zenginleştiğini 
ve istendik, 
istenmedik 
davranışlar 
kazandığını, 
bu istendik 
ve istenmedik 
davranışların ise 
olumlu, olumsuz 
çıktılara neden 
olduğunu açıklayan 
çok kapsamlı bir 
model. Modelde 

çok fazla değişken ve bu değişkenlerin 
birbirleri ile ilişkilerini çok açık bir şekilde 
anlattık.  Bu modeli hemşireliğin bütün 
alanlarında kullanılmak üzere geliştirdik. 
Hemşirelikte en önemli unsurlardan biri 
kalitenin yükselmesidir. Dolayısıyla bu 
model hemşirelikte kaliteyi yükseltmek 
için bir rehberlik sunuyor.”

Kültürel Yetersizlik, Memnuniyeti 
Düşürüyor

Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi kültürel 
yeterlilik kavramının farklı kültürlerden 
olan bireylerin kültürüne uygun 
yaklaşımı geliştirmeyi hedefleyen bir 
kavram olduğunu belirterek; “Kişinin 
kültürel yeterliliğe sahip olup olmadığı 
farklı bir kültürle karşılaştığı zaman 
ortaya çıkıyor. Kişi ön yargılarının, 
klişe davranışlarının, dayatmalarının 
farkında mı? Farklı kültürden olana saygı 
duyuyor mu? Onların davranışlarına 
farklı anlamlar verebiliyor mu? 
Veya onların kendisi gibi 
olmayan davranışlarını 
anlayabiliyor mu? 
Onları bu 

davranıştan dolayı yargılıyor mu?  
Kültürel yeterlilik bu farkındalığı artırarak 
kişilerin farklı kültürlere saygılı olma 
bilincini artırıyor. Eğer bu anlamda 
yetersiz ise karşıdaki kişiye olumsuz 
duygular yaşatıyor. Kendisi de olumsuz 
duygu yaşıyor. Bu durum da sağlıkta 
bakım kalitesini düşüren bir etken oluyor. 
Hemşirenin memnuniyetini düşürüyor, 
tükenmişliğini, iş stresini artırıyor 
ve bu da farklı kültürden olan kişinin 
memnuniyetini düşürüyor”  dedi. 

Hedefi, Dünya Literatüründe Bir 
Türk Modelist Olmak

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş 
olmanın mutluluğunu yaşayan Prof. Dr. 
Tanrıverdi bundan sonraki hedefleri 
için şunları söyledi. “Hemşireliğin 
her alanında akademik hemşirelerde, 
klinisyen, araştırmacı ve yönetici 

hemşirelerde modelin 
kullanılmasını için 

Türkiye’de modeli tanıtma 
çalışmalarına başlayacağız. 

Modelimi tanıtmam için 
çağrılar almaya başladık 

bile. Modelin tezlerde, 
araştırmalarda 
kullanılmasını 
sağlayıp yurt dışında 

bu alandaki 
modellerin 

arasına girmek 
ve dünya 
literatüründe 
bir Türk 
modelist 
olarak 
yer almak 
istiyorum.”

İlk Model ÇOMÜ’den
Türkiye’de Hemşirelik Alanında 

Türkiye’de
Diyabetli 

Hasta Sayısı

Haber Röportaj: Eylem Tuna ÇOBAN
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Türkiye’de
Diyabetli 

Hasta Sayısı 7milyon
• Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye’nin 

2035 yılında dünyada en çok diyabet 
hastası bulunan ülkeler arasına 
gireceği tahmininde bulunuyor. 

40 yaş üzerinde her 5 kişiden 1’i, 60 yaş 
üzerinde de her 3 kişiden 1’inin diyabet 
hastası olduğu ülkemizde, kayıtlı diyabet 
hasta sayısı ise 7 milyon.  

Her yıl 14 Kasım’da Dünya Diyabet Günü 
ile farkındalık yaratılarak toplum bilin-
cinin sağlanması amaçlanıyor. Bu gün 
dolayısıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi Sağlık Yüksekokulu tarafından 
hazırlanan “Diyabet Farkındalık” 
programı, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Erdem, Sağlık Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi, aka-
demisyenler ve öğrencilerin katılımı ile 
Troia Kültür Merkezi’nde yapıldı.Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
Sağlık Yüksekokulundan Öğr. Gör. 
Arife Silahçılar, diyabet hasta sayısının 
ülkemizde 10 yılda yüzde yüzlük bir artış 
gösterdiğini belirterek bu sayının 2035 

yılında 12 milyonun üzerine çıkmasının 
beklendiğini vurguladı. Türkiye’de 7 
milyon 112 bin 622 tane diyabet hastası 
olduğunu dile getiren Öğr. Gör. Silahçılar 
şunları ifade etti:

“Diyabet Vakfı, her yıl bir tema belirliyor, 
bir slogan oluşturuyor. Bu seneki temamız  
“Kadınlar ve Diyabet” sloganımız da 
“Sağlıklı Bir Gebelik Hakkımızdır” 
kadınlar geleceğimizin mimarıdır. Sağlıklı 
kadın, sağlıklı doğurgan ve sağlıklı çocuk 
demektir. Sağlıklı bir kadın yine sağlıklı 
besin ayarlayan, sofrasını sağlıklı düzen-
leyen kadın demektir. Dolayısıyla da, 
tema bu yıl bu şekilde belirlenmiş oldu.” 

Farkında Olursak Değiştirebiliriz

Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Gülbu Tanrıverdi ise hastalıkların, sağlık 
problemlerinin farkında olmanın öne-
mine değinerek; “Bir değişim sağlamanın 
en büyük gücü o konuyla ilgili bilinçli ve 
farkında olmaktır. Farkında olmadığımız 

bir şeyi değiştirmemiz mümkün değildir” 
dedi.  

Yaşamın en temel unsuru sağlıktır diyen 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem;  
“İnsanlık tarihi boyunca çok sayıda 
hastalık ortaya çıkmış, gelişen bilim ve 
teknoloji ile bu hastalıkların çözümleri de 
yıllar içinde bulunmuştur. Hastalıklarla 
ilgili bireylerin bilinç düzeyinin 
artırılması, hastalığa yakalanma düzey-
ini azaltabileceği gibi, çözümü için de 
yol açıcı olacaktır. Bu bağlamda bu çağın 
en önemli hastalıklardan biri olan ve 
ülkemizde hızla artan diyabet hastalığı ile 
ilgili farkındalığın artırılması çok önemli” 
dedi. 

Program, Arş. Gör. Nur Hilal Demir’in 
“Dünyada ve Türkiye’de Diyabet” konulu 
sunumunun ardından sona erdi.

"Sağlıklı Bir Gebelik Hakkımızdır”
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• Çanakkale 2. Ulusal Aşçılar ve Pastacılar 
Şampiyonası'ndan ÇOMÜ’lüler madalyalarla 
döndü.

Çanakkale 2. Ulusal Aşçılar ve Pastacılar 
Şampiyonası'nda Gökçeada Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu (GUBY) öğrencileri madalyalarla döndü. 
Çanakkale'de Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu 
(TAŞPAKON) tarafından düzenlenen ulusal yemek 
yarışmasında GUBY öğrencileri hamur işi, ana yemek, 
tatlı kategorilerinde 1 Altın, 7 Gümüş ve 3 Bronz olmak 
üzere toplam 11 madalya kazandılar.  

Yarışmaya katılan öğrenciler ve aldıkları dereceler;

Altın Madalya:

•Samet Mısır - Hamur İşi 

Gümüş Madalya: 

•Büşra Birdane - Ana Yemek, Tatlı
•Elif Çelebi - Tatlı, Hamur İşi
•Hozan Aykut - Tatlı, Hamur İşi
•Samet Mısır - Tatlı

Bronz Madalya:

•Hozan Aykut - Ana Yemek
•Nezaket Yıldız - Ana Yemek
•Samet Mısır - Ana Yemek

Ulusal Aşçılar ve Pastacılar 
Şampiyonası'nda Öğrencilerimizin 
Büyük Başarısı    

ÇOMÜ, Avrupa Birliği Proje 
Rekortmenleri Toplantısında

• Avrupa Birliği 
Organizasyonlarından Center for 
Promoting Lifelong Learning (CPIP) 
tarafından Brüksel’de düzenlenen 
“New Ideas for New Opportunities” 
başlıklı Avrupa Birliği Proje Rekort-
menleri Toplantısına Türkiye’den 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi davet edildi. 

22 AB ülkesinin yanı sıra, ABD’den tem-
silcilerin de katıldığı toplantıya; ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Öğretim 
Üyeleri Prof. Dr. Kemal Çelik ve Yrd. Doç. 

Dr. Engin Gür katıldı. Toplantıda üniver-
sitemiz adına birer konuşma yapan Prof. 
Dr. Yücel Acer ve Prof. Dr. Kemal Çelik 
üniversitemizin Avrupa Birliği projeleri ve 
Erasmus + ve Horizon 2020 için mevcut 
işbirlikleri hakkında bilgi verdiler. 
Toplantıda 
ayrıca 
ÇOMÜ’nün 
önceden 
belirlediği 
ve toplam 
bütçesi 12 
Milyon 300 

bin Euro olan “Antibiyotik Kullanımının 
Azaltılmasına Yönelik Yenilikçi 
Yaklaşımlar”, “Su Yönetimi” konu başlıklı 
projeleriyle ilgili gerçekleştirilen sunuma 
23 ülkeden 17 katılımcı ortak olmak için 
başvuruda bulundu.
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Madalyalar ile Döndüler
• Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gastronomi 

Bölümü ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 
Öğrencileri, 1. Geleneksel Kestaneli Lezzetler Ulusal 
Yemek Yarışması'ndan 7 madalya ile döndüler.

Bursa Gastronomi Derneği (BUGAD) tarafından Bursa’da 
Nilüfer Gazi Pazarı’nda düzenlenen yaklaşık 150 kişinin 
katıldığı yarışmada katılımcılar; Başlangıç, Ana Yemek ve Tatlı 
olmak üzere üç kategoride Lise Düzeyi, Üniversite Düzeyi ve 
Şefler Düzeyinde yarıştılar. Gökçeada Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu Öğrencileri ise Üniversite Düzeyinde büyük 
başarıya imza attılar.

Yarışmaya Katılan ve Madalya Alan Öğrenciler

Üniversite Ekip - Modern Türk Mutfağı - Bronz Madalya
Edanur Aygın - Ana Yemek - Bronz Madalya
Haluk Kepenek - Restoran Tatlı Tabağı - Bronz Madalya
Melike Safi  - Restoran Tatlı Tabağı - Bronz Madalya
Merve Özdemir - Taze Makarna - Gümüş Madalya
Mustafa Kayışoğlu -Restoran Tatlı Tabağı - Gümüş Madalya 
Şeyma Nur Üzüm - Taze Makarna - Bronz Madalya

• Üniversitemiz genelinde 
gerçekleştirilen kampüs yenileme 
çalışmaları kapsamında Yenice 
Meslek Yüksekokulunda da çeşitli 
yenilemeler ve tadilatlar yapıldı. 

Binalarda kullanıma ve eskimeye dayalı 
meydana gelen sorunların giderilmesi 
ve fiziki ortamların iyileştirilmesi için 
yakın zamanda üniversitemizin çeşitli 
birimlerinde tadilat ve bakım-onarım 
çalışmalarının gerçekleştirildiğini 
ifade eden Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanı Sinan Karabulgu, bu çalışmalar 
çerçevesinde Yenice Meslek Yüksekoku-

lunda da bir takım yenilemelerin ve 
iyileştirmelerin yapıldığını belirtti.
 

Bu kapsamda, personele ve öğrencilere 
daha modern, ferah ve hijyenik kullanım 
alanları sağlamak amacıyla Yenice 
MYO’nun a blok binasında bulunan bay-
bayan tuvaletleri ile engelli tuvaletlerinin 
tüm kullanım alanlarının ve atık su 
tesisatlarının yenilendiğini söyleyen 
Karabulgu, aynı zamanda b blok binasının 
yağmur olukları ve çatısının da bakım-
onarım ve iyileştirme çalışmalarının 
tamamlandığını ifade etti. 

Yenice Meslek Yüksekokulu Binasında 
Yenileme Çalışmaları Tamamlandı
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• Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi 2017-
2018 Öğretim yılı Önlük Giyme 
Töreni, Troia Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Törene, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden,  Prof. 
Dr. Mirza Tokpunar, Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Tamer Demir, Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdul-
lah Kelkit, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. Dinçay Köksal, Sağlık 
Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet 
Ünver, Türk Tabipler Birliği Temsilcileri 
ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve 
veli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından, ÇOMÜ Güzel 
Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü 
Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Yonca 
Yüksel’in piyano dinletisiyle başlayan 
tören 2015 yılında ÇOMÜ’den mezun olan 
Doktor Makbule Gizem Çayırlı’nın açılış 
konuşmasıyla devam etti. 

“ÇOMÜ’den Mezun Olmanın
 Gururunu Yaşıyorum”

Dr. Çayırlı, hekimliğe ilk adımı atan 
ÇOMÜ’lüleri tebrik ederek başladığı 

konuşmasında ÇOMÜ’lü olmaktan gurur 
ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Doktor 
olmanın zorlu süreçlerinden bahseden 
Çayırlı, bu kutsal görevi yerine getirirken 
ÇOMÜ’den mezun olmuş olmanın 
avantajlarını meslek hayatında yaşadığını 
belirtti.  

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer 
Demir konuşmasında öğrenci ve velilere 
ÇOMÜ Tıp Fakültesi hakkında bilgiler 
verdi ve “Üniversitemizin kuruluşundan 
bu yana emeği geçen tüm akademik, idari 
personel ve yöneticilere huzurlarınızda 
şahsım ve kurumum adına şükranlarımı 
sunuyorum” dedi. 

Dekan Prof. Dr. Demir; “Fakültemiz, 
çağdaş eğitim araçlarıyla donatılmış der-
slikler, modern araştırma laboratuvarları 
ile sizleri çağdaş bir hekim olarak 
yetiştirmek için hizmetinizdedir.” diyerek 
öğrencilere seslendiği konuşmasında:

“Geleceğin İbni Sina’ları siz genç 
meslektaşlarım; gayret ettiniz gecenizi 
gündüzünüze kattınız. Çok önemli 
bir imtihanı başarıyla geçtiniz ve çok 
önemli bir karar ile farklı bölgelerden 
aramıza, yolculuğumuza katıldınız, 
sizlere tıp eğitiminde her türlü hassasiy-
eti göstereceğimizden emin olunuz, bize 

güveniniz ve inancınız hiç bitmesin ve 
lütfen çalışmaktan vazgeçmeyiniz. 
Hedefiniz, etik ve ahlaki değerlere bağlı, 
bilimsel açıdan güçlü ve çağdaş bir 
hekim olarak yetişmek olsun. Bu günden 
itibaren kendinizi geliştirme ve insanlığa 
faydalı olma konusunda çalışmalarınızı 
yoğunlaştıracaksınız.

Bu ülkenin sizlerin aklına, cesaretine 
ve çabasına ihtiyacı var. Gençliğinizin 
ve zamanınızın kıymetini bilerek en 
iyi şekilde kendinizi yetiştirmek için 
çabalayınız sosyal kültürel faaliyetleri 
ihmal etmeyiniz, bedeniniz ve ruhunuza 
daha rahat ettirmek için lütfen spor 
yapınız tüm Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi öğrencilerine örnek olunuz” dedi. 

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer 
Demir konuşmasını ailelere ve akademi-
syenlere seslenerek sonlandırdı: 
“Hiçbir gün verdiklerinin hesabını 
yapmadan, çok kıymetli anne baba-
lar saygıdeğer aileler en kıymetlinizi 
bizlere emanet ettiğiniz için her birinize 
teşekkür ediyorum. Emanetlerinizin ko-
runup yüceltileceğine şüpheniz olmasın. 
Çocuklarınıza kattığınız değerlere şahit 
oldum ve böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için 
hepinizi yürekten tebrik ederim. 

ÇOMÜ Tıp Fakültesi 10. Önlük 
Giyme Töreni Gerçekleştirildi
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İyi ki Vardınız, İyi ki Varsınız! 

Tıp eğitiminin baş aktörleri, gizli 
kahramanlar, verdiği ölçüde mutlu olan 
bilgeler, değerli öğretim üyeleri; gen-
çleri araştıran sorgulayan düşüncelerini 
özgürce söyleyen, ekip ruhunun geliştiği 
birey olma özelliğine halis, hastalarında 
din, dil, ırk, cins farkı gözetmeyen vatan-
sever gençler olarak yetişmesindeki 
olağanüstü katkılarınız için şimdiden 
teşekkür ediyorum. Eğitimde fırsat 
eşitliği hayati öneme sahiptir diğer tıp 
fakülteleriyle karşılaştırıldığında geri 
de değil daha ileride olabilme adına 
fakültemize sunulan imkânlar için 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer hocamıza ve ekibine huzurlarınızda 
teşekkür ediyor, desteklerin artarak 
devamına olan inancımı sizlerle 
paylaşmak istiyorum. İyi ki vardınız, iyi ki 
varsınız!”

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise törende 
bulunan ve eğitime katkı sunan herkese 
teşekkür ettiği konuşmasında şunları 
söyledi:

“Bu toplum yaklaşık 1000 yıldır 
Dünya’nın en zor coğrafyasında 
tutunmaya başardı ve yoluna devam 
ediyor. Dikkat ederseniz en zor coğrafyası 
diyorum, en zor coğrafyalardan biri 
demiyorum. Ülkemiz bütün 1000 yıllık 
tarihinde olduğu gibi Dünya'nın en zor 
coğrafyasında tutunmayı başarmış olarak 
hep saldırılara maruz kaldı. Bir yandan 
hemen yanı başımızda terör örgütleri 
silahlandırılıyor, bir taraftan ekonomik 
bazı sıkıntılar çıkarılmaya çalışılıyor, bir 
taraftan içimizden bazıları kandırılarak 

bizleri bazı sorunlarla karşı karşıya 
bırakıyor. Bütün bunları özellikle yeni 
öğrencilerimiz duysun diye söylüyorum. 

Türkiye, sıradan bir ülke değil çünkü 
sıradan bir coğrafyada değil ve bu 
toplum sıradan bir toplum değil. Bugün 
olduğu gibi gelecek de de bu saldırılarla 
karşılaşmaya devam edeceğiz. Ve şunu da 
bilmemiz lazım ki bir 10 yıl önce ki gibi de 
değil Türkiye. Artık Türkiye, kendini daha 
fazla geliştiren, daha güçlü bir Türkiye. 
Dolayısıyla karşılaştığımız sıkıntılar ve 
saldırılar eskisinden daha çetin, daha 
zor. Bu bize şunu gösterir; biz daha 
güçlü olmak zorundayız. Mesleğinizdeki 
başarıyı, manevi değerlerle canlı 
tutarak taçlandıracaksınız. Ve son 
olarak da yabancı dil öğrenmeyi ihmal 
etmemelisiniz. Bizlerin, dünyayı daha 
çok takip eden, daha çok bilen bireylere 
ihtiyacı var. Bizim bilmeme gibi bir 
lüksümüz yok, o yüzden yabancı dil 
öğrenin. 

Değerli hocalarım bugüne kadar olduğu 
gibi ÇOMÜ Tıp Fakültesini bu noktaya 

getirmiş akademisyenler olarak bundan 
sonrada katkılarınızın ne kadar önemli 
olduğunun farkındayız. Bu katkı olmadan, 
bu destek olmadan tıp fakültemiz edindiği 
yere gelemezdi. 

Türkiye’de 80’nin üzerinde Tıp Fakül-
tesi var. Bunlardan 60 civarı kadarı 
devlet üniversitelerinden oluşuyor.40’ın 
üzerindeki üniversitenin kendi Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi var. ÇOMÜ bu 
sınırlı sayıdaki Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi olan üniversitelerden birisi. 
Bu, büyük emek ve çaba gerektiriyordu. 
Ben inanıyorum ki hocalarımızın çabaları 
ve katkıları hep devam edecek. Değerli 
öğrencilerimizin iyi yetişmesine katkı 
sunacaklar.” 
Prof. Dr. Acer ailelere; “emanetiniz artık 
emanetimizdir, 6 yıl sonra hekimlerimizin 
mezuniyetinde görüşmek üzere” dedi. 
Konuşmaların ardından Önlük Giydirme 
Törenine geçildi. Öğrenciler tek tek sahn-
eye davet edilerek önlükleri giydirildi. 
Önlük Giyme Töreni’nin ardından hekim 
adayı öğrenciler Prof. Dr. Tamer Demir ile 
mesleğe ilk adım yeminlerini ettiler.

 "İyi ki vardınız, iyi ki varsınız!”
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• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
(FEF) Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet İsmail, Ukrayna Bilimler 
Akademisince Rus ve Türk 
Edebiyatına yapmış olduğu katkılar 
nedeniyle Fahri Doktora unvanıyla 
onurlandırıldı.

Prof. Dr. İsmail’e fahri doktora belgesi, 
Troia Kültür Merkezi Prof. Dr. Mustafa 
Aksoy salonunda düzenlenen söyleşide 
Ukraynalı Şair Dmitro Çitsyak tarafından 
takdim edildi.

FEF Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Baysal ve 
öğrencilerin katıldığı söyleşide Şair 
Çitsyak, Ukrayna’da Türk şiiriyle 
ilgili yaptığı çalışmalara dair bilgi 
verirken gençlerin şiire dair 
sorularını yanıtladı. 
Prof. Dr. Mehmet İsmail 
ile tanışmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu 
ifade eden Çitsyak; 
Çanakkale’de 
bulunmaktan 
duyduğu 
memnuniyeti 
dile getirdi. Kiev Ulusal 
Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Dmitro 
Çitsyak’ın aynı zamanda 
Avrupa Bilim Sanat veEdebiyat 
Akademisi Ukrayna Bölüm 
Başkanı olduğunu
ifade eden Prof.
Dr. Mehmet İsmail, Çitsyak’ı 
ÇOMÜ’de 
ağırlamaktan 

büyük onur 
duyduklarını 

             söyledi. 

Ukrayna Bilimler Akademisi’nden 
Prof. Dr. Mehmet İsmail’e Fahri Doktora

• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Acil 
Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) 
Bölümü mezunları artık meslek 
liselerinin İtfaiyecilik ve Yangın 
Güvenliği bölümüne öğretmen 
olarak atanabilecekler.

AYAY Bölümü mezunu öğrenciler 
ile AYAY Bölümü Öğretim Görevlisi 
Sevda Vurur’un hazırladığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı’na sunduğu ‘meslek 
liselerinin İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 
Bölümü’ne atanabilmelerine ilişkin rapor 
kabul edildi.Mezun öğrenciler; Furkan 
Çalışkan, Pınar Sevim, Emrah Gökkaya, 

İsmail Turgut Pala, Mehmet Şirin Yıldız, 
Erkin Can Öztürk, Serkan Öztürk, Selim 
Ertuğrul, Burcu Özkan, Ali Rıza Erdoğan 
ve Sevgi Durğut’un hazırladığı, bakanlık 
tarafından kabul edilen rapor, AYAY 
bölümü için bir ilk niteliğinde.

AYAY Mezunlarına Kadro Müjdesi
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Prof. Dr. Mehmet Görmez

"Bilginin ve Hakikatin Yolunda 
Olmak Gerekir" 

• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, Doğu Batı Topluluğu ve 
İlim Yayma Cemiyetinin ortaklaşa 
düzenledikleri “Bilgi, Ahlak ve 
Üniversite” başlıklı konferans 
ÇOMÜ 15 Temmuz Demokrasi 
Şehitleri Konferans Salonu’nda 
gerçekleşti.

Diyanet İşleri eski başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez’in konuşmacı olarak yer 
aldığı programa Rektör Yücel Acer, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. 
Dr. Süha Özden, İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şevket Yavuz’un yanı sıra çok 
sayıda yönetici,  akademisyen, Çanakkale 
İlim Yayma Cemiyeti Temsilcileri ve 
öğrenci katıldı.

Yusuf Noyan tarafından okunan Kuran-ı 
Kerim tilavetinin ardından açılış 
konuşmasını yapan Doğu Batı Topluluğu 
Başkanı Muhammet Demir, Doğu Batı 

Topluluğunun çalışmalarına değindi ve 
şunları söyledi:

“Topluluğumuz bünyesinde, İlim Yayma 
Cemiyeti ile birlikte paylaşmayı, organize 
olmayı ve bilgilenmeyi öğreniyoruz. Kimi 
zaman uzaklardan güzel insanlar geliyor, 
kimi zaman da biz topluluk olarak onlara 
gidiyoruz. Yapılan tüm bu faaliyetlerden 
sonra arkamıza baktığımızda ise hoş bir 
sada ve bereket görüyoruz. Doğu Batı 
Topluluğu birçok yazara, akademisyene, 
ilim ve fikir insanına ev sahipliği yaptı. 
Onlardan alınacak her güzel hasleti aldı, 
büyüdü ve olgunlaştı. Bu kez de yüreği 
güzel, zihni berrak, amelleri bereketli, 
bir ilim ve dava adamı olan Mehmet 
Görmez hocamızı ÇOMÜ’de ağırlamaktan 
mutluluk duyuyoruz.”

Programda konuşan Prof. Dr. Yücel Acer, 
Prof. Dr. Mehmet Görmez’i ÇOMÜ’lülerle 
buluşturan organizasyonda görevli 

herkese teşekkür ederek başladığı 
konuşmasında “Prof. Dr. Görmez’in 
ülkemize kattığı değer ve ilim yolunda 
yaptığı çalışmalar takdire şayandır. Bugün 
de konferans boyunca şüphesiz ki yeni 
ufuklar, yeni bakış açıları geliştirmemize 
sebep olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Mehmet 
Görmez tarafından gerçekleştirilen “Bilgi, 
Ahlak ve Üniversite” başlıklı konferansa 
geçildi. Prof. Dr. Görmez’in “Bilgi ve 
hakikat elde tutulan bir şey değildir, 
sürekli yolunda olmak gerekir. Daima 
ilimin, bilmenin, hakikatin yolunda 
olmanızı dilerim” diyerek öğrencilere 
ithafen yaptığı konuşması büyük beğeni 
topladı.

Konferans, günün anısına hediye takdim 
edilmesiyle sona erdi.
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• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Eğitim Araştırmaları 
Birliği (EAB) işbirliğiyle 
düzenlenen Görsel Sanatlar Eğitimi 
Sempozyumu’nun açılışı Troia 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Eğitim Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Tamer Bektaş 
şefliğinde müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Ahmet Erdem ve Prof. Dr. Mirza 
Tokpunar, ÇOMÜ’lü dekanlar, 
akademisyenler ve öğrencilerin 
katıldığı sempozyumun 
açılışında konuşan EAB Başkan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Enver 
Yolcu; ÇOMÜ’nün bilim ve 
eğitimin yanında bu tür sanatsal 
sempozyumlarla anılan bir 
üniversite olmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.
EAB Başkanı Doç. Dr. Yunus 
Eryaman; Eğitim Araştırmalar 
Birliğinin 10. kuruluş yıldönümü 
etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen sempozyum ile 
bu kapsamda düzenlenen 
Çağdaş Sanatlar Sergisi’nin 

düzenlenmesinde emeği geçenler ile 
katkı sunan sponsorlara teşekkür 
ederek sempozyumun ülkemizdeki 
çağdaş sanatlar alanına katkı yapmasını 
umduğunu söyledi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih 
Zeki Genç “Eğitim Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümü olarak destek 
verdiğimiz bu sempozyumun başarılı 
geçmesini diliyorum. Türkiye’nin dört 

bir yanından gelen kaliteli katılımcıların 
burada olmasından mutluluk duyduğumu 
ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mirza 
Tokpunar; sanat ve bilimi çalışacak 
bu sempozyumun Çanakkale’de ve 
üniversitemizde düzenleniyor oluşundan 
mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bilimin ve Eğitimin Yanında Sanatla 
Anılan Üniversite ÇOMÜ
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• Coğrafya ve 
Yerbilimlerinde Coğrafi 
Bilgi Sistemlerinin (CBS) 
Uygulamaları konulu 
sempozyum, farklı 
disiplinlerden birçok bilim 
insanının katılımı ile 
Troia Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşti.

Sempozyuma Rektör Vekili 
Prof. Dr. Ahmet Erdem, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. 
Dr. Mirza Tokpunar, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürü M. Uğur Yüksel, AFAD İl Müdürü 
Levent Yılmaz, Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hasan Orhun Köksal, 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih 
Zeki Genç,  Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hüsnü Baysal,  İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan, Deniz 
Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Fatma Çolakoğlu ile akademik, 
idari personel, öğrenciler ve davetliler 
katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
ardından sempozyum, müzik dinletisi 
ve üniversitenin 25. Kuruluş Yılına özel 
hazırlanan film gösterimi ile devam etti.

16 Farklı Ülkeden 314 Bildiri

16 farklı ülkenin katılımı ile 20 farklı 
konuda 314 bildirinin sunulduğu 
sempozyuma, Bristol Üniversitesinden 
Prof. Dr. Paul Bates, İstanbul Teknik 

Üniversitesinden Prof. Dr. Tahsin 
Yomralıoğlu, Boğaziçi Üniversitesinden 
Prof. Dr. Haluk Özener, Damanhour 
Üniversitesinden Prof. Dr. Mohamed 
Magdy Torab ve İtalya Ulusal Araştırma 
Konseyinden Dr. Fabiana Calo davetli 
konuşmacı olarak katıldı.

Organizasyon Düzenleme Komitesi 
Başkanı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Süha Özden 50 sözlü oturum, 245 sözlü 
sunum, 3 poster oturumu ve 69 poster 
sunumunun yapılacağı kongrenin 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
ev sahipliğinde gerçekleşmesinden 
duyduğu memnuniyeti belirterek;‘’Coğrafi 
Bilgi Sistemleri artık hayatımızın her 
alanında vazgeçemeyeceğimiz bir 
kullanıma dönüşmüştür. CBS alanında 
ivme kazanan ileri teknoloji; beraberinde 
iletişim, savunma, güvenlik ve ulaşım 
gibi kolaylıklar sunarken, mühendislik 
projeleri ve hizmetlerindeki hassas 
ölçüm imkanları, madencilikte arama 
ve uygulamalar, doğal afetler ve turizm 
gibi konularda da çok önemli katkılar 

sağlamaktadır. 
Kongreye katılan değerli 
meslektaşlarımız CBS 
konusundaki gelişmeleri 
ve uygulamalarını 
içeren sunumları ile 
bizleri bilgilendirecekler. 
Bu vesile ile tüm 
katılımcılara ve 
organizasyonda emeği 
geçen herkese teşekkür 

ediyorum’’ dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet 
Erdem Üniversitemizin 25. Kuruluş 
yıldönümünde genç ama hızla büyüyen 
bir üniversite olduğunu, bu anlamda bu 
tür etkinliklerin üniversitemiz için çok 
önemli olduğunu vurgulayarak<;
‘’Hepimiz hızla gelişen teknolojinin 
temel bilimlerde uygulamalarda büyük 
bir derinlik kazandırdığına şahit 
oluyoruz. Aynı zamanda disiplinler arası 
çalışmalarda büyük kolaylık ve avantajlar 
sağladığını görüyoruz. Bunlardan en iyi 
örnek coğrafi bilgi sistemleri. Bu noktada 
bizi bilgilendirecek olan tüm katılımcılara 
ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ 
dedi.

Davetli konuşmacılara plaket takdimi 
ile sona eren açılış programının 
ardından, davetli konuşmacı Bristol 
Üniversitesinden Prof. Dr. Paul Bates 
‘in sunumuna geçildi. Coğrafya ve 
Yerbilimlerinde CBS Uygulamaları 
Sempozyumu 4 gün sürdü.

• Biga Meslek Yüksekokulu İşletme 
Yönetimi Programı Öğr. Gör. 
Ergül Söylemezoğlu tarafından 
organize edilen ve GESTAŞ Deniz 
Ulaşım AŞ.’nin Genel Müdürü                    
Volkan Uslu ’nun konuşmacı olarak 
katılım gösterdiği konferans, Biga 
Meslek Yüksekokulu konferans 
salonunda gerçekleştirildi.

Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Biga Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Suat Uğur, 

akademisyenler, idari 
personel ve öğrencilerin 
katılım gösterdiği 
konferansta bireysel 
ve kurumsal yaşamda 
vizyon yönetimi, ekip 
yönetimi, kişisel gelişim 
ve mülakat tekniklerinin 
önemine değinilerek 
güncel yaşamdan örnekler 
verildi.Öğrencilerin yoğun katılım 
gösterdiği konferansın sonunda GESTAŞ 
Genel Müdürü Volkan Uslu’ya Biga 
Kaymakamı Mustafa Can, Biga İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Bünyamin Bacak ve Biga Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Suat Uğur 
tarafından çiçek ve teşekkür belgesi 
takdim edildi.

Biga Meslek Yüksekokulunda 
Vizyon Yönetimi Konuşuldu

Farklı Disiplinlerden Birçok Bilim İnsanı 
Bir Araya Geldi
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Bilimin, Toplumun 
ve Yaşamın İçinde, 

Yeni Nesil Üniversite

Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK

Uzm. Uğur SERÇE
Gökhan ÇALIŞKAN

Tuba ÖZGÜN
Selin ONAY

İbrahim ÇÖLGEÇEN

Haber Röportaj: Duygu Karademir ARAS
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• Bilgi ve teknolojinin hayatın 
her alanında kendini daha fazla 
hissettirdiği günümüzde, bilginin 
ürüne veya hizmete dönüştürülmesi 
gerekiyor. Artık bilimsel verilerin 
toplumun faydasına sunulduğu 
“Üçüncü Nesil Üniversite” kimliğine 
kavuşmak üniversitelerin ortak 
vizyonu. Girişim, yenilik ve 
rekabetin bütün kapıları açan 
anahtar kavramlar olarak karşımıza 
çıktığı bu noktada üniversiteler, 
girişimcilik ruhunun ve yenilikçilik 
kültürünün gelişmesinde belirleyici 
bir role sahipler. 

Üniversitelerdeki bilim insanları bir 
yandan bilimle uğraşırken, diğer yandan 
da yaşamın, toplumun ve üretimin içinde 
olup ürettikleri bilgiyi ekonomik ve 
sosyal faydaya dönüştürmeye çalışıyorlar. 
Bunun için de bilim, teknoloji ve sanayiyi 
buluşturmak çok önemli. 

ÇOMÜ Proje Koordinasyon Merkezi 
(ÇOMÜ Proje), Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’ni yenilikte öncü, girişimci 
yetiştiren, sanayi ile paydaş ve kendi 
fonunu oluşturan yeni nesil bir üniversite 
haline getirebilmek misyonuyla hareket 
ediyor. ÇOMÜ’deki bilgi birikimi ve 
potansiyelin ekonomik ve sosyal 
değerlere dönüştürülmesi sürecini 
yöneten ÇOMÜ Proje Koordinatörü 
Doç. Dr. Ali Şahin Örnek, merkezin 
kuruluşundan itibaren yapılan çalışmalar 
ve gelinen nokta hakkında bilgiler verdi.
Proje Koordinasyon biriminin, 
akademisyenleri proje hazırlamaya 
teşvik ederek, aktif fon kaynaklarını 
duyurduğunu belirten Doç. Dr. Örnek; 
‘’Rektörlüğe bağlı bir birim olarak 
projelere bilimsel ve teknik destek 
sunuyor, eğitimler veriyor, ulusal
ve uluslararası kuruluşlarla 
işbirliği yaparak üniversite-
sanayi etkileşimini 
geliştirici planlamalar 
oluşturuyoruz’’ dedi ve 
şöyle devam etti:

‘’Projelere niye ağırlık veriyoruz? 
Sorusunun cevabını üç ana başlıkta 
özetleyebiliriz: Öncelikle bilimsel 
araştırmalara, makaleden, kitaba, 
bildiriye varıncaya kadar her türlü bilgi 
üretimine zemin hazırlamak, ikinci olarak 
hem öğrencilere ve hocalara araştırma 
alanlarıyla ilgili bir deney laboratuvarı 
imkânı sağlamak. Son olarak üniversiteye 
fon sağlamak için. Hepsi bizim için çok 
önemli. Bütçelerimiz, bazen araştırmalar 
için müsait olmayabiliyor. Avrupa Birliği, 
TÜBİTAK, Bakanlıklar vb. proje çağrıları; 
BAP birimimizin ilgi alanına girmeyen 
çalışmalar önemli bir kaynak oluşturuyor. 
Üstelik daha yüksek bütçe olanaklarına 
kavuşulabilir. 

Aynı şekilde Özel sektör 
kuruluşlarla ve STK’larla ortak projeler 
yürütebilirsek bizim için çok daha 
iyi olur, rahat yol alırız.Günümüzde 
paydaşlarımızla iyi yönetişimi sağlamak 
zorundayız. Devlet, özel sektör ve 
STK’lar yani üçlü sacayağı, bunların 
birlikteliği artık bizim için önemli. Proje 
oluşturuyorsanız hangi fonu kullanırsanız 
kullanın projenin çıktılarına bakılıyor. 
Topluma, insanlara ne faydası olacak? 
kurumunuza ne tür katkılar sağlayacak? 
öğrencilerinize çıktısı ne olacak veya 
sanayici karını arttırabilecek mi? Makro 
açıdan ülkenin ekonomisini ve gelişimini 
olumlu yönde etkiliyor mu? Projeler 
değerlendirilirken katma değer yaratıp 
yaratmadığınıza bakılıyor. 

ÖZGEÇMİŞ

Gazi Üniversitesi’ndeki lisans eğitimi sonrası, akademik hayatına 1995 

yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde başladı. Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde işletme doktorasına devam 

ettiği süreçte toplam kalite yönetimi çalışmalarında bulundu. ÇOMÜ 

İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Müdürlüğü’nü yaptı. Girişimcilik konusunda projeler yürüttü. 

KOSGEB-İşkur-ÇOMÜ işbirliği çerçevesinde girişimcilik 

eğitimleri verdi. Baltic International Academy ve University 

of Central Arkansas gibi çeşitli akademik kuruluşlarda 

eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulundu.

Yönetim ve strateji alanında uzman olan Örnek’in kriz 

yönetimi, girişimcilik ve insan ilişkileri çerçevesinde 

yayımlanmış kitap, makale vb. yayınları mevcuttur. 

İşletmecilik ve kişisel gelişim konularında seminerler 

vermiştir. Yönetim Bilimleri, Girişimcilik ve 

Kalkınma, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 

gibi süreli yayınlarda editörlükleri vardır. Biga 

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma 

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğretim 

üyesidir. Akademik ve idari görevleriyle 

birlikte ÇOMÜ Proje Koordinasyon 

Merkezi Koordinatörlüğü’ne devam 

etmektedir.

Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK

Haber Röportaj: Duygu Karademir ARAS
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Bir Kavram, Bütün İnsanlığın Hayat 
Serüvenini Değiştirebilir

Özellikle sosyal bilimler alanında da 
projelerin artmasını istiyoruz. Biliyoruz, 
meslektaşlarımızın çok fazla ders yükü 
var ama biraz projelere vakit ayırmalarını, 
en azından deneyimlemelerini istiyoruz.
Sosyal Bilimler için hayatın her alanı 
bir laboratuvar. Hayatın güncesini tutan 
bir o kadar da hayatı belirleyen bir bilim 
alanı. Bunun için pek çok proje ve iş fikri 
üretilebilir. Öyle ki bir kavram bütün 
insanlığın hayat serüvenini değiştirebilir. 
Yerine göre sosyal bilimci bir kavramdan 
yola çıkarak fikrin felsefesini yaratıyor, 
kuramlar ve paradigmalar kurguluyor. 
Gündelik hayatta ideolojisini oluşturuyor, 
insanlar benimsedikleri bir fikrin 
peşinden gidebiliyor. Dolayısıyla stratejik 
bir bakış açısıyla ele alındığında ne 
kadar biyo-genetik bilimi, nano teknoloji 
önemliyse sosyal bilimlere de en az o 
kadar gözden ırak olmaması gereken 
alanlardır. Başta akademia olmak üzere 
toplumun bunun farkına varması 
gerekiyor. Üzülerek belirtmeliyim ki 
sosyal bilimlere ne derecede önem 
veriyoruz, o tartışılır!’’

İşbirliklerini Kolaylaştıran 
İrtibat Noktasıyız

Doç. Dr. Ali Şahin Örnek, Proje 
Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü 
olarak işbirliklerini kolaylaştırmaya 
çalıştıklarını ve bu amaçla yakında 
proje takip sisteminin devreye 
sokulacağını belirtti. ‘’Proje hazırlayan 
akademisyenlerimizin ve bu bağlamda 
üniversitemizin işbirliklerini arttırmak 
için irtibat kişisi bulmalarına yardım 
ediyoruz. Kuruluşumuzdan bu güne 
kadar proje üreten her türlü kurumla 
yakın temasımız oldu diyebilirim. Çok 
kısa süre içerisinde proje takip sistemini 
devreye sokacağız. Bu sistemde proje 
hazırlamış ve başvuru aşamasındaki 
tüm akademisyenlerimiz istenilen özet 
bilgileri siteme girecekler. İşbirliklerini 
kolaylaştırmak için proje takip sistemi 
bir irtibat noktası olacak. Özel sektörden 
gelip şu konuda uzman bir hocayla 
görüşmemiz gerekiyor diyene doğru 
adresi gösterebileceğimiz gibi hocamızın 
projesi için de ilgili sektördeki kişilerle 
görüşüp hocamızı onlarla buluşturacağız 
ve projeyi işe dönüştürmelerini 
sağlayacağız.’’

İlk Adım Proje Eğitimleri

‘’Proje hazırlama, sunma veya fikirlerimizi 
projelendirme meselesi bilimsel 
araştırmanın olmazsa olmaz esasıdır’’ 
diyen Doç. Dr. Örnek, bu doğrultuda ilk 
adımın proje eğitimlerinden geçtiğini 
vurguladı: ‘’Koordinatörlük olarak birçok 
eğitim programı düzenledik ve bütün 
ilçelere gittik. Öğrenen örgüt kültürü 
oluşturabilmek için ne yapabiliriz 
konusunu tüm yöneticilerimizle konuşup 
araştırdık. Bu anlamda üniversitemizin 
güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmeye 
çalıştık. 

Sadece üniversitedeki birimlerle değil 
ticaret odaları başta olmak üzere ilgili 
ticari kuruluşlarla ve yereldeki hem 
merkezi otoritenin temsilcileriyle hem 
de mahalli idare temsilcileriyle görüşme 
imkânı bulduk. 

Sınai Mülkiyet Kanunu Yeni 
Düzenlemeyle Daha Etkili

Eğitim konularımız proje yönetimi ve 
eğitimi ağırlıklı olmak üzere bir kısmı 
TÜBİTAK, bir kısmı Avrupa Birliği, bir 
kısmı da patent ve markalarla ilgili yani 
sınai mülkiyet hakları hakkındaydı.  Sınai 
Mülkiyet Kanunu değişeli bir yıl oluyor. 
Patent ve benzeri tanımlamalar farklı bir 
safhaya evrildi. Şimdi mevzuat tanımıyla, 
ayrıntılarıyla daha etkili. Ancak kanuni 
düzenlemelerin pratikteki yansımaları 
henüz netleşmiş değil. Çünkü bu sistemin 
uygulanabilmesi için yönetmelikler vb. 
düzenlemelere ihtiyaç var. Gündelik 
hayatta karşılaşılan durumlar ile ilgili 
düzenlemeler bekleniyor. Umuyorum 
ki sınai mülkiyet haklarının pratik 
yansımaları konusunda birkaç sene 
içerisinde epey yol alınır.

Üniversite – Sanayi 
İşbirliği Ziyaretleri 

Gerçekleşti

Koordinatörlük 
bünyesinde TÜRK-

PATENT bilgi ve 
doküman birimi 
kuruldu, online 
eğitimler verildi 
ve 2 adet patent 

başvurusu yapıldı

TÜBİTAK Bilim 
İnsanı Destekl-
eme Daire 
Başkanlığı’nın 
(BİDEB) Burs 
ve Destek 
Programları 
Tanıtıldı

Patent ve Faydalı 
Model Bilgilendirme
 Toplantısı Yapıldı

ÇOMÜ ve GMKA 
arasında ‘Sınai Mül-
kiyet Hakları Süreç 
Yönetimi Eğitimi’ 
projesi imzalandı, 
eğitimler verildi 

ÇOMÜ UFUK2020 bilgi 
çoğaltıcıları sistemine 
katıldı ve Marie Curie 
Bireysel Araştırma 
Bursları bilgilendirme 
toplantısı yapıldı

TÜBİTAK Araştırma 
Destek Programları 
Başkanlığı Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Araştırma 
Destek Grubu (SOBAG) 
Bilgilendirme Toplantısı 
Yapıldı

AB Proje 
Yazma 
Eğitimi Verildi 2017 Faaliyetleri
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İş Dünyasına Sanal Eğitim Verebiliriz

Yeni yeni özel sektörle işbirliğine gitmeye, 
ekonomik ve sosyal yapıyla ilişkili olan bir-
imleri üniversitede ilgilileriyle buluşturmaya 
çalışıyoruz. Geçen bu süreçte verdiğimiz 
eğitimler ile birlikte artık bir bilinç oluşmaya 
başladı. Biz eğitimleri zaten aralıksız devam 
ettiriyoruz. Örneğin bir grup araştırmacı 
TÜBİTAK veya Avrupa Birliği proje çağrıları 
konusunda eğitim almak istiyoruz diye 
bize taleple başvurduğunda hemen gereken 
çalışmayı yapıyoruz. İstenirse sanal eğitim 
bile verme imkânımız var. Bu imkânları iş 
dünyasına da açabiliriz. 

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 
Temsilcilerinden Biri de ÇOMÜ

• Türk Patent Enstitüsü, Türk Patent 
ve Marka Kurumu olarak yeniden 
organize oldu. Hemen hemen her 
üniversiteye kurumunun temsilciliği 
verildi. Türk Patent ve Marka 
Kurumu’nun temsilcilerinden biri de 
ÇOMÜ. Proje Koordinasyon Merkezi 
Koordinatörlüğünde patentle ilgili 
her türlü eğitimi ve altyapıya destek 
veriyoruz. Yeni yıl ile birlikte şu 
anda yapılmış 2 patent başvurumuz 
var. Yani patent başvurusu ko-
nusunda da üniversitemiz 
akademisyenlerine hizmet 
verilmeye başlandı.

Geçen yıl yürürlüğe giren 6769 
sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa 
göre bundan sonra üniversitede 
bir akademisyen, bir patent, 
marka, model geliştirdiğinde 
üniversiteye bildirim yapma 
yükümlülüğünde. Süreç şu 
şekilde ilerliyor, önce akademi-
syen birimimize müracaat 
ediyor. Müracaatı, oluşturulmuş 
ilgili komisyon tarafından 
değerlendiriliyor. Bu üniversit-
enin kazanımı mı olsun? Yoksa 
buluş sahibi şahsi olarak mı müra-
caat etsin? Kararı veriliyor. Eğer üniver-
site derse ki biz bu patenti değerli bulduk, 
takipçisi olacağız ve harcamaları biz 
üstleniyoruz, patent üniversitenin oluyor 
ve kanuna göre akademisyene patentin 

ticarileştirilmesi halinde gelirden en az 
%30 pay veriliyor. Bu oranın üniversitem-
izde daha yüksek olması planlanıyor. Pat-
ent almanız tek başına yetmiyor. Patent 
aldıktan sonra ticarileşip değer üretir hale 
gelmemiz lazım ki hem ülke ekonomis-
ine hem üniversitemize, işletmemize, 
çalışanlarımıza faydası olsun.

 
Elbette ki paten 
sahibi olacak hocalarımıza ilk tavsiyemiz 
ÇOMÜ Teknopark’ta iş kurmaları olacak!

O çerçevede patent eğitimlerini 
danışmanlık şirketlerinin de desteğiyle 
aldık. Bundan sonra buluşlarını patent al-
mak isteyen her akademisyen daha kolay 
bir yol haritasıyla ne yapacağını bilecek. 
Araştırmacılar sürecin yasal yüküm-
lülükler ve maddi boyutuyla uğraşmak 
yerine buluşunu geliştirmeye ve yeni 
icatlar ortaya çıkarmaya çalışacaklar. 
Patent maliyetleri için üniversite maddi 

olarak destek olacak. Zaten bu tür 
buluşlarda yapılan harcama-

lara TÜBİTAK da destek 
veriyorDanışmanlık 

şirketiyle birlikte 
yürüttüğümüz için 
işin hukuki boyu-
tunu da onlar 
halledecek.’’ 
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1. Proje Pazarı fikrinin özünde 
‘’Paydaşların iyi yönetişim çerçevesinde 
bir araya gelerek ortak iş yapabilecekleri 
zeminler hazırlamak’’ olduğunu belirten 
Doç. Dr. Ali Şahin Örnek, etkinlik ile ilgili 
şu bilgileri verdi:
‘’Proje Pazarı’nın ilkini 2018 Troya 
Yılı nedeniyle 26-27 Nisan 2018’de 
gerçekleştireceğiz. Bu yıl sadece fikir 
ve porjeye poster ölçütlerinde ödül 
veriyoruz. Dolayısıyla katılımcılar 
açısından iyi bir fırsat. Amacımız 
iş fikri veya projesi olanların görüş 
alışverişini sağlamak, teknolojik 
ve finansal işbirliklerinin 
oluşturmalarına ortam 
hazırlamak, üniversite, kamu 
ve özel sektör kuruluşlarının 
temsilcilerini buluşturmak; 
üniversite-sanayi işbirliklerini 
arttırarak bilim insanlarını sektörel 
aktörler haline getirmektir. İnsanımızı 
yenilik ve girişimcilik konularında 
bilinçlendirmek gibi hedeflerimiz var. 
Etkinliğin ilkini Çanakkale Valiliğimiz 
himaye ediyor. Valimiz Sn. Orhan Tavlı 
bu heyecanı bizimle yürekten paylaşıyor. 
Adına “PROvizyon” desek ve “sağlam bir 
sponsor”la sürekliliğini sağlasak büyük 
kazanım olacak gibi. İsim ve sponsor 
konusunda her türlü teklife açığız.
İki günlük programda uzmanların 
konferans verdiği oturumlardan tutun, 

panellere varıncaya kadar birçok 
etkinlik olacak. Proje pazarı demekten 
kastımız şu; paydaşların iyi yönetişim 
çerçevesinde bir araya gelerek ortak iş 
yapabilecekleri zeminler hazırlamak 

fikir paylaşımında bulunmak. Bu 
paydaşların aynı ortamı solumalarını, 
fikir üretmelerini, projelerin üretildiğini 
görmelerini, hem akademisyenlerin hem 
öğrencilerin hem de bir iş fikri, projesi 
olan herkesin üniversite bünyesinde 
bu deneyimi yaşamalarını sağlamak. 
Ayrıca üniversitenin şehre bu etkinliği ve 
etkinlikle proje kültürünü kazandırmasını 
istiyoruz. Her yıl bu etkinliğin devamını 

sağlayarak bir sosyal şölene dönüştürmeyi 
planlıyoruz. Bu çerçevede İnsanlar 
fikirlerinin önemsendiğini, yerine göre 
para ettiğini, projelerinin sahiplenildiğini 
de görebilmeli. Aynı zamanda girişimcilik 
ve yenilikçilik kültürünü yayarak canlı 
tutmayı hedefliyoruz. Bir yanda fuar 
havasında posterler sergilenirken diğer 
tarafta belediyelerin, işletmelerin ve 
akademisyenlerin ürettiklerini (ürün, 
marka, model, proje vb.) standlarda 
paylaşmaları sağlanacak.’’

…ve Dördüncü Nesil Üniversite… 

“Son söz olarak, aynı ekosistemi 
paylaştığımız tüm iş ortaklarımıza çağrıda 
bulunarak bu şölende yer almalarını ve 
katkı vermelerini bekliyoruz. Biliyoruz 
ki serbest çalışanların (freelancer: bilim 
insanları, uzmanlar, girişimciler, artistler 
vs.) görev alacağı, açık inovasyonun 
amaçlandığı “Dördüncü Nesil Üniversite” 
olgusuna doğru hızla yol alıyoruz. 
Artık yöneticilerinin bilinen sözcülük, 
girişimcilik ve benzeri rolleri arasında 
irtibat kişisi olma rolü ön plana çıkarken; 
üniversitelerin rolü ise kolaylaştırıcılığa 
ve motive ediciliğe kaymaktadır. Bu 
yeni süreçte heyecan duyan herkesi yol 
arkadaşlığına davet ediyoruz.”

1. Proje Pazarı 26 – 27 Nisan 2018’de
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• ÇOMÜ Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi’ne bağlı olarak çalışmalarını 
sürdürüyor.

Bünyesinde çalışan 3 öğretim üyesi, 1 diş 
hekimi ile; dolgu, diş temizliği, diş çekimi 
uygulamalarında hizmet veren poliklinik,  
ÇOMÜ Kreş ve Anaokulu’nun giriş katında 
bulunuyor.

Randevu sistemiyle çalışmalarını sürdüren diş 
polikliniğine ulaşmak ve randevu almak için 
aşağıdaki numaradan iletişime geçebilirsiniz.

ÇOMÜ Ağız ve Diş 
Sağlığı Polikliniği 

Hizmetlerine 
Devam Ediyor

0286 218 00 18 – 6587
Muayene ve Randevu İçin

ÇOMÜ Çocuklar Evi - Kreş ve Anaokulu Giriş Katı 
Terzioğlu Yerleşkesi
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• Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 
11. Üst Kurul Toplantısı, birlik 
üyesi dört üniversite rektörünün 
katılımıyla Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde 
yapıldı. 

Toplantıya; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, Kırklareli Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bülent Şengörür, Namık Kemal 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman 
Şimşek, Trakya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜB Alt Kurul 

Dönem Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, 
TÜB Genel Sekreteri Doç. Dr. Aşkın 
Koyuncu, ÇOMÜ Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. Mirza 
Tokpunar ve Genel Sekreter Sami Yılmaz 
katıldı.

Trakya Üniversiteler Birliği Dönem 
Başkanı Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 11. 
Üst Kurul Toplantısı nedeni ile birlik 
üyesi dört üniversite rektörünü ÇOMÜ’de 
ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu 
dile getirerek toplantının verimli 

geçmesini diledi. 
2017 yılında TÜB tarafından yapılan 
bilimsel- sosyal etkinlikler ve 2018 
yılı içerisinde yapılması planlanan 
çalışmalar hakkında görüş alış verişinde 
bulunulan toplantıda; 11. Alt Kurul 
Toplantısının Kasım Ayının son haftası 
Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde 
Edirne’de, 12. Üst Kurul Toplantısının 
ise Aralık Ayının 3. haftası Namık Kemal 
Üniversitesi ev sahipliğinde Tekirdağ’da 
gerçekleştirilmesine karar verildi. 

TÜB 11. Üst Kurul Toplantısı 
ÇOMÜ’de Yapıldı

ÇOMÜ’lü Yıldız, En Başarılı Profesyonel 
Yönetici Ödülünü Aldı

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2001 yılı me-
zunu, Yataş Grup Genel Müdürü Nevzat Yıldız, 2017 
Perakende Günleri kapsamında verilen ‘Perakende 
Güneşi Ödülleri’nde “En Başarılı Profesyonel Yönetici” 
ödülünü aldı.

 
Konusunda uzman 15 kişiden oluşan jürinin 
değerlendirmesi sonucu, sektörün en prestijli ödüllerinden 
biri olarak kabul edilen ‘Perakende Güneşi Ödülleri’nde “En 
Başarılı Profesyonel Yönetici” ödülüne layık görülen Nevzat 
Yıldız, ödülünü Lütfi Kırdar’da düzenlenen törende aldı.

2012 yılından itibaren Pazarlama Direktörü olarak görev 
yaptığı Yataş Grup’ta 2016 yılı itibariyle Genel Müdürlük 
görevine getirilen ÇOMÜ’lü Nevzat Yıldız, İSO 500 listesinde 
halka açık şirketler arasında en hızlı yükseliş kaydeden 
şirket olan Yataş Grup’ta, Enza Home ve Yataş Bedding 
markalarının yurt içi ve yurt dışında son yıllardaki hızlı 
yükselişinin mimarları arasında yer alıyor.
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Öğrenci Toplulukları, Birlikte Çalışma ve 
Üretme Kültürünü Geliştirir

• ÇOMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer, 
üniversitemizde 
faaliyet gösteren 
öğrenci topluluklarının 
başkanları ile Troia 
Kültür Merkezi’nde bir 
araya geldi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mirza Tokpunar, Sağlık 
Kültür ve Spor Daire 
Başkanı Yüksel Yıldız, 
Öğrenci Konseyi Başkanı 
Alperen Uysal’ın da katıldığı 
toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer öğrenci topluluklarının 
yönetimden taleplerini dinlemek için 
bir araya geldiklerini belirterek “Öğrenci 
toplulukları üniversite hayatında çok 
önemli. Topluluk aynı ilgi alanına sahip 
öğrencilerin bir araya gelip birlikte bir 
şeyler yapma iradesini ortaya koyar. Birlik 
oluşturma ruhu yansıtır. Birlikte çalışma, 
üretme kültürünü geliştirir” dedi.

Öğrencilik hayatını, sadece dersler 
bağlamında ele almanın ötesine geçip 
hayatta tecrübeler ve kazanımlar elde 
etmek olarak tanımlayan Acer, bu açıdan 
toplulukların önemine dikkat çekerek 

“Yönetim olarak topluluk faaliyetlerinin 
öneminin farkındayız. Toplulukların 
birçok zararlı oluşumları engellemesi 
açısından değerli olduğunu düşünüyoruz. 
Gayrimeşru yapıların belli maksatlara 
yönelik öğrencilerimizi kullanmalarını 
engelliyor oluşunu da bu açıdan 
önemsiyoruz. Topluluk faaliyetlerini 
elimizden geldiğince, imkanlar ölçüsünde 
desteklemeye çalışıyoruz” şeklinde 
konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mirza 
Tokpunar ise öğrenci topluluklarının 
güzel faaliyetlere imza attığını onları da 
bu anlamda desteklemekten memnuniyet 
duyduklarını ifade etti. 

Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen 
Uysal ise üniversite yönetiminin çeşitli 
alanlarda topluluklara destek verdiğini 
ifade ederek toplulukların özellikle maddi 
anlamda ciddi olan beklentilerini, sponsor 
bulma yoluyla çözmeleri tavsiyesinde 
bulundu.Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanı Yüksel Yıldız ise özellikle 
öğrenci harçlarının kaldırılmasının 
ardından tüm üniversitelerde ilgili 
daire başkanlıklarının maddi açıdan 
zayıfladığına vurgu yaparak yine de 
topluluklara ellerinden gelen desteği 
vermeye çalıştıklarını ifade etti. Toplantı 
soru cevap bölümüyle sona erdi.

Üniversite - Sanayi İşbirliği Çalışmaları 
Hızla Devam Ediyor

• Kamu-Üniversite- Sanayi (KÜSİ) 
İşbirliği çalışmalarının bir 
parçası olan firma ziyaretleri 
kapsamında bu kez Atiye Laçin 
Gıda Sanayi ile görüşüldü.

Çanakkale ilinde bulunan sanayicilere 
devlet destekleri ve üniversitemiz 
ile gerçekleştirebilecekleri faaliyetler 
konusunda bilgi vermek ve Üniver-
site-Sanayi işbirliğini geliştirmek 
amacıyla yürütülen, Proje Koordinasyon 
Merkezinin de katılımcıları arasında 
bulunduğu KÜSİ ziyaretleri firmalar ile 
akademisyenlerimizin buluşturulmasına 
öncülük ediyor.

Daha önce ÇOMÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Erdem ve Mühendislik 

Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü aka-
demisyenlerinin katılımı ile Tahsildaroğlu 
Süt Ürünlerine yönelik olarak düzenlenen 
KÜSİ Kapsamındaki ikinci saha ziyareti, 
Proje Koordinasyon Merkezinin organi-
zasyonu ile Atiye Laçin Gıda Turizm San. 
Tic. LTD. ŞTİ. firmasına gerçekleştirildi. 
Ziyarete, Mühendislik Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri 

Doç. Dr. Gülgün Yıldız Tiryaki, Yrd. 
Doç Dr. Nükhet Nilüfer Demirel Zorba, 
Yrd. Doç. Dr. Murat Zorba ve Yrd. Doç 
Dr. Çiğdem Uysal Pala katılım gösterdi.

"Unsuz, şekersiz, glutensiz ve yağsız" 
sloganıyla Mevlevi tatlısı isimli ürünü 
üreten ve kendine özgü doğal ürün-
leriyle de sektörde hızlı yükselen 
şirketler arasında yerini koruyan 
firmanın genel müdürü Atiye Laçin, zi-

yaret kapsamındaki toplantıda işbirliğine 
her zaman açık olduklarını belirterek 
farklı projelerini ÇOMÜ akademisyen-
lerine aktardı.  Toplantı, karşılıklı görüş 
alışverişi yapılarak ve yeni projelerin 
başlatılması yönünde kararlar alınması ile 
son buldu.
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• ÇOMÜ Kreş ve Anaokulu öğrencileri 
birimlere yaptıkları ziyaretlerle 
meslekler hakkında bilgiler aldılar. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Kreş ve Anaokulu, 5 ve 6 yaş 
grubu öğrencileri, öğretmenleri ve 
Koordinatör Meral Aydın eşliğinde 
Üniversite bünyesinde gerçekleştirdikleri 
birim ziyaretleri kapsamında ÇOMÜ 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Koordinatörlüğü ile ÇOMÜ TV ve 
Radyo’yu ziyaret ettiler. Ziyaretlerde 
birim çalışanları tarafından öğrencilere, 
birimlerde yapılan çalışmalar hakkında 

bilgiler verildi. 
Bu tür ziyaretlerin 
çocukların hayal 
dünyalarında 
şekillendirmeye 
çalıştıkları çeşitli 
meslekler ve 
yapılan işler 
hakkında onlara 
somut örnekler 
sunması anlamında 
önemli olduğunu 
vurgulayan Meral 
Aydın, ziyaret 
takvimi doğrultusunda dönem boyunca 

diğer birimlerin de ziyaret edileceğini 
ifade etti.

Minik Öğrenciler, Meslekleri 
Yerinde Öğreniyor

Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan 
"Proje Yazma Eğitimi"

• ÇOMÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı öğretim 
elemanları tarafından 
Proje Yazma Eğitimi 
gerçekleştirildi. ÇOMÜ Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Sibel Oymak’ın yürüt-
ücüsü olduğu müdahale 
tipteki proje iki aşamada 
gerçekleştirildi.

Birinci aşamada katılımcılara 
“Bilimsel Araştırma Teknikleri” 
konusunda görsel-işitsel mal-
zemeler yardımıyla bir eğitim 
sunulurken, ikinci aşamada “TÜBİTAK 
1001 türü proje yazma basamakları” 
kullanılarak proje yazma bilgi ve becer-
ilerinin geliştirilmesi için eğitim verildi. 
Her iki aşama ön testte ve son testte 10’ar 
soruluk önermelerle eğitimin etkinliği 

açısından incelendi. Otuz iki katılımcının 

başladığı proje yazma eğitimini 14 
katılımcı başarıyla tamamlayabildiğini be-
lirten Anabilim Dalı Öğretim elemanları 
katılımcıların ortalama bilgi puanlarının 
eğitim sonrasında öncesine göre anlamlı 
düzeyde arttığı gözlemlendiğini belirttiler.

 “Proje Yazma” işinin birkaç 
günde değil birkaç ayda 
yazılabileceği bilincinin ve 
tutumunun geliştirilmesinin 
önemsendiğine değinen Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı öğretim 
elemanları katılımcıların 
sunumlarında bu konuda 
farkındalık oluşturulduğunu da 
açıkladılar.

Proje Yazma Eğitim 
Modülü’nün oluşturulduğu 
çalışma sonucunda Anabilim 

Dalı Öğretim elemanları 
tarafından Tıp Fakültesi uzmanlık 
öğrencilerinin ayrı bir grup eğitimi 
almasına ihtiyaç olduğu ve her sağlık 
bilimleri alanında meslek gruplarına özgü 
proje yazma eğitimlerinin düzenlenme-
sinin daha yararlı olabileceği ifade edildi.
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• İstanbul Bilim ve 
Akademisyenler 
Derneğinin katkısı ile 
İstanbul’da düzenlenen 
1. Uluslararası Mimarlık 
ve Tasarım Sempozyumu 
çok sayıda akademisyen, 
mimar ve birçok büyük 
firmanın tasarım 
uzmanlarının katılımı ile 
gerçekleşti.

Altı farklı oturumda gerçekleşen 
sempozyumda, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi 
Mimarlık ve Tasarım Fakül-
tesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Alper Sağlık ve Yüksek Lisans 
Öğrencisi Ebru Seda Başaran’ın 
birlikte hazırladıkları “Gelişen 
Teknolojinin Peyzaj Mimarlığı 
Meslek Disiplinine Yansımaları” 
adlı çalışma Peyzaj Mimarlığı 
alanında Poster Sunum Birincilik 

Ödülü’nü aldı.
Yrd. Doç. Dr. Alper Sağlık, peyzaj 
proje, tasarım ve uygulaması 
konularında ÇOMÜ’nün ismini 
ilgili organizasyonlarda duyurma 
ve başarısını arttırma gayreti 
içinde olduklarını ifade etti.

Uluslararası Mimarlık ve Tasarım 
Sempozyumu’nda Birincilik Ödülü

Gümrük ve Dış 
Ticaret Alanında 
Güncel Gelişmeler

• Ezine Meslek Yüksekokulunda 
“Gümrük ve Dış Ticaret Alanında 
Güncel Gelişmeler” söyleşisi 
gerçekleşti.

Gümrük Müşaviri Yusuf Ölçen tarafından 
gerçekleştirilen söyleşiye; Ezine İlçe Emniyet 
Müdürü Alper Pasinli, Ezine Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. R. Cüneyt 
Erenoğlu, Ezine AK Parti İlçe Başkanı Güray 
Yüksel, Ayvacık MYO Müdür Yardımcısı 
Öğretim Görevlisi Ahmet İhsan Şamdan ile 
Ezine Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve 
Ayvacık Meslek Yüksekokulu öğrencileri 
katıldı.Söyleşi Gümrük Müşaviri Yusuf 
Ölçen'e Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu tarafından günün 
anısına verilen hediye takdimi ile sonra erdi.

Deniz Teknolojileri Meslek 
Yüksekokulu Öğretim 
Görevlisi’nden En İyi Proje 

• Deniz 
Teknolojileri Meslek 
Yüksekokulu Öğretim 
Görevlisi Serpil 
Odabaş’ın yazdığı 
proje 16 proje arasında 
en iyi 3 proje arasında 
yer aldı. 

Heidelbergcement 
ve Akçansa Çimento tarafından desteklenen maden sahalarında biyoçeşitliliğin 
arttırılmasını amaçlayan uluslararası araştırma yarışmasında 16 proje başvurusu 
arasında bilimsel araştırma kategorisinde; proje yürütücülüğünü DENTEK MYO 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serpil ODABAŞI 'nın yapacağı ' Bozalan Kalker ve Kil 
Ocağının Biyoçeşitliliği ve Ocaktaki Sulak Alanın Rehabilitasyonu ' başlıklı proje 
en iyi üç proje arasına girmiştir.

Gelibolu Piri Reis MYO'da İş 
Arama Becerileri İle İlgili 
Seminer Düzenlendi
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulunda Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanı Ayşegül Bozkurt tarafından; İŞKUR 
faaliyetlerinin tanıtımı, iş arama 
becerilerinin geliştirilmesi, 
işverenle mülakat/ görüşme 
teknikleri, özgeçmiş hazırlama 
ve işbaşı eğitim programı gibi 
konular hakkında bilgilendirme 
semineri verildi.
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Dr. İbrahim Bodur Girişimcilik, Uygulama 
ve Araştırma Merkezi tarafından 
düzenlen “Sürdürülebilir Rekabet İçin, 
Teknoloji, Tasarım ve İnsan” konulu 
konferans Troia Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Kale Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Ceo’su Dr. Zeynep 
Bodur Okyay’ın konuşmacı olarak 
katıldığı konferansa, Çanakkale Valisi 
Orhan Tavlı, Rektör Vekili Prof. Dr. Süha 
Özden, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Erdem’in yanı sıra çok sayıda protokol 
mensubu, akademik personel, Kale Grubu 
çalışanları ve ÇOMÜ’lü öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından ÇOMÜ 25. Yıl 
tanıtım filmi ve Kale Grubu 60. Yıl 
tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan 
konferansın açılış konuşmasını Dr. 
İbrahim Bodur Girişimcilik, Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Erdal Aydın yaptı. Aydın konuşmasında, 
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
ve Dr. İbrahim Bodur Girişimcilik 
Uygulama ve Araştırma Merkezinin her 
türlü ihtiyacına destek olan Kale Grubuna 
teşekkür ederek çeşitli kurumlarla 
yapılan işbirliklerine ve merkezin 
yürüttüğü çalışmalara değindi.

Zeynep Bodur Okyay’ın özgeçmişinin 
okunmasının ardından başlayan 
konferansta ÇOMÜ’de olmaktan gurur 
ve mutluluk duyduğu ifade eden Okyay; 
“Akıllı Şehir” ve “T İnsan” kavramlarının 
önemine değindiği konuşmasını şu 
sözlerle sürdürdü:

“Bu Topraklara Hizmet Etmeye 
Devam Edeceğiz”

ÇOMÜ ait olduğum, ait hissettiğim 
bir üniversite. Başta babam İbrahim 
Bodur olmak üzere aileden aldığımız 
idealleri sürdürmek gayretindeyiz. 
Gerek ÇOMÜ’yle gerek ülkemiz için 
pek çok projeye imza atıyoruz. Çünkü 
bu topraklarda doğduk ve bu topraklar 
için hizmet etmeye devam edeceğiz. 21. 
yüzyılın öncelikli programlarını izleyerek 
Çanakkale’yi dönüştürmek istiyoruz.

“Büyük Bir Mirasın Üzerinde 
Yaşıyoruz”

2018 Troia Yılı ilan edildi. Bu Çanakkale 
için önemli bir değer olacak. Bizler büyük 
bir mirasın üzerinde yaşıyoruz. Piri 
Reis’in,  1915’in, tarihin, mitolojinin, 1915 

ruhunun yaşandığı topraklardayız. Bu 
topraklar için elimizden gelenin fazlasını 
yapma gayretindeyiz.

“Yüzyıla Ayak Uydurmak İçin 
T İnsan Olmalıyız”

Teknoloji ile bütünleşmiş, tasarımcı 
insanlar olmamız ve “bir şeyin her şeyini, 
her şeyin bir şeyini” bilmemiz gerekiyor. 
21. Yüzyıla ayak uydurmamız için her 
konuda fikrimiz olması bir konuda da 
derinlemesine fikrimiz olması gerekiyor. 
Empati, yaratıcılık, merak ve tutkuyla 
ileriye bakmaktan vazgeçmemeliyiz.” 

Konferans, Dr. Zeynep Bodur Okyay’ın 
konuşmasının ardından günün anısına 
hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı 
çekilmesiyle son buldu. 

"ÇOMÜ'yle 
Ülkemiz İçin 

Pek Çok 
Projeye İmza 

Atıyoruz"
3. kez ÇOMÜ’lülerle buluşan Dr. 
Zeynep Bodur Okyay ÇOMÜ’de verdiği 
konferansta akıllı şehirler ve T insan 
olmak konusunda bilgilendirmelerde 
bulundu. 
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BİGA MYO’da  Sağlıklı Gıdaya Erişimde 
Kooperatiflerin Rolü Konulu Konferansı

• Troia Çevre Derneği 
Başkanı Oral Kaya, 
Biga MYO’da Yenilene-
bilir Enerji Kaynakları 
konusunda bilgiler 
aktardı.

Biga Meslek Yüksekokulu 
Yönetim ve Organizasyon 
Bölümü Kooperatifçilik 
Programı tarafından orga-
nize edilen "Güvenli Gıdaya 
Erişimde Kooperatiflerin Rolü: Polonya 
Örneği" konulu konferans gerçekleştirildi.

Çanakkale Troya Çevre Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Oral Kaya'nın konuşmacı 
olduğu konferans, Biga MYO konfer-
ans salonunda gerçekleşti. Konferansa 
Biga MYO Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. 
Ertuğrul Bilgücü ve Öğr. Görevlisi Bahad-
din Zayim’in yanı sıra çok sayıda aka-
demisyen ve öğrenci katıldı. 

Konferansta konuşmacı Oral Kaya 
Polonya'daki gıda kooperatiflerinin yapısı 
ve çalışmaları ile Yenilenebilir Enerji 
Kooperatifleri’nin çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. 

Kaya konuşmasında, Polonya’da uygu-
lanan gıda kooperatifleri modelinin 
tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya 
istedikleri zaman ulaşmasını sağladığını, 

böylece aracıların ortadan 
kalktığı, kaynakların 
yerinde kullanıldığı, israfın 
önlendiği ve çevrenin 
korunduğu bir gıda tüketim 
zinciri oluştuğunu belirtti.  

Yenilenebilir Enerji 
Kooperatifleri’nin çevre 
dostu ve sağlıklı ener-
jinin üretimini sağlayarak 
fosil yakıtların enerji 

kaynaklarının temininde kullanılmasını 
önlediğini dile getirdi.

Konferansın sonunda konuşmacı 
Çanakkale Troya Çevre Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Oral Kaya’ya öğrenciler 
tarafından çiçek takdim edilirken Koop-
eratifçilik Programı Öğretim Görevlisi 
Muradiye Özel Ödül tarafından teşekkür 
belgesi verildi.

2018 Troia Yılı’nda “Adaların Su Altı Dalış 
Güzergâhları” Projesi

• 2018 Troia Yılı çerçevesinde 
Çanakkale Valiliği himayesinde 
ve Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi işbirliği ile 
gerçekleştirilen etkinlikler 
kapsamında “Adaların Su Altı 
Dalış Güzergâhları” isimli 
projeye başlandı.  

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Fakültesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 
Bozcaada Kaymakamlığı ve ÇOMÜ 
Sualtı Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nin ortak çalışmaları 
ile gerçekleştirilecek olan bu projenin 
ilk adımını Bozcaada’nın Sualtı Dalış 
Güzergâhları oluşturuyor.

ÇOMÜ’nün 25. Yıl etkinlikleri 
münasebetiyle 2018 Troia Yılı projeleri 
arasında değerlendirilen Proje için ilk 
olarak; Bozcaada Kaymakamı Mustafa 
Akın, Yazı İşleri Müdürü Burhan Çebi, 
Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Fatma Çolakoğlu, Su 
Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali İşmen’in 
katıldığı “Adaların Su Altı Dalış 
Güzergâhları; Bozcaada” isimli dalış 
etkinliği gerçekleştirildi.

Bozcaada sualtı zenginliklerinin ve 
değerlerinin ortaya çıkarılmasının 
planlandığını belirten Deniz Bilimleri ve 
Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma 
Çolakoğlu proje ile ilgili şunları aktardı:

‘’Bozcaada; antik çağ uygarlıklarında 
ve Osmanlı döneminde önemli bir 

yerleşim birimi olmuştur.  Hakim 
rüzgarlar nedeniyle deniz ticaret 
yolunda olması ve antik dönemden 
beri ikmal yeri olarak kullanılması, 
Bozcaada’yı hep önemli kılmıştır. O 
dönemlerde kötü hava şartlarında 
ve savaş zamanlarında gemilerin 
Bozcaada doğal limanlarını 
saklanma alanı olarak kullandığı da 
bilinmektedir. Troia yılı kapsamında 
gerçekleştirilecek bu proje ile 
Çanakkale ili sınırları içerisinde 
mevcut antik yerleşim yerleri 
kalıntılarına ek olarak, bölgenin 
sualtı biyolojik zenginliklerinin 

ve batıklarının da turizm değerlerine 
katılması amaçlanmaktadır.

Çanakkale’de turizm faaliyetlerinin 
sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 
Bozcaada su altı zenginliklerinin ortaya 
çıkartılacağı bu çalışma 2018 Troia yılının 
temel çıktılarından biri olan bölge kültür 
rotalarının oluşturulmasına da katkı 
verecektir. ‘’
Proje, Troia Yılı boyunca dalış etkinlikleri 
ile devam edecek.
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Kalkınma Bakanlığının ‘’Üniver-
site Bilgi Yönetim Sistemi’’ Projesi 

kapsamında İzmir Katip Çelebi Üniver-
sitesi tarafından geliştirilen Üniversite 
Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesinde de 
kullanılmaya başlayacak.

ÜBYS’nin, yaklaşık 30 adet farklı modül-
den oluşan ve tek bir veri tabanı altında 
çalışan tümleşik bir yazılım olduğunu 
belirten Bilgi İşlem Daire Başkanı Bülent 
Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 
şunları aktardı:

‘’Üniversitemiz bugüne kadar, Öğrenim 
Yönetim Sistemleri, Personel Bilgi Sistemi 
(PBS), Sürekli Eğitim Sistemi, 2016 yılında 
kullanmaya başladığımız Elektronik 
Belge Yönetim Sistemi (EBYS) gibi birçok 
programı ayrı ayrı para ödeyerek çeşitli 
özel firmalardan satın aldı. Bu programlar 
için yüksek olan ilk satın alma maliyetleri 
dışında bir de her yıl bakım ücreti parası 
ödeniyordu. ÜBYS’yi yazılımı geliştiren 
üniversite ile yapılan protokol anlaşması 
sonucunda ilk alım maliyeti ödemeden 
ücretsiz olarak aldık. Sadece her yıl için 

hizmet alımı kapsamında bakım ücreti 
olarak cüzi bir ücret ödenecek, fakat 
ödenen miktar Kalkınma Bakanlığı Projesi 
olduğu için Bakanlık tarafından üniversit-
emiz bütçesine geri ödenecek.

ÜBYS, Üniversite bütçesine büyük para 
tasarrufu sağlamasının yanı sıra kullanıcı 
için işlem kolaylığı, veri güvenliği ve 
zaman anlamında da avantajlara sa-
hip. Bu sistemden önce kullandığımız 
programları ayrı firmalardan aldığımız 
için her biri bağımsız çalışıyordu. Ama 
ÜBYS’de tüm bu programlar tek bir veri 
tabanı altında çalıştığı için bilgi sistemleri 
birbiri ile iletişime geçebiliyor. Yani her 
hangi bir kullanıcı bir programa bilgi girişi 
yaptığı zaman bu bilgi diğer programlarda 
da görünür olacak. Böylece kullanıcılar 
her bir program için ayrı ayrı bilgi girişi 
yaparak zaman harcamayacaklar.’’

2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 
kullanılmaya başlanacak olan ÜBYS’de 
ilk olarak EBYS ile birlikte PBS ve yılın 
ortalarında da Öğrenim Yönetim Sistem-
lerini, zamanla da diğer modülleri 
kullanıma açacaklarını söyleyen Kaya, 

Bu sistemi kullanmaya başlayan sayılı 
üniversiteler arasında en büyük Üniver-
sitenin ÇOMÜ olduğunu belirtti.Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığı Sistem Yöneti-
cilerinden Cahit Kurt ise sisteme uyum 
aşamasında belirli aralıklarla personele 
eğitim programları düzenleyeceklerini, ilk 
etapta EBYS ile ilgili 5 gün süren eğitimde 
250 personeli bilgilendirdiklerini ifade 
etti. Kurt, ÜBYS ile ilgili eğitim videoları 
ve broşürler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
tarafından tüm personele dağıtılacak 
dedi.Cahit Kurt, eğitime katılanlara; 
ÜBYS nedir, neden bu sisteme ihtiyaç 
duyuldu, bize sağladığı avantajlar ve ÜBYS 
uygulamaları gibi konuları içeren bir su-
num yaptı. Sunumun ardından Mühendis 
Murat Eser ile beraber EBYS eğitimi ve 
uygulamasına geçildi.  EBYS eğitiminde 
yeni evrak oluşturma, evrak atama, vekil 
bırakma ve yıllık izin alımı konularında 
personele teknik bilgiler verildi.

ÜBYS Test Uygulama sayfasına http://
ubystest.comu.edu.tr:90  ÇOMÜ Tek 
Hesap parolası ile giriş yaparak test 
yapabilirsiniz.  

ÜBYS, ÇOMÜ’de 
Hayata Geçiyor

• ÇOMÜ bilgi işlem çalışmalarına 
bir yenişini daha ekledi ve 
Üniversite Bilgi Yönetim 
Sistemi’ni ÇOMÜ’de kullanılabilir 
hale getirdi. 

Soru ve önerileriz için 
bidb@comu.edu.tr 
adresine e-posta atabilirsiniz.

Haber Röportaj: Duygu Karademir ARAS
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Terzioğlu Yerleşkesinde Mühendislik 

Fakültesinin yan tarafında, 1996 
yılında inşaatına başlanan fakat yerinin 
mevzuata aykırı olması nedeni ile sorun 
haline gelen, yine mevzuat engellerinden 
dolayı yıkımı da yapılamayan, Yerleşke 
içerisinde bir “ucube” halinde kalan 
karkas bina, gerekli takipler yapılıp yıkım 
izni alınarak yıkılmaya başlandı.

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi 
akademisyenlerinden oluşan komisyonca 
hazırlanan inceleme raporunun Orman 
Bölge Müdürlüğüne sunulması sonucunda 
binanın yıkılması kararı alındı. Yıkım 
kararının Çanakkale Belediyesine 
bildirilmesi ve gerekli izinlerin alınması 
neticesinde gerçekleştirilen yıkım 

ihalesini alan firma tarafından
binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Böylelikle, Terzioğlu Yerleşkesinde kirli 
ve estetik dışı bir görüntü oluşturan yapı 
ortadan kaldırılmış oldu.

 Yıllardır Çözülemeyen 
Bir Sorun Daha Çözüldü !

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
bünyesinde faaliyete gösteren Sosyal Market Odası, yeni eğitim-
öğretim döneminde de katkı ve bağışlarla yenilenip hizmet 
vermeye devam ediyor. 

Ziraat Fakültesi’nin akademik ve idari personelinin bağışları ile 
yardımsever kişilerden toplanan kullanılmamış veya kullanılmış 
ancak kullanılabilir niteliğini kaybetmemiş olan giyim ve ev eşyaları, 
fakülte içerisindeki Sosyal Market Odası’nda ihtiyacı olan öğrencilere 
ücretsiz olarak dağıtılıyor.

12.00-14.00 saatleri arasında açık olan Sosyal Market Odası 2017-
2018 Eğitim ve Öğretim döneminin sonuna kadar öğrencilere hizmet 
vermeye devam edecek.

AÇIK
12:00-14:00

Sosyal Market Odası, 
Yenilenen Yüzüyle 

Öğrencilerin Hizmetinde!
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• “Beyaz Rusların Gelibolu 
Gurbetinin 100. Yılına Doğru” 
Konferansı Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) himayesinde, 
Çanakkale - Tübingen Troia Vakfı 
ile Rusya Ekonomi Bilim ve Teknoloji 
Derneği’nin (REBTEK) katkılarıyla, 
ÇOMÜ Korfmann Kütüphanesinde 
gerçekleştirildi.

Aynur Hasanova’nın piyano resitali 
ile başlayan konferansın açılış 
konuşmasını yapan Rusya İstanbul 
Başkonsolosu Andrey Podyelişev, içinde 
bulunduğumuz yılın “Beyaz Rusların 
Gelibolu Gurbeti”nin 100. yıl dönümü 
olduğunu ifade ederken Beyaz Rus 
askerlerinin ve ailelerinin Gelibolu’ya 
yerleşmesinin Rusya tarihinin önemli bir 
parçası olduğunu ve bu durumun iki halk 
arasında bir bağ oluşturduğunu belirterek 
konferansa katılanlara ve Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer’e teşekkürlerini sundu.
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, yaptığı 
konuşmada savaşların birçok acının, 
ıstırabın sebebi olduğunu ifade ederek 
şunları söyledi:

“Aslında savaşın kazananı yoktur, 
kaybeden her zaman insanlıktır, tarihin 
öğrettiği 
en önemli derslerden bir 
tanesi de budur. 1. 
Dünya Savaşı, insanlığın 
gördüğü ilk dünya 
savaşıdır. Bu anlamda 
da; ilk büyük 
faciadır, 
milyonlarca 
insan 
hayatlarını 
kaybetmiş, 
evlerinden 
olmuştur ve 
aynı savaşın 
sonlarına doğru 
Rusya’da 
yaşanan iç 
çatışmada aynı 
acılar yaşanmış 
ve yüz binlerce 
insan yaşadığı 
yeri terk 
etmek zorunda 
kalmıştır. 

Bu olayın, bizim milletimize yansıyan 
tarafını bugün burada anıyoruz. Tıpkı 
kişilerin olduğu gibi, milletlerin de 
kendine has bazı nitelikleri vardır. 
Türk milletinin kendine has öne çıkan 
özelliklerinden bir tanesi, insanlık dersi 
olarak tarihte defalarca kez gösterdiğimiz 
şefkattir ve bunu günümüzde de 
gösteriyoruz.  1920’de Beyaz Rus 
ordusunun ülkemize sığındığı olaya 
bezer bir şekilde, Yahudilerin İspanya’dan 
kaçmak zorunda kaldığında, bize 
sığınması çarpıcı örneklerdendir. Bugün 
de komşu ülkelerimizin vatandaşlarını 
misafir eden bir milletiz. Bu hep böyle 
oldu, bundan sonra da 
olacak. Her tarihi 
olay gibi bunun 
da ifade ettiklerini 
unutmamak 
lazım. 

Geçmişimizde yaşadığımız bu olaylar 
aslında Türk ve Rus milletinin ne 
kadar iyi anlaşabildiğini gösterir, bu iki 
millet geçmişten günümüze sarsılmaz 
bir dostluk kurabildiyse bunu devam 
da ettirebilirler, bu anlamda hepimize 
düşen bazı görevler oluyor tabi ki; bu 
gün aslında biz o tarihin verdiği dersin 
gereğini yerine getiriyoruz. 1920-22 
yılları arası yaşanmış bu olayı burada yad 
ederek aslıda bundan sonrasına da katkı 
sağlamaya çalışıyoruz.

Türk milleti ile Rus milleti bundan 
sonra da dost kalmaya devam edecektir. 
ÇOMÜ olarak, bu güzel faaliyete 
katkı sağlamak istedik,  bu katkıların 
büyüğünü hocalarımız 5 yıl içerisinde 
yapmış oldular. Doç. Dr. Vedat Çalışkan 
ve Prof. Dr. Aydın İbrahimov hocamızın, 
Gelibolu’da yaşanan olaylara ilişkin 
yaptıkları araştırmalarda ortaya 
koydukları detaylar, olayın güzel 
taraflarının ortaya çıkmasında ciddi bir 
bilimsel katkı sağlamıştır. Bu sebepten 
kendilerine çok teşekkür ediyoruz.”

Rusya İşbirliği Federal Ajansı Türkiye 
Temsilciliği Başkan Yardımcısı Natig 
Guliyev ve Prof. Dr. Aydın İbrahimov’un 
konuşmalarından sonra Doç. Dr. Vedat 
Çalışkan “Gelibolulu Beyaz Ruslar” adlı 
bir sunum gerçekleştirdi. 

Konferans, karşılıklı hediye takdimi ile 
sona erdi.

“Beyaz Rusların Gelibolu Gurbeti"
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Coimbra Politeknik Enstitüsü (Portekiz) İle 
Erasmus+ Anlaşması İmzalandı

• Ziraat Fakültesi ile 
Coimbra Politeknik 
Enstitüsü (Portekiz) 
Arasında Erasmus+ 
Anlaşması İmzalandı.

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Bahçe Bitkileri Bölümü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Murat 
Şeker tarafından yürüt-
ülen çalışmalar çerçevesinde, 
Ziraat Fakültesi ile Coim-
bra Politeknik Enstitüsü 
(Portekiz) arasında Erasmus+ anlaşması 
imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Eski 
ve modern şehir özelliklerini taşıyan 
Coimbra, Portekiz’de öğrenci şehri olarak 
bilinmektedir. Lizbon ve Porto arasında 

yer alan şehir, ülkenin önemli tarımsal 
üretim bölgelerinden biri ve önemli 
bir üniversite kentidir. Portekiz’in eski 
başkenti olan Coimbra’da iki büyük üni-
versite bulunmakta olup, bunlar Coimbra 
Üniversitesi (http://www.uc.pt/en) ile 

Coimbra Politeknik Enstitüsü’dür 
(https://www.ipc.pt/). Coim-
bra Politeknik Enstitüsü’nde 
6 adet fakülte bulunmaktadır 
ve Coimbra Ziraat Fakültesi 
(http://portal.esac.pt/portal/) 
kuruluşun en eski fakültesidir. 
1887 yılında kurulan Coimbra 
Ziraat Fakültesi, Portekiz’in en 
eski tarımsal eğitim kurumu-
dur. Çok sayıda uluslararası 
işbirliğinin yürütüldüğü 
Fakülte, kuruluşunun 130. yılını 
kutlamaktadır.

İmzalanan bu protokolün, Üniversit-
emiz ve Coimbra Politeknik Enstitüsü 
öğrencileri için yeni imkânlar sunmasını 
ve hayırlara vesile olmasını dileriz.

• Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi’ni 
sağlamak adına gerçekleştirilen 
koordinasyon toplantılarınına bir 
yenisi daha eklendi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Yüksek Öğretim Kalite 
Güvencesi 4. Toplantısı Troia Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.Toplantıya, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail 
Tarhan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hüsnü Baysal, Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Tamer Demir, Sağlık 
Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet 

Ünver, MEYOK Koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Enver Yolcu, Üst 
Komisyon Üyeleri, Danışma 
Kurulu Üyeleri, Alt Komisyon 
Üyeleri ve Kalite Güvencesi 
Temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ÇOMÜ’nün 
kalite güvencesi 
çalışmalarını anlatan bir sunum 
gerçekleştiren Komisyon Üyesi Prof. 
Dr. Süha Özden, akademik ve idari 
birimlerin dış değerlendirme süreci ve 
program akreditasyon hazırlıklarına 
dair aktarımlarda bulundu. Prof. Dr. 

Özden, kalite güvencesi kapsamında 
gerçekleştirilmesi gereken anket 
çalışmalarını örneklendirdiği 
konuşmasında, birçok bölümün 
akreditasyon çalışmalarının sürdüğünü 
de kaydetti.Toplantı, soru cevap kısmının 
ardından sona erdi.

Yüksek Öğretim Kalite 
Güvencesi 4. Toplantısı 



64 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

KARİYER

SİBER ZORBALIK 
VE ÇOCUKLAR

• Gelişen teknoloji ile birlikte 
hayatımıza çok sayıda yenilik de 
giriyor. 

Yeni cihazlar ve yeni uygulamalar aynı 
zamanda yeni alışkanlıklar anlamına 
da geliyor. Bu sayede hem zamandan, 
hem enerjiden kazanırken aynı zamanda 
yaşamımızı daha kolay planlayabiliyor ve 
bilgiye istediğimiz yerde ve istediğimiz 
zaman çok kolay erişebiliyoruz. 

Bu durum aynı zamanda bizi başkaları 
için,başkalarını da bizim için daha kolay 
erişilebilir hale de getiriyor. Bu yenilikler 

bir yandan yaşamımızı kolaylaştırırken 
diğer yandan bazı sakıncalar da 
içermektedir. Bilgisayar oyunlarının ve
sosyal medyanın bağımlılık yapıcı özelliği 
bunun en tipik örneğidir. Günümüzde 
bu bağımlılık türü neredeyse madde 
bağımlılığı kadar ciddi bir duruma 
gelmiştir.

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler 
aynı zamanda özellikle çocukları çeşitli 
risklerle de karşı karşıya bırakmaktadır. 
Kontrolsüz ve uzun süre bilgisayar 
başında kalan ya da tablet vb..
cihazlar kullanan çocuklar ebeveynlerinin 

kontrol alanından da çıkmaktadırlar. 
Genellikle çocuklar bu tür etkinliklerde 
sakin durdukları için ebeveynler bu 
durumdan çok şikayetçi olmazlar. 

Çocuklar bu tür cihazları kullandıklarında 
aslında kendileri için çok da güvenli 
olmayan bir alana girmiş olurlar. 
Kötü niyetli kişiler, çocukları istismar 
edebilecek kişiler ya da çocuğun yaşına 
uygun olmayan görüntü ya da siteler 
çocuğun hem ruh sağlığını hem de fiziksel 
gelişimini olumsuz etkileyebilir. Çocuklar 
ayrıca bu ortamlarda siber zorbalığa da 
maruz kalabilirler.

Anneme ya da 
Babama 

Söylemeli miyim?

Uzm. Psk. Serdar Topal
ÇOMÜ Psikolojik Danışmanlık Merkezi
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A. Bu cihazların kullanımını engel-
lemek doğru da değildir mümkün 
de değildir ama kontrol etmek ve 
sınırlarını belirlemek ebeveynlerin 
görevidir. Hafta içi 30 ila 45 dk. kadar, 
hafta sonu ise biraz daha uzun süre 
izin verilebilir. Bu konu ebeveyn ve 
çocuğun birlikte karar vermesi ger-
eken bir konudur.

B. Çocuk sorumluluklarını 

yerine getirdiğinde bu cihazlara 

erişebilmelidir. Yani bu cihazlar 

veoyunlar çocuğun yerine 

getirmesi gereken günlük 

sorumluluklarının bir ödülü 

olmalıdır.

C. Çocuğun kullandığı 
cihazda mutlaka ebeveyn 
koruma programları 
bulunmaktadır.

D. Küçük çocuklar 

odalarında tekbaşlarına bu 

cihazlara girmemelidirler. 

Mümkünse ailenin hepbirlikte 

bulunduğu odada ve ekran 

anne - babaya dönük olmalıdır.

E. Şiddet içerikli oyunlar 
çocukların gelişimini olumsuz 
etkiler, ebeveynler bu konuda da 
gerekli hassasiyeti göstermeli, 
oyunları dikkatli seçmelidir.

Ebeveynler çocuklarının internet ya 
da sosyal medyada kimlerle iletişim 
kurduğu ya da kimlerle görüştüğünü 
her zaman bilemeyebilirler. Bu 
sebeple anne - baba ve çocuk 
arasında karşılıklı bilgi
alışverişine, anlamaya ve empati 
kurmaya yönelik bir iletişim 
olmalıdır. Bu iletişim, çocuklar 
uygun olmayan bir durumla 
karşılaştıklarında ya da bir sorun 
yaşadıklarında çekinmeden 
aileleri ile konuşmalarını sağlar. 
Cezalandırılma kaygısı yaşayan 
çocuklar ailelerine durumu 
anlatmayabilir ve sonrasında daha 
da ciddi sorunlar yaşayabilirler. 
Çocuklar olumsuz bir durumla 
karşılaştıklarında problem çözme 
becerileri bu durumun üstesinden 
gelmelerine yetmeyebilir. 

Bu durumda başvurabilecekleri 
yegane kişiler anne ve 
babalarıdır.
Sonuç olarak, 
sadece siber 
zorbalık ve 
sosyal medyanın 
olumsuz 
etkilerinden 
korumak için 
değil her türlü 
olumsuzluk 
karşısında çocukların 
çekinmeden kendilerini 
ifede edebilecekleri 
bir iletişimi kurmak 
gerekiyor. Anne – baba 
ve çocuk arasındaki 
iletişim arttıkça çocuklar 
olumsuzluk yaşasalar
bile güvende olurlar.

Pek i  Bu Konuda 
Ne ler Yapab i l i r i z?



66 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

• ÇOMÜ Burs ve Barınma 
Koordinatörlüğü öğrencilerin, 
barınma ve burs ile ilgili taleplerini 
karşılamak için çalışmalarını 
sürdürüyor.

Üniversitemizdeki öğrencilerin burs 
ve barınma ihtiyacını karşılamak, ilgili 
konulardaki problemlerini çözmek 
ve imkanlardan hızlı bir şekilde 
faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla 
Türkiye’de ilk kez Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) kurulan 
Burs ve Barınma Koordinatörlüğü, 
geçtiğimiz yıl ÖSEM’de hizmet vermeye 
başlamıştı.

Akademik gelişimin sürdürülebilir 
olması, uluslararasılaşma, fiziksel altyapı 
eksikliklerinin giderilmesi, öğrenci ve 
personel için sportif ve sosyal mekanlar 
yaratılması gibi konuların gündeminde 
olduğu ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, üniversitemiz öğrencilerinin çeşitli 
sorunlarını gidermek amacıyla kurulan 
Burs ve Barınma Koordinatörlüğünü 
ziyaret ederek gerçekleştirilen faaliyetler 
hakkında bilgi aldı.

Ziyarete, Uluslararası Öğrenci Ofisi 
Koordinatörü Doç. Dr. Aşkın Koyuncu, 
Burs ve Barınma Koordinatörü Okutman 
Zeynel Kılıç, Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanı Yüksel Yıldız, Öğrenci Konseyi 
Başkanı Alperen Uysal ve öğrenciler de 
katıldı.

Burs ve Barınma Koordinatörü Okutman 

Zeynel Kılıç, Uluslararası Öğrenci 
Ofisi Koordinatörlüğü, Sağlık Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci 
Konseyi Başkanlığı ile koordinasyon 
içinde çalıştıklarını belirterek yaptıkları 
çalışmaları anlattı: “Şu an gündemimizde 
beslenme bursları var. Beslenme 
burslarının öğrencilerimize dağıtımı 
ve öğrencilerimizin bu ihtiyacının 
karşılanması için çalışma içerisindeyiz. 
Aynı zamanda kısmı zamanlı çalışma 
programı var.  Bunun dışında özel 
kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç 
sahibi öğrencilerimize burs edinmeye 
çalışıyoruz.” 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Burs ve 
Barınma Koordinatörlüğünün kuruluş 
amacının üniversitemizdeki öğrencilerin 
burs ve barınma sorunları ile ilgilenecek 
doğrudan muhatapları olmasını sağlamak 
olduğunu belirterek sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

Burs ve Barınma Konusunda Tek Bir 
Adres Olsun İstedik

“Burs ve Barınma Koordinatörlüğü geçen 
yıl kurulana kadar öğrencilerimizin bu 
konularla ilgili tek bir muhatabı yoktu. 
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 
birçok işin yanı sıra bunu da halletmeye 
çalışıyordu.  Bu ciddi eksiklikti. Burs 
ve barınma konusunda her ayrıntının 
takip edileceği bir birim olmasını arzu 
ettik ve bu birimi geçen yıl oluşturduk. 
Koordinatörlüğümüz öğrencilerimize 
destek olma ve yönlendirme yapma 

konusunda çalışmalar yapmasının yanı 
sıra dışardan öğrencilere burs vermek 
isteyenleri motive edecek çalışmalar 
yapmasını da amaçladık. Bu konuda epey 
çalışma da yapıyorlar.  Şüphesiz ki bu 
birim yeni başladı, ilerleyen zamanlarda 
daha da güçlenecek ve yaptıkları 
çalışmalar ile öğrencilerimize dışarıdan 
burs verenlerin sayısını artırmaya 
ciddi katkısı olacak. Biz de üniversite 
yönetimi olarak bu birimin güçlenmesi 
için elimizden gelen desteği vermeye 
çalışıyoruz. 

Uluslararası öğrencilerimizin burs 
barınma konuları bizim vatandaşımız 
olan öğrencilerimizin burs barınma 
sorunları kadar önemli. Barınma 
konusunda alt yapı çalışmaları yapmaya 
devam ediyoruz. Ayrıca Burs ve 
Barınma Koordinatörlüğü, Uluslararası 
Öğrenci Ofisi Koordinatörlüğü, 
Öğrenci Konseyi koordineli şekilde 
çalışarak yabancı öğrencilerimize de 
burs ve barınma konusunda büyük 
destek sunuyorlar. Amacımız yabancı 
öğrencilere burs ve barınma konusunda 
en iyi desteği sağlayan üniversite 
olmak. Uluslararası öğrenci sayımızda 
artış var ancak biz öğrencilerimizin 
yüzde beşinin uluslararası öğrenci 
olması çalışmalarımıza büyük bir 
hızla devam ediyoruz.”Rektör Acer, 
öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak 
Burs ve Barınma Koordinatörlüğü’ne 
çalışmalarında başarılar diledi.  

Öğrencilerimizin Burs ve Barınma Sorunları 
Artık Daha Kolay Çözülüyor
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• Gençlik ve Geleceğimiz, Prof. Dr. 
Mehmet Şen’in sunumuyla 

        ÇOMÜ’de konuşuldu. 

Rektörlük Konferanslar Dizisi 
kapsamında Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen’in 
sunumuyla “Gençlik ve Geleceğimiz” 
konulu konferans gerçekleştirildi.

Troia Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
konferansa Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 
ÇOMÜ’lü akademisyenler, idareciler ve 
öğrenciler katıldılar.

Rektörlük olarak, kendi 
alanında büyük birikimi 
olan hoca ve uzmanları 
öğrencilerle bir araya 
getiren konferanslar 
dizisi gerçekleştirdiklerini 
belirten Rektör Prof. 
Dr. Yücel Acer “Bunu 
geçen yıl başlattık. Bu yılki 
konferansların ilkini Prof. 
Dr. Seyit Mehmet Şen 
hocamızla başlatıyoruz. 
Güzel bir konuyla 

başlıyoruz. Çok akademik olmayan, 
daha çok sizleri geleceğe yönelik 
bilgilendirecek bir konferans olacak. 
Konferanslar dizisi şüphesiz sizin ilginizle 
değer kazanacak. Kitap okuyarak bilgi 
öğrenmeye çalışmak tabi ki önemli. Bilin 
ki bir uzmanı, hocayı konferansında ya 
da seminerinde dinlemek gerçekten çok 
kıymetli. Bazen birkaç kitap okuyarak, 
birkaç yıl harcayarak edinemeyeceğimiz 

bilgileri bu konferanslardan süzüp alma 
şansımız var.” şeklinde konuştu. 
Genç tarifinin yaşa göre olmayacağına 
vurgu yapan Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen 
“Bir hayali, hedefi, heyecanı, inancı ve 
aşkı olan herkes bana göre gençtir. Genç 
insanın tasası vardır ve ideal sahibidir. 
Genç omurga sahibi olmalı, hayatta önüne 
çıkan tüm engellere ve zorluklara karşı 
dik duruşlu olmalıdır.” dedi. 
Şen; gençlere zamanın kıymetini 
bilmeleri tavsiyesinde bulunarak “Olmak 
istiyorsanız önce dolmak zorundasınız. 
Eğitim hayatında ya da hayatın 
kendisini her an öğrenerek geçirmeli. 
Bilgi günümüzde en büyük güç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bilgiyi üretmeyen 
toplumların dünyada söz sahibi olması 
imkansız. Ben Türkiye’nin geleceğine 
ve geleceğimizin aydınlık yarını olan 
gençliğimize güveniyorum” şeklinde 

konuştu. 

Soru cevap bölümüyle devam eden 
konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer; konferansı veren Prof. Dr. 
Seyit Mehmet Şen’e günün anısına 
bir plaket takdim etti.

"Genç İnsanın Merakı ve İdeali Vardır"
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Birol Hocam, öncelikle bize 
kendinizden ve bölümden 

bahsedebilir misiniz?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
yüksek lisans, Selçuk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde doktora çalışmamı 
tamamladım. Gazetecilik Bölümü Bölüm 
Başkanıyım. Ayrıca Dekan Yardımcılığı 
görevim var. Bölümde 4 öğretim üyesi, 
bir bölüm sekreteri bulunuyor. Ancak 
Bölümümüzün Eğitim Strateji Planı 
çerçevesinde Akademik kadromuzu 
daha da zenginleştirmeyi hedefledik. 
Bölümümüz tam doluluk oranı, yani 
eğitim planında belirlediğimiz 60 öğrenci 
ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. 

Hocam, gelmeden önce Türkiye’de 
gazetecilik bölümlerinin puanlarına 

baktım ve Üniversitemizin Gazetecilik 
Bölümü’nün puanları açıkçası beni 

şaşırttı. Ne düşünüyorsunuz bu 
konuda?

BÖLÜM OLARAK 
TÜRKİYE’DE İLK ONDA 

YER ALIYORUZ

Türkiye’deki İletişim Fakülteleri içinde 45 
tane gazetecilik bölümü bulunmaktadır. 
45 bölümün en düşük ve en yüksek 
öğrencilerin puanlarının ortalamasını 
aldığımızda bölüm olarak ilk ona 

giriyoruz. Bu başlangıç olarak oldukça 
iyi bir durum. Bu yıl eğitim öğretime 
başlayan bir bölüm olarak böylesine 
bir talep görmek bizi çok mutlu etti.  
Bölümümüzün eğitim-öğretim faaliyetine 
Türkiye’de ilk ona girerek başladık. 
Hedefimiz ilk beş yılda, Türkiye’de en 
çok tercih edilen ilk beş bölüm arasında, 
ilk on yılda ise ilk üç gazetecilik bölümü 
arasında yer almak.

• 2011 yılında İletişim Fakültesi ile birlikte kurulan, 
2015-2016 yılında başvurusu yapılarak öğrenci 
alımı onaylanan Gazetecilik Bölümü 2017-2018 yılı 
için %100 doluluk oranı ile eğitim-öğretime başladı.  

Bu yıl ilk kez öğrenci alan Gazetecilik Bölümü’nün 
amaçlarını, hedeflerini ve gazetecilik mesleğinin 
geleceğini Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birol Akgül ile 
konuştuk. 

Geleceğin Gazetecileri 
ÇOMÜ’de Yetişiyor
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Gazetecilik Bölümü’nün 
amaçları nelerdir? 

Ulusal ve uluslararası alanda etkin şekilde 
gazetecilik yapabilecek mesleki bilgiye, 
teknik donanıma, milli ve evrensel 
kültürel değerlere sahip, özgüveni 
yüksek bireyler yetiştirebilmek için 
sürdürebilir nitelikli stratejik eğitim 
planları geliştiren ve uygulamaya aktaran, 
kalite odaklı, yenilikçi ve girişimci bir 
bölüm olmak. Bu bağlamda proje tabanlı, 
uygulamaya dönük, disiplinler arası 
inceleme ve araştırma çalışmalarına 
dayalı eğitim-öğretim yapmak; yerel, 
ulusal ve uluslararası basın kuruluşları 
ile ortak bilimsel, kültürel, sosyal, sportif 
ve mesleki programlar geliştirmek. Bu 
çerçevede temel amacımız Türkiye’nin 
ulusal ve uluslararası alanda gazetecilik 
yapabilecek niteliğine sahip 
gazetecileri ülkemizin hizmetine 
sunmakdır.

Eğitim müfredatı 
hakkında bilgi 

verebilir misiniz?

TÜRKİYE’NİN 
ENLERİ 

OLABİLECEK 
GAZETECİLER 
YETİŞTİRMEK 

HEDEFİMİZ

Çanakkale şehir 
olarak çok avantajlı 
bir konumda 
bulunmaktadır. 
Ankara, İstanbul, 

İzmir arasında yer alan bir yerdeyiz. 
Dolayısıyla yüksek puanlar almış 
öğrencilerimizin bölümümüzü tercih 
ettikleri görülmektedir. Diğer bir değişle 
başarı düzeyi yüksek olan  öğrencilerin 
bölümümüzü tercih ettiği bu durumunda 
bölümümüz için belirlediğimiz hedeflere 
ulaşma açısından önemli bir avantaj 
sağladığını söyleyebiliriz. Böyle nitelikli 
öğrencilerle, etkin bir eğitim müfredatı 
uygulamamız sonucu hem Türkiye’nin 
hem de Dünyanın en iyi gazetecilerini 
yetiştirme şansımız bulunmaktadır. 

Bölümümüz açıldığında ilk olarak etin bir 
eğitim müfredatı hazırladık. Müfredatımız 
birinci ve ikinci yıl zorunlu derslerden 
oluşmaktadır. Bu süreçte ağırlıklı olarak 

teorik dersler bulunmakla birlikte 
uygulama derslerine de 

yer verdik. Üçüncü ve 
dördüncü sınıfta ise 

uygulama derslerine 
ağırlık verdik. 
Müfredatta 
bulunan uygulama 
dersleri açısından 
Türkiye’deki en 

yoğun uygulama 
dersi bulunan 
bölümlerden 
birisi 
olduğumuzu 
söyleyebiliriz. 
Çünkü alana 

inmeyen 
öğrenci ya da alanda 

çalışma yapmayan 
öğrencinin mezun 
olunca başarılı olma 
şansı çok düşük. 
Biz de bunun için 
alana inilebilecek, 
uygulama içeren 
derslere ağırlık 

verdik. 

Üniversitemiz yönetimi de 
öğrencilerimiz için uygulama alanlarına 
önemli yatırımlar yapıyor. Gazetecilik 

öğrencilerinin uygulama alanlarına 
baktığımızda da üniversitemizde çok iyi 
bir alt yapı var. Öğrencilerimize bunun 

nasıl faydası olacağı konusunda ne 
düşünüyorsunuz? 

ÖĞRENCİLERİMİZ, 
ÇOMÜ’DEKİ UYGULAMA 

ALANLARI SAYESİNDE BİR 
SIFIR ÖNDE

Uygulamaya dayalı eğitim öğretim, 
çağın gerekleri için de çok önemli. Artık 
alanlarında uzmanlaşmış kişilerin meslek 
hayatına daha kolay atıldığı bir gerçek. 
Bu açıdan üniversitemiz gazetecilik 
öğrencileri başlangıçtan itibaren bir 
adım önde başladılar. Uygulama alanları 
açısından zengin bir alt yapıya sahibiz, 
bu sayede öğrencilerimiz Türkiye’deki 
gazetecilik bölümünden mezun öğrenciler 
arasından sıyrılacak, mesleklerine 
deneyim sahibi olarak başlayacaklar. 
Biz de öğrencilerimizi daha ilk yıldan 
itibaren üniversitemizin sahip olduğu 
geniş imkanlardan yararlanmaları için 
yönlendirdik. 

Kısmı zamanlı ya da gönüllü olarak 
üniversitemizin Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Koordinatörlüğü ile Medya 
Merkezi Koordinatörlüğü’nde çalışmaya 
başladılar.  Ayrıca nüfusa oranla 
en fazla yerel gazetenin çıkarıldığı 
iller arasında yer alan Çanakkale’de, 
gazetecilik eğitim öğretimine başlamış 
olması yerel basın işletmelerine de 
önemli bir avantaj sağlayacaktır. İkili 
işbirlikleri için karşılıklı talepler var. 
Öğrencilerimiz için bir diğer uygulama 
alanı da yerel basın işletmeleri olacak. 
Öğrencilerimizin staj yapma imkânlarını 
ve alana inmelerini sağlayacağız. 
Bununla yetinmeyip ayrıca ulusal ölçekli 
basın işletmeleri ile de işbirliği yaparak 
ulusal basın işletmelerinde görev alarak 
öğrencilerimizin bilgi ve tecrübelerini 
artırmalarını hedefliyoruz. 
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Öğrencilerin mezun olduktan sonraki 
kariyer olanakları nelerdir? Nerelerde 

çalışabilecekler?

Kamu kurum ve kuruluşlarında, 
özel sektör ve kamu işletmelerinde, 
uluslararası yerli ve yabancı işletmelerde 
görev ve sorumluluk üstlenebileceklerdir. 
Yerel Gazeteler, Ulusal Gazeteler, 
Uluslararası Gazeteler, Yayın/Basım 
Evleri, Kitap Evleri, Ulusal ve Uluslararası 
Radyolar, Ulusal ve Uluslararası 
Televizyonlar, Sosyal Medya İşletmeleri, 
Özel ve Kamu İşletmelerinin Basın Yayın 
ve/veya Halkla İlişkiler Birimleri gibi 
alanlar öğrencilerimiz için kariyer imkânı 
olacak yerlerdir. 

Gazetecilik disiplinlerarası bir alan. 
Bunun hem avantajları var, hem 
de dezavantajları. Bu bağlamda 

öğrencilerimizin avantajlı olmak için 
nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor?

Yaptığınız tespit Türkiye’nin gerçeği. 
Öğrencilerimizin istedikleri alanlarda 
belirli disiplinler ışığında uzmanlaşmaları 
meslekte çok daha çabuk yükselmelerine 
yardımcı olacak bir unsurdur. Ancak 
Türkiye’de disiplinler arası işbirliği yapma 
konusunda genel bir sorun var. Biz bölüm 
kurulunda eğitim planlaması yaparken, 
öğrencilerimizin disiplinler arası çalışma 
yapabilecek bilgiye ve donanıma sahip 
olabilmesini hedefledik. Disiplinler arası 
çalışmaları gerçekleştirmenin temel 
yolu anabilim dallarını oluşturmaktı. 
Gazetecilik bölümü kurulur kurulmaz 
anabilim dallarını aktif hale getirmek 
için başvuruda bulunduk. Talebimiz YÖK 
tarafından kabul edilerek onaylandı. 
Bölümümüzde mevcut durumda 4 
anabilim dalı bulunmaktadır. Anabilim 
dallarını aktif hale getirmek için ilk 
olarak başkanları belirlenerek atamaları 
yapıldı. Anabilimdalı başkanları şimdi 
anabilim dallarının strateji planını 
hazırlanıyor. Bunun amacı öğrencileri 
farklı disiplinlerde daha verimli 
yetiştirebilmektir.  Öğrencilerimiz 
buradan mezun olmadan önce belli 
disiplinlerde uzmanlık alanlarına göre 
yoğunlaştırılmış dersler alacaklar ve alana 
inip alanda uygulama yapacaklar. Mezun 
olduklarında bir alanda uzmanlaşmış 
olarak mezun olacaklar.  

Gelişen iletişim teknolojileri gazetecilik 
mesleğini de hızla değiştiriyor. Bununla 

ilgili bizi neler bekliyor?   

İlk defa 2013 yılında bir deyim kullanıldı. 
Sanayi 4.0 diğer bir ifade ile 4. Sanayi 
Devrimi. Almanya, Japonya, Finlandiya 
ve Amerika’nın içinde yer aldığı sanayi 
devriminde 3 yıl içerisinde çok ciddi bir 
yol alındı. Bu bağlamda Türkiye de çok 
hızlı bir şekilde yol alıyor ve Türkiye 
için hedef 2023. Sanayi devriminin 
temelinde bilgi ve iletişim tabanlı 
sanayileşme var. Gazetecilikte bilgi 
iletişim sektörünün gelişimine göre 
gelişen bir bölüm olduğuna göre alt 
yapıları aynı. Bu bağlamda sanayi 4.0 
bütün mesleklerde değişim, dönüşüm 
sağlayacağı gibi gazetecilikte de radikal 
değişim dönüşüm sağlayacak. 2030 
yılına kadar değişimin birinci ve ikinci 
aşamasına geçileceği kanaatindeyim. 
Birinci aşamada gazetecilikte platformlar 
oluşacak.  İkinci aşamada gazetecilik 
dijitalleşecek. Üçüncü aşamada ise 
robotik gazetecilik ön plana çıkacak. 
Platform gazeteciliği, vatandaş 
gazeteciliği olarak da tanımlanıyor ama 
vatandaş gazeteciliğinin bir üst ölçeği 
olduğu söylenebilir. Haberle ilgili olan 
herkesin haberini yayınlayabileceği 
platformlar oluşacak. Gazeteciler ise o 
platformları yöneten ve yönlendirenler 
olacak. Bir de kaynağın doğru haber verip 
vermediğini teyit edecek, doğrulama 
uzmanı gibi çalışacak. Türkiye’de 
platform gazeteciliğinin de ilk örneği 
çıktı. “Teyit.org.” geleceğin gazeteciliğinin 
ilk adımları için bir örnek. Dijital 
gazetecilikte ise gazeteler bir çip şekline 
dönüşecek. Parmak ucu kadar olacak 
çipleri istediğiniz kadar açabileceksiniz.
Dokunduğunuz zaman bugün ki gazete 
hissini yaşamanızı da sağlayacak. 
Bununla ilgili ilk çalışmalar yapıldı 
ve çok başarılı sonuçları var. Gazeteyi 

okumayı bitirdiğinizde tekrar cebinize, 
cüzdanınıza koyabileceksiniz. Üçüncü 
aşamada ise robotik gazetecilik türünün 
ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. 
Gözlüğünüz, düğmeniz, küpeniz vb. sizin 
robotunuz olacak. Ya da evde günlük 
işlerinizi yapan robotunuz olacak, 
siz robotunuza direktif vereceksiniz. 
Sizin için haberleri derleyecek ve siz 
istediğiniz zaman üç boyutlu olarak 
haberleri izleyebileceksiniz. Örneğin bir 
kaza haberini sizin yanınızda oluyormuş 
gibi hissedecekseniz. Bunun da ilk 
denemelerinin yapıldığı ve uygulamaların 
ciddi anlamada başarılı olduğu tespit 
edilmektedir. 

Biz de hazırlamakta olduğumuz Eğitim 
Stratejik Planı ve yapmış olduğumuz ders 
programlarını tamamen sanayi 4.0’a göre 
planladık. Türkiye’de, “Sanayi 4.0” da 
gazetecilik anlamında değişim dönüşümü 
yakalayacak ilk bölümlerden olacağız.

Son olarak öğrencilerinize ne 
söylemek istersiniz?

Öğrencilerimizin ilk günden itibaren 
amaç ve hedeflerini belirleyerek kariyer 
planlarını hazırlamaları oldukça 
önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimizin 
kısa, orta ve uzun vadelerde nereye 
varmak istediklerini şimdiden tespit 
etmeleri ve ona göre çalışmalar yapmaları 
gerekmektedir. Bu çalışmalar sırasında 
öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmak için 
planlı ve yoğun bir şekilde yılmadan etkin 
şekilde çalışmaları gerekmektedir. Ben 
öğrencilerimizin başarılı olacaklarına, 
belirledikleri hedefe ulaşacaklarına 
ve ülkemize etkin şekilde katkı 
sağlayacaklarına inanıyorum.

Öğretmenler 
Günü

 kutlandı

Röportaj: Eylem Tuna Çoban
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• Çanakkale İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 24 Kasım 
Öğretmenler Günü kapsamında 
Cumhuriyet Meydanında Atatürk 
Anıtı’na çelek sunma törenine, 
Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden 
katıldı.  24 Kasım Öğretmenler 
Günü vesilesiyle gün boyunca birçok 
etkinlik gerçekleştirildi. 

Bu etkinliklerden biri de Eğitim 
Fakültesi tarafından Üniversitemiz 25. 
Yılı Etkinlikleri kapsamında organize 
edilen “24 Kasım Öğretmenler Günü” 
etkinliğiydi. 

Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 
etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Osman 
Özkan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Salih Zeki Genç, ÇOMÜ Genel Sekreteri 
Sami Yılmaz, akademik personel, 
öğrenciler, öğretmenler ve emekli öğretim 
üyeleri katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Öğr. Gör. 
Tamer Bektaş yönetimindeki Troy Oda 
Orkestrası’nın müzik dinletisi ile başlayan 
program,“Kirazlı’dan Anafartalar’a 
Öğretmen Okulları” filmi ile devam etti. 

 
Açılış konuşmalarını Marif Müfettişi 
Ahmet Göç, Prof. Dr. İsmet Uysal, Dekan 
Prof. Dr. Salih Zeki Genç ve İl Milli Eğitim 
Müdürü Osman Özkan gerçekleştirdi. 

1988 ÇOMÜ Mezunu Marif Müfettişi 
Ahmet Göç; Çocukların hayatında 
anne babalarından sonra en önemli yol 
göstericilerin öğretmenler olduğunu 
belirterek, “bir millet çağdaş ülke 
seviyesine ulaşmak istiyorsa eğitime 
önem vermeli, bilimsel veri tabanlı 
oluşturduğu eğitim anlayışı ile bu 
süreci yönetmeli ve devam ettirmelidir. 
Eğitim sisteminin başarıya ulaşmasının 
birçok unsuru vardır ancak en değerlisi 
öğretmenlerdir” dedi.

Emekli Öğretim Elemanları adına bir 
konuşma yapan Prof. Dr. İsmet Uysal, 
ÇOMÜ Eğitim Fakültesi tarihinin canlı 
tanığı olduğunu ve 45 yılık çalışma 
hayatından sonra emekli olan birisi için 
yeniden ÇOMÜ’de olmanın mutluluğunu 
yaşadığını söyledi.

“Öğretmenler Toplumsal 
Dönüşümün Mimarlarıdır”

Dekan Prof. Dr. Salih Zeki Genç Eğitim 
Fakültesinin ana gayesinin öğretmen 
yetiştirmek olduğunun altını çizerek 
fakültenin her geçen gün kalitesini 
ileriye taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Genç, 
24 Kasım’ın tarihçesinden bahsederek 
sözlerine şöyle devam etti: 

“Her toplumda olduğu gibi öğretmenler 
bizde de toplumsal dönüşümün 
mimarlarıdır. Emekli olunmayan meslek 
olarak tanımlanabilir öğretmenlik. 
Öğretmen fiilen çalışmasa bile hep 
öğretmendir. Bu nedenle bütün 
mesleklerin en başında gelir öğretmenlik. 
Öğretmenlik mesleğinin önemini bilen 
fakültemiz öğretmen yetiştirme sistemini 
her geçen gün daha iyiye daha yeniye 
taşımak için akademik kadrosunu 
güçlendirmekte, gelişmeleri ve yenilikleri 
yakından takip etmekte, uygulamaları ile 
zenginlik katmaktadır.”

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan 
tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü 
kutlayarak, yeniden bu dünyaya gelsem 
yine öğretmen olurdum dedi. Açılış 
konuşmalarının ardından plaket takdimi 
yapıldı ve program kokteyle sona erdi. 

Öğretmenler 
Günü

 kutlandı
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• Genç Liderler Topluluğu tarafından 
organize edilen Dr. Süleyman 
Gündüz’ün anlatımıyla Aliya 
İzetbegovic’i Anma 
Programı ÇOMÜ Troia 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşti.

Programa; ÇOMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer, Kırklareli 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bülent Şengörür, Namık Kemal 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Osman Şimşek, 
Trakya Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. 
Erhan Tabakoğlu, 
ÇOMÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. 
Dr. Mirza Tokpu-
nar, Genel Sekreter 
Sami Yılmaz, Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Mehmet Erkan 
Kıllıoğlu, Güzel San-
atlar Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. Dinçay 
Köksal, GESTAŞ Genel 
Müdürü Volkan Uslu ile 
çok sayıda davetli ve 
öğrenci katıldı. 

Konuşmacı olarak 

Gazeteci - Yazar Dr. Süleyman Gündüz’ün 
katılımıyla Bosna Hersek Kurucu 

Cumhurbaşkanı Bilge İnsan Aliya 
İzetbegovic’in ölümünün 14. 
yılında anıldığı program saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın 

okunmasıyla başladı. 
Programın açılış konuşmasını 
yapan Genç Liderler 
Topluluğu Başkanı Kürşad 

Temizyürek; merhum 
Aliya İzetbegovic’in, 

Bosna 
Hersek’in 

en zor 

zamanlarına şahitlik etmiş, sapasağlam 
bir irade ve dik duruş sergilemiş, mücade-
lesi ve liderliği ile tüm dünyanın takdirine 
kazanmış büyük bir lider olduğunu 
söyledi.

Temizyürek; ‘’Son yüzyılın gördüğü en 
büyük devlet adamlarından biri olan, 
bilge lider kelimesi kendisine fazlasıyla 
yakışan Aliya İzetbegovic bundan 14 yıl 
önce aramızdan ayrılmıştır. Ülkesi için 
mücadeleden hiç geri durmamış Bosna 
Hersek’in bağımsızlığı için verdiği müc-
adele onun ismini tarihe altın harflerle 
yazdırmıştır’’ şeklinde konuştu.

Gazeteci – Yazar Dr. Süleyman Gündüz’ü 
ÇOMÜ’de ağırlamaktan büyük bir mutlu-
luk ve gurur duyduğunu ifade eden Prof. 
Dr. Yücel Acer “Tez aşamasında hukuk 
çalışan bir öğrenci olarak tez konumda 
Bosna’da Müslümanlara karşı işlenen suç-
lar, mahkemeleri ve cezalarını çalıştım. 
Sarajevo’ya daha önce birkaç kez gittim ve 
savaşın ardında ne gibi izler bıraktığına 
bizzat şahit oldum. Süleyman Bey 
merhum Aliya’nın sağlığında kendisiyle 
röportaj yapma şansına erişmiş. Kendis-
inden bu bilge insanı dinlemek gerçekten 
bizler için de fırsat” diyerek konferansın 
düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür etti. 

"Aliya, Bir Kitle Heykeltraşıdır"
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ÇOMÜ’ye ikinci kez geliyor olmaktan 
mutluluk duyduğunu söyleyen Dr. 
Süleyman Gündüz; ‘’ Bugün burada 20. 
yüzyılın son çeyreğinde Balkanlarda 
tarihi bir dönüşüme imza atmış olan 
küçük bir toplumun büyük liderini ölü-
münün 14. yılında anmak ve anlamak 
münasebetiyle toplandık. Onu tanıma 
ayrıcalığına erişebildiğim için kendimi 
çok bahtiyar hissediyorum’’ dedi ve 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

Üniversiteler, Bu Çağa Cevap 
Verebilecek Düşünceyi Üretmek 

Zorunda

‘’Son iki yüz yıldır evrensel tartışmalar 
yapılırken Müslümanlar hiçbir şey 
söylemediler. Çünkü Müslümanlar 
1800’lü yıllardan itibaren bir varlık ve 
yokluk kaygısı içine düştüler. Yenilmiş 
bir medeniyetin çocukları olarak 

bizler, bir varoluş kaygısı 
içinde olduğumuzdandır 
ki evrensel paradigmalar 
oluşurken dünyaya kendi 
anlayışımıza uygun bir 
teklifte bulunmadık. Bu 
suskunluğumuz halen 
devam ediyor. 

Bugün içinde yaşadığımız, 
merkezinde yer aldığımız 
coğrafyanın temelinde bir 
kaos varsa, savaş varsa, her 

gün çok sayıda insan ölüyorsa bu 
durum Müslümanların hala bu 
çağa bir cevap vermemelerinden 
kaynaklanıyor. 

Dolayısıyla üniversitelerimiz 
yani fikir üretecek olan ilim 
kurumlarımız, artık bu çağa 
cevap verebilecek bir düşünceyi 
üretmek zorundadır. Burada siz 
gençlere çok önemli görevler 
düşüyor. Çünkü bu düşünceleri 
siz gençler üreteceksiniz.

Aliya; Ezilen Bir Topluluğu, 
Ülkesi İçin Ölebilecek Bir 

Topluma Dönüştürdü

Aliya bu anlamda bir kitle 
heykeltıraşıdır. Yüzbinlerce 
kişinin öldüğü, yüzbinlerce 
kişinin de mülteci durumuna 
düştüğü bir ortamda önderlik 
ettiği halkını özgürlüğe, esenliğe 

kavuşturmak için olağanüstü bir çaba sarf 
ederken, ahlaktan asla ayrılmadı. Bundan 
ötürü Aliya, bir kitle heykeltıraşıdır. 
Avrupa’nın ortasında dininden dolayı 
hor görülen bir topluma kimlik ve kişilik 
kazandırdı. Onları bir devlet sahibi yaptı’’ 
dedi.

Soru cevap bölümüyle devam eden 
programın sonunda Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer, Dr. Süleyman Gündüz’e hediye 
takdiminde bulundu. 
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• Çok sayıda öğrenci topluluğu olan 
ÇOMÜ, topluluk tanıtım günlerinde 
üye alımı ve topluluk tanıtım 
etkinliklerini gerçekleştirdi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Sağlık 
Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Yüksel 
Yıldız,  Öğrenci Konseyi Başkanı 
Alperen Uysal ile birlikte üniversitemiz 
öğrenci topluluklarının kendilerini 
tanıtabilmesi, yeni üye kazanabilmesi ve 
gerçekleştirmek istedikleri etkinlikleri 
duyurabilmeleri adına Terzioğlu Kampüsü 
Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi (ÖSEM) 
önünde açtıkları stantları gezdi. 

Rektör Acer, topluluk stantlarını yerinde 
gezip öğrencilerle bir araya gelmenin 
mutluluk verici olduğunu belirterek 
“Biz öğrencilerimizin daha fazla sosyal, 
kültürel, sportif faaliyetler içerisinde 
olmalarını arzu ediyoruz. Bu bağlamda 
öğrenci topluluklarımızın faaliyetlerini 
imkanlarımız dahilinde destekliyoruz” 
dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü: 

Üniversitemiz Adına Çok Mutlu Oldum, 
Gurur Duydum

“Öğrencilerimiz çok değişik alanlarla 
uğraşıyorlar. Üniversitemizde sadece 

teorik eğitim olmadığını aynı zamanda 
sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel 
faaliyetlerin de olduğunu gösteriyorlar. 
Tiyatro 
topluluğundan, 
insani yardım 
için uğraşan 
bir topluluğa, 
sanattan spora 
kadar birçok 
topluluk var. Bu, 
üniversitemiz 
adına gurur verici. 
Hem öğrencilerin 
düşünsel 
gelişimine hem de 
sosyal anlamda 
gelişimine katkı 
sağlayan birçok 
faaliyet yapıyorlar.  Ben 
bu faaliyetleri görünce 
üniversitemiz adına çok 
mutlu oldum, gurur duydum. 
Biz de üniversite yönetimi 
olarak toplulukların 
faaliyetlerini elimizdeki 
imkanlar çerçevesince 
destekliyoruz. Hatta bu 
destekler somut birçok 
faaliyete dönüşüyor. Biz, 
öğrencilerimizin daha fazla 
sosyal, kültürel, sportif 

faaliyetler içerisinde olmalarını arzu 
ediyoruz. İnşallah bu anlamda da 
üniversitemiz gelişmeye devam edecek.”

Öğrencilerimizin Sosyal, Kültürel ve Sportif 
Faaliyetlerini Destekliyoruz

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite-
si Ziraat Fakültesinde, ‘Doku Kültürü 
Yetiştirme ve Topraksız Kapalı Alan 
Üretim Odası’ hizmete açıldı.

Hizmete başlayan bitki yetiştirme 
odasına, kalp krizi nedeniyle 7 Eylül 2013 
tarihinde hayatını kaybeden Tarımsal 
Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Hakan Turhan’ın ismi verildi. Ziraat 
Fakültesinin bodrum katında yer alan 10 
m2’lik üretim odasında, hem doku kül-
türü hem de kapalı alan topraksız üretim 
denemeleri yapılmaya başlandı.

Üretim odasının ekipmanları, ’Topraksız 
Fasulye Kültüründe Farklı Azot 
Dozlarının Rhizobium Nodülasyonu ve 

Bitki Verimi Üzerine Etkisi’ projesi ile ÇO-
MÜ-BAP FBA-2017-1094 proje desteğiyle 

sağlandı. Meristem kültürü yöntemi-
yle aseptik çoğaltımı gerçekleştirilen 
patates, oğulotu, asma, Afrika menekşesi, 
orkide, ceviz ve sert çekirdekli türlerin 
bitkiciklerinin gelişimleri, aydınlatma 
ve iklim kontrollü olan bu yetiştirme 
odasında gerçekleştirilmeye başlandı. 
Yetiştirme odasında ayrıca kallus 
oluşumu, organ rejenerasyonu ve 
bitkilerin dış koşullara adaptasyonuyla 
ilgili çeşitli denemelerle birlikte, ortam 
değişkenlerinin sensörler ile takibi ve 
mikroişlemcilerle müdahale eden akıllı 
devreler üzerine de farklı çalışmalar 
yürütülüyor. Buradaki çalışmalar 
kapsamında, 2016 yılında ’Akıllı bitkisel 
üretim kiti’ adıyla bir patent başvurusu da 
gerçekleştirildi.

Doku Kültürü ve Topraksız Üretim
 Denemeleri Başladı
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Farklı Kültürlerin Tasarım Anlayışları              
Aynı Çatı Altında Buluştu

• TYPE UNITE 2017 Tipografik 
Poster Tasarım Sergisi ile farklı 
kültürlerin tasarım anlayışları 
aynı çatı altında buluşturuluyor. 

TYPE UNITE 2017 Tipografik 
Poster Tasarım Sergisi, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanında 
açıldı. 2016 yılında Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı 
Bölümü Öğretim Görevlisi Özlem 
Uyan, Universidad Tarumanagara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Grafik Tasarım Bölümünden Öğretim 
Görevlisi Irwan Harnoko ve Universidad 
Technica Del Norte Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım 
Fakültesinden Öğretim Görevlisi Mony 

Acosta tarafından kurulan projenin 
ilk sergisini Dubai Tasarım haftasında 
gerçekleştirildi.  Bu yıl içinde ABD, 
Çin, Polonya, Güney Kore, Endonezya, 
Ekvador, Dubai’den 169 öğrencinin 
çalışmalarının bulunduğu sergi, farklı 
kültürlerin tasarım anlayışlarını aynı çatı 
altında buluşturuyor. 

Kuruculuğunu ve Türkiye 
temsilciliğini Öğr. Gör. 
Özlem Uyan’ın yaptığı 
TYPE UNITE 2017 sergisi 
ile ilgili Öğr. Gör. Uyan;  
“Amacımız farklı ülkeleri 
ve kültürleri tasarım ve 
tipografiyle bir araya 
getirmek. Önümüzdeki 
yıllarda katılımcı sayısının 
artmasıyla büyüyen ve 
gelenekselleşen TYPE 

UNITE, öğrenci odaklı, çağdaş ve evrensel 
bir proje olma yolunda hızla ilerleyecek. 
UNIQUE and CONNECTED Temasıyla 
tamamlanan 2017 sergisi sonrasında, 
“CONSUME” temasıyla 2018 yılında 
düzenlenecek sergi için çalışmalar 
başladı” dedi.

Mezun Öğrencimiz, 2017 Ahmet Kartal 
Başarı Ödülü'nü Aldı

• Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik 
Hizmet Üretenleri Derneği’nin her 
yıl verdiği Ahmet Kartal Başarı 
Ödülü’nü bu yıl mezun öğrencimiz 
Esra Çimen aldı. 

Türkiye’de lojistik kültürünün 
geliştirmesini öncelikli hedefleri arasında 
gören Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik 
Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD)’ın, 
üniversitelerde lojistik öğrenimi gören 
başarılı gençleri ödüllendirmek amacıyla 
her yıl verdiği  ‘Ahmet Kartal Başarı 
Ödülü’nü bu yıl Biga Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu Uluslararası Ticaret, Lojistik 
ve İşletmecilik Bölümü mezunu Esra 
Çimen aldı. 

İŞKUR’dan Ezine ve Ayvacık MYO’da Seminer

Ezine ve Ayvacık Meslek Yüksekokullarında İş 
Arama Becerileri ve İŞKUR faaliyetleri hakkında 
İŞKUR’dan İş ve Meslek Danışmanı Erkan Batur 
Ayhan tarafından seminerler verildi. 
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Çanakkale Savaşlarının Balkanlardaki Türk ve 
Müslüman Unsurlar Üzerindeki Yansımaları 

ve Çanakkale Türküsü 
• Çanakkale 

Onsekiz Mart 
Üniversitesi Balkan 
ve Ege Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
tarafından düzenlenen 
“Çanakkale 
Savaşları’nın 
Balkanlardaki 
Türk ve Müslüman 
Unsurlar Üzerindeki 
Yansımaları ve 
Çanakkale Türküsü ” konulu 
konferans Piriştina Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan 
Morina’nın katılımıyla gerçekleşti.

Troia Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
konferansa Rektör Vekili Prof. Dr. Mirza 
Tokpunar, Çanakkale Savaşları Gelibolu 
Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf 
Memiş, ÇOMÜ’lü akademisyenler ve 
öğrenciler katıldılar.

Böylesine kıymetli bir konuğu 
ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını 
ifade eden Balkan ve Ege Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. 
Aşkın Koyuncu sözlerine şöyle devam 
etti:

“Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Türkiye’den Balkanlara 
açılan pencere yolunda hızla ilerleyen 
üniversitemizin hedefleri doğrultusunda, 
Balkan Ülkeleriyle akademik ve bilimsel 
iş birliği imkânlarının geliştirilmesi, 
ortak yüksek lisans programlarının 
açılması, STK’lar ile iş birliği yapılması 
ve ÇOMÜ’nün Balkanlardaki tanıtımı 
doğrultusunda faaliyetler yürütmek 
üzere kurulmuş bulunmaktadır. Balkan 
ve Ege Uygulama ve Araştırma Merkezi 
tarafından düzenlen bu ilk konferans 
büyük önem taşımaktadır.

Hayatının 40 yılını Balkanlardaki Türk 
Kültürü, Türk Dili ve Edebiyatı konularına 

kendini adamış önemli 
bir Türkolog olan Prof. Dr. 
İrfan Morina, Balkanlarda 
Türklüğü ve Müslümanlığı 
savunmaya devam etmekte 
ve bugün burada bilgi ve 
tecrübelerini paylaşmak 
üzere kendisini ÇOMÜ’de 
ağırlamaktayız. Katılımıyla 
bizleri onurlandıran 
Prof. Dr. İrfan Morina’ya 
huzurlarınızda teşekkür 

ediyorum.”
Rektör Vekili Prof. Dr. Mirza Tokpunar 
"Çanakkale Savaşlarının Balkanlar 
üzerindeki etkileri bu konferansta 
farklı bir boyutu ile ele alınacak. Balkan 
Coğrafyası bizler için büyük bir değeri 
ifade etmektedir." dedi.
Konuşmaların ardından; Prof. Dr. 
İrfan Morina’nın sunumuyla yapılan 
Çanakkale Savaşları’nın Balkanlardaki 
Türk ve Müslüman Unsurlar Üzerindeki 
Yansımaları ve Çanakkale Türküsü 
konulu konferansa geçildi.Soru cevap 
bölümüyle devam eden konferansın 
sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. Mirza 
Tokpunar, konferansı veren Prof. Dr. 
İrfan Morina’ya günün anısına bir hediye 
takdim etti.

• ÇOMÜ’nün Dünya’ya ve uzaya açılan 
penceresi durumundaki Astrofizik 
Araştırma Merkezi ve Ulupınar 
Gözlemevi, kuruluşundan bu yana 
uluslararası ve ulusal ölçekte birçok 
önemli çalışmayı gerçekleştiriyor ve her 
geçen yıl gelişimini ivmeli bir şekilde 
sürdürüyor. 

Türkiye’de üniversitelerin gözlemevleri 
arasında eleman sayısı, çalışmaları, yürüttüğü 
projeleri, yayınları ve kullandığı altyapı 
bakımından en iyilerinden biri olarak 
bilinen Ulupınar Gözlemevi, ÇOMÜ’nün ve 
Çanakkale’nin uluslararası ölçekli bir bilim 
merkezi. Uluslararası arenada her yıl 20’nin 
üzerinde yayın yapılan merkezde, TÜBİTAK 
Projeleri ise sürekli yapılıyor. 

TÜBİTAK tarafından Üniversitelerin Araştırma 
ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına 
Yönelik Destek Programı (TÜBİTAK-1000) 
kapsamında, ÇOMÜ Gözlemevinin Astrofizik 
alanında desteklenmeye değer bulunması 
ise prestij açısından önemli bir destek. Proje 
ile ÇOMÜ Ulupınar Gözlemevi Türkiye’de 
personel yeterliliği ve alt yapı olarak önemli 
bir merkez olarak değerlendiriliyor. Proje 
sayesinde Üniversitemizin Astrofizik alanında 
ülkemizin en önemli merkezlerinden birisi 
olduğu tescillenmiş oluyor.  Projeyle ilgili 
birinci aşama çalışmalar 2017 yılının yaz 
aylarında tamamlanarak TÜBİTAK’a sunuldu. 
Bu destek kapsamında öncelikle Gözlemevi 
alt yapısını güçlendirilecek bir tayf-çeker 
cihazının alınması planlanıyor. 

Astrofizik Alanında Türkiye’nin En Önemli 
Merkezi ÇOMÜ Ulupınar Gözlemevi
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Ziraat Fakültesi 
Tarımsal Yapılar ve 
Sulama Bölümü Öğretim 
Üyelerinden Doç. Dr. 
Gökhan Çamoğlu’nun 
yürütücülüğünü yaptığı 
ve Prof. Dr. Levent Genç, 
Doç. Dr. Kürşad Demirel, 
Yrd. Doç. Dr. Arda Akçal, 
Yrd. Doç. Dr. Fatih 
Kahrıman, Zir. Müh. 
Ahmet Boran ile Zir. 
Müh. İlker Eroğlu’nun 
da proje ekibinde 
yer aldığı,  “Turgor 
Basıncı ve Termografi 
Tekniklerini Kullanarak 
Biberde Su Stresinin 

Belirlenmesi” isimli 
TÜBİTAK projesinin 
ilk yıl denemesi 
tamamlandı. 
Bitkiye dayalı alternatif 
izleme yöntemlerinden 
‘Turgor Basıncı’ 
ve ‘Termografi’ 
tekniklerinin 
kullanılmasıyla biberin 
su stres düzeyinin ve 
sulama zamanının 
belirlenmesi amacıyla 
yürütülen çalışmada, 
dünyada gelişen 
teknolojilerin sulamada 
kullanım olanakları                            
araştırılmaktadır.

Biberde Su Stresi Belirlendi

• Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanlığı ve 
öğrencilerinin düzenlediği İktisat Konferanslarının ikinci 
etkinliği olan ‘Gestaş ve Kariyer İmkanları’ Konferansı 
gerçekleşti.

Programa konuşmacı olarak katılan Çanakkale Gestaş Genel 
Müdürü Volkan Uslu, öğrencilere eğitim hayatı ve kariyeri 
hakkında bilgiler vererek Gestaş'ın faaliyetlerinden bahsetti. 

GESTAŞ ve Kariyer 
İmkanları Anlatıldı

ÇOMÜ Özel Güvenlik Personeline 
Hizmet İçi Eğitim 

• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi bünyesinde görev 
yapan özel güvenlik personeline 
hizmet içi eğitim verildi. ÇOMÜ’nün 
merkez ve ilçelerde görev yapan 
tüm güvenlik personelinin katıldığı 
hizmet içi eğitim Çanakkale 
Emniyet Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirildi.

Eğitime, Komiser Yardımcısı Bekir Uysal, 
Şube Müdürü Polis Atila Karadağ, Şube 
Müdürü Polis Tuncay Bayram, Özel 
Güvenlik Şube Müdürü Murat Özdemir 
ve ÇOMÜ Özel Güvenlik Koruma Şube 
Müdürü Erkan Kıraç katıldı.
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• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) 25. Yılı 
münasebetiyle ÇOMÜ-Gazi Üniver-
sitesi işbirliğiyle “Gazi Şühedanın 
Yolunda” adlı bir panel düzenlendi. 

Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen; 
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan 
Gider, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Uslan’ın katıldığı panelin oturum 
başkanlığını ÇOMÜ Mimarlık Tasarım 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Abdullah Kelkit 
yaptı. 

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından 
konuşan ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer Çanakkale’nin 
ülkemizin tarihinde 
çok büyük değerler if-
ade ettiğine değinerek 
“Burada büyük bir zafer 
kazanıldı. Bu bütün 
değerlerimizi içinde 
barındıran bir zafer. 
Çanakkale inanç, azim 

hatta zeka ile toplumun bu değerlerle 
neler başarabildiğini gösterdiği yer. Bu 
anlamda Çanakkale’de olmak ve onun 
üniversitesinde olmak bizler için gurur 
verici” dedi.

ÇOMÜ’nün 25. Yılında Türkiye’nin en 
köklü üniversitelerinden biri olan Gazi 
Üniversitesi ile güzel bir işbirliğine imza 
atmasından duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Rektör Acer, konuk öğrencilerin 
Çanakkale Savaşı’nın kazanıldığı eşsiz 

mekanları ziyaret edecek olmasından 
mutluluk duyduklarını ifade etti. 

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Uslan ise coğrafyamızın her karış 
toprağının şehit kanlarıyla kutsanmış 
mübarek topraklar olduğunu ifade ederek 
“Bunun en yoğun yaşandığı yerlerden 
birisi de Çanakkale. Gazi Üniversitesi 
Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden 
birisi. Köklü olmak sorumluluğumuzu 
da arttıran bir ifade. Araştırma üniver-

sitesi olmamızla birlikte 
bu sorumluluğumuz 
daha da arttı. Artık bu 
bilinçle daha büyük 
düşünerek geleceğimize 
ve milletimize bilgiyi ve 
katma değeri üretmek 
zorunda olduğumuzu 
öğrencilerimizden tüm 
birimlerimizdeki person-
elimize kadar hissettirme 
çabası içinde olacağız. 
İstiklalimizi korumak 
için üretmek zorundayız” 
şeklinde konuştu. 

Gazi Şühedanın Yolunda
25. Yılda ÇOMÜ-Gazi Üniversitesi İşbirliği
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan 
Gider; “Gençlik kimin arkasındaysa 
oranın gelişeceği muhakkak. İnsan 
hayatı boyunca biriktirdiklerinin çoğunu 
öğrencilik döneminde gerçekleştiriyor. 
ÇOMÜ Türkiye’deki bütün çalkantıların 
zararını görmüş bir kurum. Gerek 28 
Şubat gerekse FETÖ belası bu üniversiteye 
büyük zararlar verdi. Sağolsun Yücel Bey 
ve ekibi bunlarla ciddi şekilde mücadele 
etti. ÇOMÜ tekrar ismine yakışan hale 
dönüyor. Gazi ise gerçekten çok köklü 
bir üniversite ama Rektörü İbrahim 
Bey’in hemşerimiz oluşu bizim için 
önemini arttıran başka bir husus. Kendisi 
dostluğundan gurur duyduğumuz bir 
hocamız. Bu anlamda iki 

üniversitenin birlikte gerçekleştirdiği bu 
projenin önemli olduğunu düşünüyorum” 
dedi. 

Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Celal Türer gençliğin 
bir arayış dönemi olduğunu ifade 
ederek “Genç arayandır. Arayış içinde 
olandır. Neyi arıyor diye sorulursa 
elbette bunun cevabı kendini aradığıdır. 
Kültürünü, kimliğini, kişiliğini arıyordur. 
Bu arayışın doğru adresleri olmazsa 
nelere gebe olduğunu, hangi sıkıntıları 
doğurduğunuz hepimiz biliyoruz. Bizi 
ilgilendiren kısmı bu arayışın doğru 
adreslerde olması gerektiği” dedi. Türer, 
Çanakkale’nin bizler için bir değerler 
dünyasını içerdiğini belirterek bu 

ziyaretin kendimizi inşa etme eylemi 
taşıdığını sözlerine ekledi. ÇOMÜ 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket 
Yavuz ise geçmişin geleceğin öğretmeni 
olduğunu ifade ederek yaşanmakta 
olanın da ipuçlarını verdiğini söyledi ve 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz atalarımızın 
açtığı yolda iyisiyle kötüsüyle yaşamaya 
devam etmekteyiz. Bugün bizlerin isimleri 
Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, 
Fatma ise Çanakkale’de verilen büyük 
mücadelenin sonucu. Eğer o süreç 
yaşanmamış olsaydı bugün kimliklerimiz 
de kişiliklerimiz de imanımız da değer 
kodlarımız da herşeyimizle bambaşka bir 
dünyada yaşıyor olacaktık”Panel, soru 
cevap bölümünün ardından karşılıklı 
hediye takdimiyle sona erdi. 
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•  ÇOMÜ, bilimsel çalışmalara bir yenisini daha ekledi ve 
ÇOMÜ’lü akademisyenlerin Avrupa Birliği Projesi kabul 
edildi. 

Koordinatörlüğünü Bayramiç MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nazan 
Arifoğlu’nun üstlendiği, Bayramiç MYO Müdür Yardımcısı 
Öğr. Gör. Selçuk Birer ve Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öğütcü’nün de araştırmacı olarak görev 
aldığı ECOGARD AB ERASMUS+ Projesi (Supporting access to 
training and qualification of people with disabilities through 
development of VET course on Ecological Vegetable Gardening 
based on ECVET learning outcomes) 297.097 Euro bütçeyle 
desteklenmeye değer bulundu. 

Toplantısı, Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde gerçekleştirilen proje 
ile öğrenme zorluğu çeken kişilerin ekolojik tarım alanında 
eğitilmesi, kişisel beceri ve yeteneklerin kazandırılması ve bu 
kişilerin iş hayatına katılmaları amaçlanırken proje kapsamında 
Belçika, Bulgaristan, Slovenya ve Türkiye’den araştırmacılar, 3 yıl 
süreyle Avrupa çapında çalışmalarını gerçekleştirecek.

Bu proje ile engelli vatandaşlarımızın tarım alanında da aktif 
rol almaları amaçlanırken öğrenme güçlüğü çeken kişilerin, AB 
ülkeleri ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlamasının yanı 
sıra, sosyal hayat içerisinde özgüven kazanmaları hedefleniyor.

Koordinatörlüğünü Çanakkale Teknik Bilimler MYO 
Müdürü Doç. Dr. Ali Karabayır’ın üstlendiği, Bayramiç 
MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nazan Arifoğlu, Çanakkale 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. Hasan Basri Ormancı ve Mühendislik Fakültesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Öğütçü’nün araştırmacı olarak görev aldığı 
“Hazır Gıda Tedarik Zincirlerinin Güçlendirilmesi” 
(Empowering Public Food Procurement: pooling tools and 
good practices for public and local authorities towards 
sustainable food procurement) İsimli AB Stratejik 
Ortaklar Projesi 95.475 Euro bütçeyle desteklenmeye 
uygun bulundu. 

Proje kapsamında, Almanya, Avusturya, Çek 
Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, Slovenya ve Türkiye’den 
katılımcılar, 2 yıl süreyle, hazır gıda sektörünün 
hammadde tedarik sürecinde AB ülkelerindeki 
mevcut durum ve uygulamaları inceleyerek sektörün 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar 
yürütecekler.

Hazır Gıda Tedarik 
Zincirlerinin 
Güçlendirilmesi İsimli 
Avrupa Birliği Projesi 
Kabul Edildi

Kabul Edilen Avrupa Birliği Projeleri

Öğrenme Zorluğu Çeken 
Kişilerin Ekolojik Tarım 
Alanında Eğitilmesi İle 
İlgili Avrupa Birliği Projesi 
Kabul Edildi
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Arı Ürünleri İle Tedaviye İlişkin Yenilikçi 
Yaklaşım ÇOMÜ’den

• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal 
Çelik’in ‘Erasmus + Cooperation for 
innovation and the exchange of good 
practices-strategic partnerships 
for higher education’ kapsamında, 
"Therapeutic effects of apitherapy 
in higher education" başlıklı ‘EU 
projesi, toplam 721.000 TL bütçe ile 
desteklenmeye değer bulundu. 

ÇOMÜ koordinatörlüğünde 2 yıl 
boyunca sürdürülecek olan projede, 
tüm Avrupa’da yükseköğrenim 
alanında, arı ürünleri ile tedaviye 
(APİTERAPİ)  ilişkin yenilikçi bir 
müfredat geliştirilecek.  

ÇOMÜ’nün önderliğinde 
hazırladıkları 

projeyi toplam 4 ülke ve 6 ortak ile 
yürüteceklerini ifade eden Prof. Dr. 
Kemal Çelik; proje kapsamında Litvanya, 
Polonya, Slovakya ve Türkiye’deki ilgili 
üniversitelerde ilgili alanlarda verilen 
dersler içerisinde Apiterapi’nin alternatif 
ve destek terapi yöntemlerini öne çıkaran 
bir müfredat geliştirileceğini belirterek 
proje hakkında bilgiler verdi: 

“Projede temel olarak arının ve arı 
ürünlerinin sağlıkta, sağlık 

korumada ne kadar 
etkin olduğu özellikle 

propolisin, polenin ve 
arı zehirinin kullanım 
alanlarının nereler olduğu, 
nasıl kullanıldığı, ne kadar 
sağlıklı olduğu konuları 

on-line okul, uluslararası 
konferans ve çalıştaylar, 

kitaplar ve kurslar ile anlatılacak apiterapi 
uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. 
Projede özellikle yükseköğretimde Ar-Ge 
ile yenilikçi uygulamalar araştırılacak ve 
sahaya aktarılacaktır. Yalnızca Türkiye’de 
7.710.000 kovan, 83.500 arıcı aile olduğu 
ve bunların yıllık bal üretimlerinin 
110.000 ton düşünüldüğünde pazarın 
önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 
Türk arıcısının özellikle arının ve arı 
ürünlerinin sağlık koruma ve tedavide 
kullanımına ilişkin bilgi birikimlerinin 
çok iyi olmadığını hatta medya bilgisinin 
ötesine geçemediğini biliyoruz. 

Haber Röportaj: Eylem Tuna ÇOBAN
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Bu nedenle ÇOMU liderliğindeki bu proje, 
tüm Avrupa’da gereksinim duyulan bir 
müfredatı üniversitelerde ders kitaplarına 
dahil edecek, etkin eğitim-öğretim 
materyallerinin, çağdaş bir müfredatın 
geliştirilmesinde öncü rol oynayarak 
misyonunu geliştirecektir.  Proje, özellikle 
yakın bir gelecekte üniversitemiz Ziraat 
Fakültesi'nce de üretimi gerçekleştirilecek 
olan Propolis’in tanıtımını etkin 
olarak sağlayacak ve ne kadar etkili 
bir antimikrobiyal olduğu akademik 
müfredata da girmiş olacaktır.”

“Propolis” Etkili Bir Antimikrobiyal

“Tıbbın alternatifi yoktur. 
Ancak özellikle destekleyici 
tedaviler ve sağlık 
koruma konusunda bu 
tür ürünlerin çok etkili 
olduğunu düşünüyorum. 
Dünyanın en etkili online 
kütüphanelerinden olan Pub 
Med’e bir göz attığınızda sadece 
propolis konusunda 2650 makale 
yayınlanmıştır. Yani dünyanın her 
yerinden konuyla ilgili çok sayıda nitelikli 
makale bulunmaktadır” diyen  Prof. Dr. 
Kemal Çelik; “Bu ürünün mucizevi bir 
şekilde çok güçlü bir bağışıklık sistemi 
destekleyicisi olduğunu ve bu bağlamda 
dişeti, kolit, ülser, bazı kanser türleri, 
akne ve açık yaraların tedavisinde başarılı 
bir şekilde uzun yıllardır kullanıldığını 
biliyoruz” dedi. 

ÇOMÜ, Propolis Üretmeye Başlayacak 

Prof. Dr. Kemal Çelik, propolisin, arıların 
bitki sap, yaprak ve tomurcuklarından 
topladığı güçlü antibakteriyel ve 
antioksidan etkilere sahip kendi 
tükürüklerindeki sindirim enzimlerini 
de dahil ederek ortaya çıkardıkları bir 
ürün olduğunun altını çizerek ÇOMÜ’de 
propolis üretilmeye başlayacağının 

bilgisini verdi. "Üniversitemiz artık 
propolis üretmeye başlayacak. Kamu 
üniversiteleri içerinde propolisi birinci 
sırada Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
ikinci sırada İstanbul 
Teknik 

Üniversitesi Arı Kent’te 
üretiyor. Üçüncü olarak da Türkiye’nin 25 
yılını geride bırakmış üniversitelerinden 
biri olan üniversitemiz üretmiş olacak. 
Ancak ÇOMÜ’nün diğerlerinden çok daha 
önemli bir avantajı var. Kaz Dağları’nın 
oluşu. Çünkü Anadolu’daki endemik 
bitkilerin önemli bir kısmı Kaz Dağları 
civarında yetiştiriliyor. Kaz Dağları 
civarında yetişen bitki popülasyonun 
önemli bir kısmı Anadolu’nun diğer 
taraflarında yok. Bu bağlamda propolisin 
kaynağı da çok önemli.  Ayrıca Kaz 
Dağları’nın yol geçmeyen, kervan 
gitmeyen bölgeleri var. Bunlar çok önemli 
avantajlar.  Ayrıca bu ürün ile ÇOMÜ’nün 
tanıtımına da katkı sağlamış olacağız. "

Propolisin Düzenli Tüketilmesi 
Antibiyotik Kullanımını Azaltıyor

Arıların propolisi kovandaki patolojik 
mikroorganizmaları yok etmek ve 

kovanın sterilizasyonu sağlamak için 
kullandığını dile getiren Prof. Dr. Çelik, 
propolisin doğru işlendiğinde vücutta 
da aynı etkiyi gösterdiğini söyledi ve 
ekledi: “Virüs, bakteri ve mantarları yok 
ederek vücudun bağışıklık sisteminin 
doğrudan güçlenmesine neden olan bu 
ürün, düzenli tüketilmesi halinde 
sağlık korumada çok etkin 
rol almakta ve 

hastalanma 
sıklığının 

azalmasına yardımcı 
olarak, antibiyotiklerin 

gereksiz kullanımlarının da 
önüne geçmektedir.”

Dikkat! Propolis Olarak İfade Edilen 
Çözeltilerin Önemli Bir Kısmında 

Propolis Bulunmuyor

Prof. Dr. Çelik bu alanın suistimal 
edilmeye çok açık bir alan olduğunun 
altını çizerek; “Piyasa da propolis olarak 
satılan ürünlerin %90’ının içeriğinde 
propolis olmadığı bir üniversitemizin 
gerçekleştirmiş olduğu bir çalışmayla 
ortaya konulmuş.  Bal gibi, propolisin de 
çok kolay suistimal edilebildiğini bundan 
dolayı üniversitemizin böyle bir ürünü 
piyasaya çıkarmasının toplum sağlığı 
için, tüketicilerin güvenliği açısından 
da çok önemli olacağını düşünüyor ve 
inanıyorum ki bir kamu markası olarak 
ürün etkin bir şekilde duyurulabilirse 
özellikle antibiyotik tüketiminin 
azaltılmasında üniversitemizin de payı 
olacaktır” dedi.

Haber Röportaj: Eylem Tuna ÇOBAN
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Çanakkale Halkı 
Organ Bağışı 

Konusunda Duyarlı

• İlk Nefes Topluluğu ve Sağlık Yüksekokulu Ebelik 
Bölümü işbirliği ile “Organ Nakli ve Organ Bağışının 
Önemi” konulu konferans düzenlendi.

Safiye Hüseyin Elbi Konferans Salonunda gerçekleştirilen 
konferansa Çanakkale Organ Nakli İl Koordinatörü 
Uzman Dr. Azem Ülkü konuşmacı olarak katıldı. İlk Nefes 
Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ayten Dinç 
yaptığı açılış konuşmasında, sağlık çalışanlarının organ 
bağışı konusunda tutumlarının çok önemli olduğunu ve 
toplumun bilinçlendirilmesinde önemli rolleri olduğunu 
belirtti.  Uzman Dr. Azem Ülkü konuşmasında, organ 
naklinin Dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişimi, organ 
bağışının önemi, bitkisel hayat ve beyin ölümü kavramları 
arasındaki fark, organ bağışı konusunda başvuru işlemleri ve 
son güncel gelişmelerden bahsetti. Konuşmasının sonunda, 
Çanakkale halkının organ bağışı konusunda çok duyarlı 
olduğunu ve Çanakkale’de son 15 yıl içinde gerçekleşen 191 
beyin ölümünden 73’ünde organ bağışının gerçekleşmesini 
sağladıklarını belirtti.

Çok sayıda akademisyen, öğrenci ve misafirin katıldığı 
etkinlik, soru-cevap bölümüyle son buldu.

Öğrencilerimizi 
Mezuniyet Sonrasına 

Hazırlıyoruz

• Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye 
Topluluğu tarafından Didem Yaman Amfisinde 
Mezuniyet Sonrası Kamu ve Özel Sektördeki İş 
Olanaklarının ele alındığı panel gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk 
İpek’in yaptığı panele Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. 
Adnan Gerçek, YMM ve aynı zamanda Bağımsız Denetçi 
olan Sedat Akbıyık ve SMMM Gamze Ünsal konuşmacı 
olarak katılmışlardır.

Fakülte öğrencilerinin kariyer planlaması anlamında ufkunu 
genişletme amacı taşıyan panelde Biga İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Bacak panele 
olan katkılarından dolayı davetli konuşmacılara teşekkür 
ederek kendilerine plaket takdim etmiştir.

Güzel Sanatlar Fakültesi İçin Erasmus 
Bilgilendirme Toplantısı

• Üniversitemizde Erasmus 
öğrenci ve personel değişim 
hareketliliğin görünürlüğünü 
arttırmak ve programdan 
daha fazla ÇOMÜ'lünün 
yararlanmasını sağlamak 
adına düzenlenen bilgilendirme 
toplantılarından biri de 
Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 
gerçekleşti. 

Fakültenin talebi doğrultusunda 
organize edilen Erasmus Bilgilendirme 
toplantısına katılan Erasmus Kurum 
Koordinatörü Ali Emrah Tokatlıoğlu ve 

Giden Öğrenci Sorumlusu Elvan Ecem 
Başel, fakülte öğrencileri ve öğretim 
üyelerinden oluşan kırk kişilik bir 
katılımcı topluluğu önünde sunumlarını 

gerçekleştirdi. 

Genel bilgileri, başvuru süreçlerini 
ve seçim usullerini içeren bu sunu-
mun ardından soru-cevap bölümü ile 
katılımcıların Erasmus hareketliliği ile 
ilgili soruları yanıtlandı. 

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 
olarak tüm ekip, üniversitemiz birim-
lerinden gelen bu tarz bilgilendirme 
taleplerine alanında uzman personeli-

nin desteği ile her zaman olumlu cevap 
verdiklerini belirttiler. 
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• Türkiye’nin NATO gücü 
olarak katıldığı Kore Savaşı 
sırasında Astsubay Süleyman 

Dilbirliği adlı askerin, çatışma 
sırasında anne ve babası düşman 
kuvvetlerce öldürülen  kimsesiz 
Kore’li bir kız çocuğunun bakımını 
üstelenerek kurduğu dostluğu 
anlatan Can Ulkay’ın Ayla filmi, son 
yıllardaki en popüler Türk drama 
filmi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ayla filmi Aralık ayı Boxoffice seyirci 
rakamlarına göre bu yılın Recep İvedik 
5 filminin ardından 4 milyon 615 bin 
seyircilik gişesi ile kendi türünde büyük 
bir başarı elde etmiştir.  Son 10 yılda 
komedi ya da kaba komedinin hüküm 
sürdüğü Türk sinemasında, dramatik 
öyküsü ile ön plana çıkan filmin bu 
başarısı onu 90. Oscar ödüllerinde 
Türkiye’nin Oscar adaylığına taşımıştır. 
Filmin konusunun yıllardır Oscar 
takip edenlerce tam bir Oscarlık tabir 

edilen drama hikâyesi olması, görüntü 
yönetiminin (yönetmenin reklamdan 
gelmesi nedeniyle) oldukça başarılı 
olması gibi teknik unsurlarla birleşince, 
filme dair uluslararası başarı umutlarını 
da yükseltmiştir. Fakat, Aylanın ülke 
içindeki başarısı Oscar yolculuğunda 
pek çok kişiyi ümitlendiren bir gelişme 
olmakla birlikte maalesef ilk beş film 
arasına girmeyi başaramamıştır.Ayla filmi 
tabiki Türkiye’nin ilk yabancı dildeki  
Oscar aday adaylığı değildir. 1964’te ilk 
uluslararası başarımız olan, Altın ayı 
ödülü kazanan Metin Erksan’ın  Susuz 
Yaz’ı oscara gönderilen ilk Türk filmidir. 
1989 yılında Tunç Başaran’ın Meşhur 
filmi Uçurtmayı Vurmasınlar, 1997 
yılında Yavuz Turgul’un 1996’da Türk 
Sinema tarihini değiştiren filmi Eşkıya, 
1999’da Tomris Giritlioğlu’nun Salkım 
Hanım’ın Taneleri, 2003’te Nuri Bilge 
Ceylan’ın Uzak, 2006’da Yüksel Aksu’nun 
Dondurmam Gaymak, 2009’da Mahsun 
Kırmızıgül’ün Güneşi Gördüm, 2010’da 

Semih Kaplanoğlu’nun Bal, Yılmaz 
Erdoğan’ın Kelebeğin Rüyası gibi filmleri 
ülke içerisinde de heyecan uyandıran 
Oscar aday adaylıkları olarak akılda 
kalmıştır. Fakat bu filmlerin hiçbiri Oscar 
aday adaylığının ötesine geçememiştir. 
Yani yabancı dilde Oscar adaylığı gibi bir 
mertebeye ulaşamamıştır. Tabi burada bir 
parantez açmak gerekirse 88. Akademi 
Ödüllerinde, Fransa'nın adayı Deniz 
Gamze Ergüven'in yönettiği 'Mustang', 
En İyi Yabancı Dilde Film dalında 
5 aday arasına girmeyi başarmıştır. 
Fakat Türkiye gerçekliğini çarpıttığı 
gerekçesi ile ülkede oldukça tepki ile 
karşılandığından, Türkiye hanesi yazılan 
bir film olmamıştır. (Film, gerek senaryo 
boşlukları gerekse teknik sıkıntıları ile 
tam bir film bile olmayı başaramamış 
dahası savunduğunu iddia ettiği kadın 
konusunu da oldukça sorunlu kurmuştur. 
Tüm bu özellikleri ile bu adaylığın 
ideolojik bir tutumla gerçekliğinden de 
hiç şüphe yoktur.)

AYLA’NIN 
RÜZGARIYLA 
TÜRKİYE’NİN 
OSCAR 
YOLCULUĞU

Yrd. Doç. Dr. Tuğba Elmacı / İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Derleyen: Ahmet TÜRKER
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Ayla filminin ise tüm bu filmlerin 
yarattığı heyecandan daha fazla bir 
heyecan dalgası yaratmasının en temel 
nedeni hikayesinin gerçek yani yaşanmış 
(based on a true story) ve etkileyici 
bir hikaye oluşudur. Daha önce de 
Kore belgeseline konu olan bu hikaye, 
dramaturjik olarak ele alındığında 
da oldukça etkileyici bir senaryoya 
dönüşmesi kaçınılmaz olmaktadır. 
Filmde Süleyman Dilbirliği ile yüzünün 
ay gibi olması nedeniyle Ayla adını 
verdiği küçük kız arasında sıcak baba 
kız ilişkisi özellikle çocuk oyuncu Kim 
Soel’in yeteneğiyle fazlasıyla inandırıcı 
hale gelmiştir. Oscar yani akademi üyeleri 
bu tarz baba kız, asker çocuk ikilerinden 
oluşan formülleri fazlasıyla sevmektedir. 
Ülkedeki heyecanın en temel gerekçesi de 
böyle formül bir hikayenin yakalanarak 
çekilmiş olmasıdır. Ayrıca film tarihsel 
gerçeklikleri fazlasıyla senaryoya 
yedirerek ilerlemektedir. Örneğin Mariyln 
Monroe’nun Amerikalı askerlere moral 
vermek için verdiği meşhur konserin 
hikayede yer alışı da oldukça başarılı 
durmaktadır. Türkiye’nin Kore Savaşının 
ardından kimsesiz çocuklar için yaptırdığı 
Ankara Okulu ve Ankara Marşı gibi 
unsurlar da hikayeyi zenginleştiren diğer 
gerçekçi unsurlar olarak öykü evrenine 
aktarılmıştır. Filmin en beğendiğim yanı 
da, tam filmin sonuna geldik klişesinin 
yaratıldığı Dilbirliği ile Ayla’nın ayrılış 

sahnesinin 
ardından yıllar 
sonraki belgesel 
çekimleri 
ile paralel 
kurgulanan 
kavuşma 
sahnesidir. 
Yönetmen bu 
anlamda filmin 
hikayesini 
gerçeklikle 
harmanlayarak 
daha da 
etkileyici bir 
sona öyküyü 
taşımayı 
başarmıştır. 
Gelelim 
filmin eksi hanesindekilere. Maalesef 
filmin dramaturjik sorunları 
görmezden gelinemeyecek kadar çok 
göze batmaktadır. Savaş sahneleri, 
Süleyman Dilbirliği’nin Korelilerce 
tuzağa düşürülmesi, Dilbirliği’nin gerçek 
kızının aşırı karikatürize edilmesi gibi 
dramaturjik hatalar filmin eksi hanesine 
yazılan bölümler olarak notlarımızda yer 
almıştır.

Film, Oscar ödülü kazanabilir miydi? 
Haksızlık mı yapıldı? gibi sorunların 
ötesinde yarattığı heyecanı oldukça 
önemsemek gerekir. Oscar adaylığı 

ve de daha başka uluslararası ödüller 
Türk sinemasının görünürlüğü ve de 
yabancı finansman, dağıtım ağlarında 
yer almasını sağlayan önemli katalizör 
unsurlardır. Bu anlamda Ayla filmi 
bağlamında uluslararası başarı odaklı 
filmlerimizin çoğalması, sinemamız adına 
önemli gelişmelerdir. 

Bu yılki adaylıklarda Ayla ülkemizi 
temsil edemese de Fatih Akın Almanya 
adına "Aus dem Nichts” (Solgun) filmi 
ile yabancı dilde film oscarına aday 
gösterilerek bizleri gururlandırmıştır.

***

Derleyen: Ahmet TÜRKER
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• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 
öğrencileri ve aynı zamanda Milli 
Takım Sporcuları Yasin Usta ile Hale 
Nur Böltül Konya Selçuk Üniversitesi 
75. Yıl Spor Salonu’nda yapılan 
Türkiye Üniversitelerarası Karate 
Şampiyonası’nda derece alarak 
Dünya Karate Şampiyonası'nda 
ÇOMÜ’yü temsil etmeye hak 
kazandılar. 

Öğrenciler Yasin Usta ve Hale Nur 
Böltül, BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Necati Cerrahoğlu ve Çanakkale Karate 
İl Temsilcisi Süleyman Orhan ile birlikte 
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’i 
makamında ziyaret ettiler. 

Avrupa Şampiyonası’nda ve 2018 yılında 
gerçekleştirilecek olan Dünya Karate 
Şampiyonası'nda Üniversitemizi temsil 
etmeye hak kazanan öğrenciler ile 
ilgili bilgiler veren Çanakkale Karate İl 
Temsilcisi ve Antrenör Süleyman Orhan; 
‘’ Türkiye Üniversitelerarası Karate 
Şampiyonası’na üniversitemizi temsilen 4 
sporcumuzla katıldık. Öğrencilerimizden 
Yasin Usta 67 kg'da Türkiye İkincisi, Hale 
Nur Böltül 61 kg'da Türkiye üçüncüsü 
olarak ÇOMÜ’yü başarıyla temsil ettiler’’ 
dedi. 

Süleyman Orhan; sporcuların yarışmaya 
hazırlıkları aşamasında, antrenmanları 
için maddi manevi her konuda destek 
olan BESYO’ya,  BESYO Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu’na teşekkür 
ederek, Üniversitede bu sporun daha çok 
yaygınlaşması için bu alanda bir branşın 
açılmasını çok önemsediklerini ifade 
etti. Orhan, karate alanında başarılı olan 
öğrencileri ÇOMÜ’ye kazandırmanın, 
ÇOMÜ’nün spor alanındaki başarılarına 
yenilerini eklemek adına önemli 
olduğunu vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in sporu ve 
sporcuyu önemsemesinin kendilerini çok 
mutlu ettiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Necati 
Cerrahoğlu; spora gönül veren başarılı 
antrenörlerin tabanda öğrencilerle çalışıp, 
onları yetiştiriyor olmasının başarılar 
kazanabilmenin anahtarı olduğunu 
söyledi. Yrd. Doç. Dr. Cerrahoğlu; ‘’ BESYO 
olarak sportif alanda her zaman önemli 
başarılar kazandık ve kazanmaya da 
devam edeceğiz’’ dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin 
spora verdiği önemin neticelerinde 
öğrencilerin başarılarını görmekten çok 
mutlu olduklarını ifade eden Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer;  ‘’Gerçekten kendi 
branşında birinci ikinci üçüncü olmak 
gibi başarılar çok önemli ve çok değerli 

şeyler. Bu anlamda üniversitemiz adına 
sizi tebrik ediyorum’’ dedi.

Uluslararası Ortamda Sporda Daha 
Başarılı Bir Ülke Olmak Zorundayız

Rektör Acer, Türkiye’nin spor potan-
siyelinin çok yüksek olduğunun altını 
çizerek şunları aktardı; Ülkemiz son on 
beş yılda çok ciddi mesafeler kat etti, 
ekonomik olarak çok güçlendi. Bu-
nun spora daha fazla yansıması lazım. 
Uluslararası ortamda sporda daha başarılı 
bir ülke olmak zorundayız. Çünkü bizim 
gücümüz bunu gerektiriyor ve ülkelerin 
gücünün göstergelerinden bir tanesi de 
spordaki başarılarıdır. Bunu yapmak 
durumundayız.

Başarılı olan öğrenci sporcularımızı bu-
rada zaman zaman bir araya getiriyoruz, 
görüşüyoruz. Ben çok keyif alıyorum ger-
çekten de sizlerle görüşmekten. İmkânlar 
ölçüsünde spor yapan öğrencilerimize 
elimizden gelen desteği vermeye ve 
spor alanlarını genişletmeye çalışıyoruz. 
Bundan sonrada müsabakalara katılma 
konusunda ya da başka bir hususta 
üniversitemizin elindeki imkânlar nereye 
kadarsa oraya kadar sizi destekliyoruz. 
Sporcularımızı desteklemeye devam 
ettiğimiz ölçüde mutlaka olumlu sonuçlar 
almaya da devam edeceğiz. 

Dünya Karate 
Şampiyonası’nda

ÇOMÜ’lü Yasin Usta ve Hale Nur Böltül

"Uluslararası
 Ortamda Sporda

 Daha Başarılı 
Bir Ülke Olmak

Zorundayız" 
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Başarı; Hayat Tarzınızın 
ve Kişiliğinizin
Bir Sonucudur

Tabi başarıyı yakalamak bir şey,  
onu devam ettirmek başka bir şey. 
Hayatımızda değişik dönemler olabili-
yor. Şimdi öğrencisiniz sonra öğrencilik 
süreci bitiyor, başka bir süreç başlıyor. 
Önemli olan ne olursa olsun o başarınızın 
devamlılığını sağlamınız. Sporu yaş 
olarak, dönem olarak nereye kadar 
götürebiliyorsanız oraya kadar götür-
meniz gerekli. Sporda disiplin çok önemli-

dir. Her sporda olduğu 
gibi karatede de disip-
lin çok önemli. Hiçbir 
şey saygı ve disiplin 
olmadan olmuyor. Yani 
hayatınız boyunca bu 
saygıyı, disiplini de-
vam ettirmeniz lazım. 
Başarılarınızın devamı 
için bu çok önemli bir 
husus. Başarı güzel bir 
şey ama her şey değil. Zaten başarı bence 
bir sonuçtur, hayat tarzınızın kişiliğinizin 
bir sonucudur, bir amaç değildir. Bugüne 

kadar gösterdiğiniz güzel başarıyı, bu 
sonucu devam ettireceksinizdir, buna 
inanıyoruz. Dünya Şampiyonası için 
şimdiden başarılar diliyorum. ‘’

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Spor 
Yöneticiliği Bölümü Arş. Gör. Dr. Can Özgider, 
Türkiye’yi temsilen, 2018 Kış Olimpiyat 
Oyunları'nın meşale törenine katıldı.

Güney Kore’nin PyeongChang kentinde, 9-25 
Şubat'ta düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyat 
Oyunları’nın meşale töreni Yunanistan’ın tarihi 
kasabası Olympia’da gerçekleşti.

Törene Katılan Tek Türk

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, 
Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yon, Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach 
ve Yunanistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Spiros 
Kapralos’un yer aldığı törene Türkiye’yi temsilen 
ÇOMÜ BESYO Arş. Gör. Dr. Özgider katıldı.Arş. 
Gör. Dr. Özgider, tören kapsamında düzenlenen 
etkinlikler çerçevesinde Thomas Bach, Spiros 
Kapralos ve Peloponnese Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi Dekanı aynı zamanda Uluslararası 
Olimpiyat Akademisi Onursal Dekanı Prof. Dr. 
Konstantinos Georgiadis’e günün anısına ÇOMÜ 
adına hediye takdim ederken Yunanistan’ın 
Peloponnese Üniversitesi ile ÇOMÜ arasında 
işbirliği ve Erasmus anlaşması imzalanması 
konularında görüşmeler gerçekleştirdi.Antik Hera 
Tapınağındaki törende, aktris Katerina Lehou 
tarafından yakılan meşale, meşaleyi ilk taşıyacak 
sporcu, Yunan kayakçı Apostolos Angelis’e teslim 
edildi. Meşale daha sonra, Güney Koreli eski 
futbolcu Park Ji-sung’a geçti.

Geleneksel olarak güneş ışınlarıyla alevlenen 
olimpiyat meşalesi, 101 günlük Güney Kore 
yolculuğu boyunca 2 bin 18 kilometre taşınacak.

2018 Kış Olimpiyatları’nın Meşale Töreni’nde 
Ülkemizi Bir ÇOMÜ’lü Temsil Etti
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• Üniversitemizin 25. yılı etkinlikleri 
kapsamında Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi  (ÇOMÜ) ve 
Gazi Üniversitesi  (GÜ) işbirliği 
ile “Gazi Şühedanın Yolunda” 
programı kapsamında dostluk maçı 
düzenlendi. 

Terzioğlu Yerleşkesi Hasan Mevsuf 
Spor Salonunda gerçekleştirilen futsal 
maçına ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, GÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Abdullah Kelkit, ÇOMÜ İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Yılmaz, 
GÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Celal Türer, ÇOMÜ Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Necati Cerrahoğlu, Rektörlük Beden 
Eğitimi ve Spor Bölümü personeli ve 
futbol takımı antrenörü Okt. Deniz Ünver, 

akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Karşılaşma, Gazi Üniversitesi’nin 4-3 

üstünlüğü ile sona erdi.

ÇOMÜ – Gazi İşbirliği İle Spor Etkinlikleri
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ÇOMÜ, TÜSF Voleybol
2. Ligi Grup Maçlarında
2. Oldu
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2017-2018 
Voleybol 2. Lig Grup maçları kapsamında Gebze Teknik 
Üniversitesi’nde yapılan müsabakalarda 4 galibiyet 1 yenilgi 
alan Üniversitemiz Voleybol Erkek Takımı turnuvayı ikinci 
sırada tamamladı.

Üniversitemizin yanı sıra Uludağ, Kırklareli, Kocaeli, Trakya 
ve Gebze Üniversitelerinin de katıldığı turnuvada Uludağ 
Üniversitesi birinci, Trakya Üniversitesi ise üçüncü oldu.
Takımımızın turnuvada aldığı sonuçlar:
ÇOMÜ-Uludağ Üniversitesi: 0-3  
ÇOMÜ-Kırklareli Üniversitesi: 3-0
ÇOMÜ-Kocaeli Üniversitesi: 3-0
ÇOMÜ-Gebze Teknik Üniversitesi: 3-0
ÇOMÜ-Trakya Üniversitesi: 3-2

TÜSF Hentbol 2. Lig Grup Birinciliği Müsabakaları 
Üniversitemizde Gerçekleştirildi
• Türkiye Üniversite 

Sporları Federasyonu 
(TÜSF) 2017-2018 Eğitim 
Öğretim yılı faaliyet 
programında yer alan 
Hentbol 2. Lig Grup 
Birinciliği müsabakaları, 
4-6 Aralık 2017 tarihleri 
arasında Üniversitemizin 
ev sahipliğinde BESYO 
Spor Salonunda 
gerçekleştirildi. 

Müsabakalara katılan Yeditepe 
Üniversitesi, Süleyman Demirel 
Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
bayan takımları ile Gazi Üniversitesi, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve 
Düzce Üniversitesi de erkek takımları 
ile tek devreli lig usulüne göre maçlarını 
tamamlayarak, aşağıdaki dereceleri elde 
ettiler:

Bayanlar:
1- Süleyman Demirel Üniversitesi
2- Yeditepe Üniversitesi
3- Yıldız Teknik Üniversitesi
Erkekler:
1- Düzce Üniversitesi
2- ÇOMÜ
3- Gazi Üniversitesi

ÇOMÜ BESYO Antrenörlük 
Eğitimi Bölüm Başkanı 
ve TÜSF Yönetim Kurulu 
Üyesi Doç. Dr. Hürmüz 
Koç, ÇOMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yücel Acer’in “Yönetim 
olarak üniversiteyi 
yalnızca bir eğitim kurumu 
olarak görmüyoruz. 
Sportif faaliyetlere de 
büyük önem veriyoruz” 
düşüncesinden yola çıkarak 
ÇOMÜ ev sahipliğinde 
yapılan ve yapılacak olan 

müsabakalara ÇOMÜ olarak 
katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını 
ifade etti. 

Doç. Dr. Hürmüz Koç, federasyonun 
2017-2018 Eğitim Öğretim yılı faaliyet 
programında yer alan Voleybol 1. Lig 
Grup Birinciliği Müsabakalarının ve 
Taekwondo Türkiye Şampiyonasının 

da üniversitemizde yapılacağını ve 
KOÇ Spor Fest kapsamında da bir 
organizasyonun üniversitemizde 
yapılması için çalışmaların 
devam ettiğini belirterek “Sportif 
organizasyonların üniversitemizde 
gerçekleştirilmesine büyük destek 
ve katkı sağlayan Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer’e, Türkiye Üniversite 
Sporları Federasyonu olarak sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız” dedi.
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Sportif Alanda TÜSF – ÇOMÜ İşbirliği Gelişiyor
• ÇOMÜ’de TÜSF işbirliğiyle sportif 

organizasyonların ÇOMÜ’de 
yapılacağının müjdesi verildi. 

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 
(TÜSF) Yönetim Kurulu toplantısı, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Rektörlüğü ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. 

Toplantıya TÜSF Başkanı 
Prof. Dr. Kemal Tamer 
ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri katıldı.
Toplantı sonrasında 
Federasyon Başkanı 
Prof. Dr. Kemal 
Tamer ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile 
Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu (BESYO) 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Necati Cerrahoğlu ÇOMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer’i makamında 
ziyaret ettiler. TÜSF Başkanı Tamer, 
ÇOMÜ’de bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Üniversite 
Sporları Federasyonu’na ve sportif 
organizasyonlara katkılarından dolayı 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’e teşekkür 
ederek plaket takdim etti. 

Tamer; TÜSF nezdinde ÇOMÜ’nün 
ayrı bir yerinin olduğunu ifade ederek 
üniversitenin talep edeceği her sportif 
organizasyona federasyonun tam destek 
vereceğini belirtti. 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer 
ise TÜSF Yönetim Kurulu 

Üyelerini ÇOMÜ’de 
ağırlamaktan mutlu 
olduklarını belirterek 
“Yönetim olarak 
Üniversiteyi yalnızca 
bir eğitim kurumu 
olarak görmüyoruz. 

Sportif faaliyetlere 
büyük önem veriyoruz. 

Böyle önemli kurumlarla 
işbirliği yapmanın son derece 

verimli olduğunu düşünüyorum” dedi. 
Üniversitemiz Öğretim Üyesi ve TÜSF 
Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hürmüz 
Koç, federasyonun 2017-2018 Eğitim - 
Öğretim yılı faaliyet programında yer 
alan sportif organizasyonların ÇOMÜ’de 

yapılması konusunda fikir birliğine 
varıldığını ifade ederek “Çanakkale 
konum itibariyle ve spor tesisleri 
açısından Koç Spor Fest’in büyük finalini 
kaldırabilecek potansiyeldedir. Koç Spor 
Fest’in burada yapılması için TÜSF, 
ÇOMÜ ve Koç grubunun işbirliğine 
ihtiyaç vardır. Bu organizasyonun 
ilimize ve üniversitemize büyük 
katkıları olacağı inancını taşıyorum. 
Geçen yıl Mart ayında Üniversitemizde 
Koç Spor Fest kapsamında yapılan 
basketbolda Süper Lig’e terfi maçlarında, 
katılan 14 takım,  idareci, antrenör 
ve sporcuları memnuniyetlerini dile 
getirdiler. Onların bu memnuniyetinin 
gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler 
için bir referans teşkil edeceğini 
düşünmekteyim. Türkiye Üniversite 
Sporları Federasyonun 2017-2018 Eğitim 
- Öğretim yılı faaliyet programında 
yer alan sportif organizasyonlarından 
ferdi branşta bir Türkiye Şampiyonası, 
Ünilig (Üniversiteler Spor Ligi) grup 
müsabakaları veya finalleri ile Bayan 
Voleybol 1.Lig maçlarının ÇOMÜ’de 
gerçekleştirmek istiyoruz” şeklinde 
konuştu.
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• Halter’in Yıldızları, Seyit Onbaşı 
anısına ÇOMÜ’de bir araya geldi. 

Türkiye Halter Federasyonunun 2017 
yılı faaliyet programında yer alan ve 
Seyit Onbaşı’nın anısına organize edilen 
Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası 16 
yıl aradan sonra Çanakkale’de, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Hasan Mevsuf 
Spor Salonu’nda gerçekleşti.

33 ilden 57 kulüp ve 251 erkek 
sporcu, 117 bayan sporcu olmak üzere 
toplam 368 sporcunun katılımı ile 
gerçekleşen Yıldızlar Kulüpler Türkiye 
Şampiyonasının açılış seremonisine 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Erdem,  Gençlik Hizmetleri Spor 
İl Müdür Vekili Sedat Bektaş, Tür-
kiye Halter Federasyonu Başkanı 
Tamer Taşpınar katıldı. Açılış 
seremonisi, müsabakaya katılan 
illerin sporcularının geçiş töreninin 
ardından saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile devam etti. 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Erdem, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin sporun ve sporcunun 
yanında olan bir üniversite olduğunu, 
bu bağlamda çok sayıda çalışma 
yaptıklarının altını çizdi ve sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

“Üniversite yönetimi olarak spora 
destek veriyor ve sporun yapılması 
için elimizden gelen tüm gayreti 
göstermeye çalışıyoruz. Terzioğlu 

Kampüsü’nde iki tane spor salonumuz 
var. Hasan Mevsuf Spor Salonu bunlar-
dan biri. Bu spor salonlarının yanında 
yerleşkenin en büyük açık hava spor 
ve park alanını inşa ettik. Dardanos 
Kampüsü’nde kapalı yüzme havuzu-
muz var. Anafartalar Kampüsü’nde 
yeni hizmete açılacak spor salonunu 
da tamamladık. Yakında açılışını 
gerçekleştireceğiz.”  

Prof. Dr. Erdem, müsabakadaki tüm spor-
culara başarılar dileyerek konuşmasını 
sonlandırdı. Açılış konuşmalarının 
adından dereceye giren sporcular için 
ödül töreni yapıldı.

Seyit Onbaşı Anısına Yıldızlar 
Türkiye Halter Şampiyonası 

• Çanakkale´de yapılan 
Cumhuriyet Koşusu 
Atletizm (Kros) 
Yarışmalarına Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
(BESYO) Antrenörlük 
Bölümü öğrencileri de 
katıldı. 

Takım ve Ferdi sıralamalarda 
dereceye giren sporcular Üniversitemizi 
ve Yüksekokulumuzu başarıyla temsil 
ettiler. Öğrencilerin başarılarından 
duyduğu memnuniyeti ifade eden BESYO 

Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu, 
sporcuları kutlayarak başarılarının 
devamını diledi ve Üniversitemizi 
başarıyla temsil ettikleri için teşekkür etti.

Büyük Erkekler 1500m Ferdi 
Sıralamada: 
1. Bahadır Pirik  - 2. Can Yakarcan – 3. 
Mustafa Özcan 
Büyük Erkekler 2000m yarışında takım 
sırlamasında ise A Takım birincisi, G 
Takım ikincisi ve F Takım üçüncüsü 
oldular.

Büyük Kızlarda 1500m Ferdi Sırlamada: 
1. Buse Aygün – 2. Zuhal Ertekin – 3. 
Dilara İnci
Büyük Kızlar 1500m yarışında takım 
sırlamasında ise B Takım birincisi oldular.

Çanakkale Cumhuriyet Koşusu Kros 
Yarışmalarında Sporcularımızın Başarıları
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• Biga adının Latince kökenli bir 
sözcük olduğu ve “iki atla çekilen 
iki tekerlekli araba” anlamı 
taşıdığı bilinmektedir. Ayrıca Biga 
sözcüğünün Yunancada kaynak 
ve pınar anlamına gelen Pega 
sözcüğünden Biga’ya dönüştüğü 
kuvvetli bir ihtimal olarak 
belirtilmektedir.

 Tarım ürünleri ve hayvansal ürünlerin 
Çanakkale genelinde üretilen 
toplam miktarın % 50 kadarı Biga’da 
üretilmektedir. Yörenin verimli 
topraklarında buğday, pirinç, günebakan, 
baklagiller ve her türlü sebze meyve 
yetiştirilir. Cevizli lokumu, peynir helvası 
ve köftesi meşhur olan Biga’da üretilen 
“peynir tatlısı” ülkemizin dört bir yanında 
talep gören bir gıda mamulü haline 
gelmiştir.

Biga mutfağına bakıldığında Rum 
kültüründen etkilendiği söylenebilir. 
Rum-Türk mutfağının karışımı olan 
bölgede meyve sebze bol miktarda 
bulunur. Domates, biber ve süt ürünleri 
ilk sırada akla gelen ürünlerdir. Biga 
İlçesinin hayvancılıkta büyük gelişme 
potansiyeline sahip olması, aynı zamanda 

bölgeyi bir süt üretim merkezi haline 
getirebilecek potansiyeli de beraberinde 
getirmektedir. 

Biga Köftesi

Biga köftesinin içine katkı maddesi olarak 
ekmek, soğan ve tuzdan başka hiç bir 
katkı maddesi konulmaz. Biga köftesinin 
en temel özelliği sığırın (en az iki 
yaşında olması kaliteyi artırır) kaburga, 
but ve kol etlerinin belli bir oranda 
kullanılmasıdır. Bugün tescilli bir marka 
olan Biga köftesinin tarihçesi 1939 yılına 
dayandığı belirtilmektedir.  Lezzetin sırrı 
her şeyden önce kullanılacak kıymayı 
yapacakları etin alınacağı hayvanda 
başlıyor. Köftelerin eşsiz lezzetinin 
Biga etinin kalitesinden kaynaklandığı 
vurgulanmaktadır.

Biga Peynir Tatlısı

Biga Peynir Tatlısı, Kemalpaşa 
Tatlısı (Mustafakemalpaşa Tatlısı) ile 
karıştırılmaktadır. Her iki tatlı da peynir 
tatlısıdır, fakat aralarında fark vardır. 
Mustafakemalpaşa Tatlısı irmik ağırlıklı 
peynir menşeli tatlıdır, Biga Peynir Tatlısı 
ise içinde irmik olmakla beraber un daha 

ağırlıkta olan peynir menşeli tatlıdır.

Biga Yoğurdu

Çanakkale Biga'mızın köylerinden 
toplanan günlük sütlerle yapılan Biga’ya 
özel bir yoğurttur. Yapım aşaması; 
sütümüz 90 derece de kaynatılıp 
püskürtme yöntemiyle kuru madde oranı 
yüzde 14’e getirilir. Daha sonra dolum 
aşmasına geçilir. Dolumdan sonra 45 
derecede yine kendi yoğurdumuzdan 
doğal maya ile mayalanır. İnkübasyonda 
2 saat bekletilir. Bu işlemden sonra en az 
18 saat 4 derecede bekletilip hazır hale 
getirilir.

Biga Domatesi, Koruoba Köyü Kavunu, 
Selvi Köyü'nün meşhur acı biberi, Doğancı 
Köyü'nün kürze yemeği ve ayrıca Çerkez, 
Pomak, Muhacir, Manav, Yörük, Boşnak, 
Arnavut kültürlerine has yöresel lezzetler 
de bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere Biga Çanakkale’nin 
gastronomik açıdan önemli bir ilçesidir. 
İlçe var olan kaynaklarını koruyarak daha 
iyi bir markalaşma süreciyle gastronomi 
turizmi kapsamında değerlendirilebilecek 
potansiyele sahiptir.

BİGA'NIN YEMEK 
KÜLTÜRÜ
Öğr. Gör. Ayşe Sünnetçioğlu, Gelibolu Piri Reis MYO
Yrd. Doç. Dr. Serdar Sünnetçioğlu, Turizm Fakültesi
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