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ÇOMÜ’nün köklü bir üniversite ve kalite odaklı eğitimin adresi olması için büyük bir azimle
çalışıyoruz. Her defasında bilimsel kalitenin arttırılmasının önceliğimiz olduğunu ve bu önceliğin
hayat bulması için gerekli alt yapı çalışmalarını yapmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı
dile getiriyoruz. Akademik Teşvik Ödeneği ile herkesin çalıştığının karşılığını alabileceği bir
sistem devreye girdi. Bu sistemin akademik camia için devasa bir adım olduğunu düşünüyoruz.
Bu bağlamda üniversitemizi bilimsel çalışmaları ile ön plana çıkaran, ilk 20 üniversite arasında
yerimizi almamızı sağlayan akademisyenlerimize “Akademik Teşvik Ödeneği Onur Töreni” ile
teşekkür ettik.
Yabancı uyruklu öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerden biri olmayı hedefliyoruz.
Bunun için çok sayıda ülkeyle ikili işbirlikleri gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşmeler sayesinde
YÖK üniversitemize ayrıcalıklı bir statü sağladı. Böylece balkanlardaki öğrencilerin tercih
ettiği bir üniversite olmayı görev edindik. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 300 yeni yabancı
öğrenciyi bünyemize kattık ve uluslararası öğrenci sayısını %53.7 arttırarak 858’e yükselttik.
Trakya’da eğitim alanında birbirimizi tamamlayan bir birlik oluşturmak, yani bir bütünün
parçası olabilmek amacıyla yola çıkılan Trakya Üniversiteler Birliği’nin (TÜB) 10. Üst Kurul
Toplantısı’na ev sahipliği yaptık. Birlik üyesi dört üniversitenin rektörünü üniversitemizde
ağırlayarak 2017 yılı içerinde yapılacak etkinliklerle ilgili kararlar aldık.
Üniversitemizde öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin bilimsel araştırmalarının
nasıl teşvik edileceğini gözeten, yardımcı olan Proje Koordinasyon Merkezi’nin daveti ile
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu’nu üniversitemizde ağırladık. Prof. Dr.
Erol Arcaklıoğlu yaptığı sunumla; TÜBİTAK Ar-Ge Proje Destekleri Sistemini, Burs ve Destek
Programını, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın çalışmalarını birim yöneticilerimize aktardı.
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Yardımlaşmanın, destek olmanın adresi ÇOMÜ Butiği, Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi’nde
açtık. ÇOMÜ Butik ile ülkemizin her yerinden gelen, ekonomik durumu birbirinden çok farklı
öğrencilerimize doğrudan destek sunma imkânı sağladık.

Adres
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Terzioğlu Kampüsü - Çanakkale
Tel: 0286. 218 18 19
e-Mail: basin@comu.edu.tr

Göreve geldiğimiz günden beri üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve üretilen
bilimsel bilginin katma değere dönüştürülmesi için her türlü desteği ve çalışmayı yapıyoruz. Bu
yıl ilk defa ÇOMÜ Teknopark olarak 5. Türkiye İnovasyon Haftasında yerimizi aldık. ÇOMÜ
Teknoparkı böyle bir prestijli organizasyonda temsil ederek uluslararası işbirliği çalışmalarımızı
geliştirdik.

www.comu.edu.tr

Baskı
Pozitif Matbaacılık
Anadolu Bulvarı 145. Sokak 10/19
Yenimahalle - ANKARA
Tel: 0312. 397 00 31
pozitif@pozitifmatbaa.com

Bilimsel kalitenin arttırılması için, eğitimde ve öğretimde kendinden söz ettiren bir üniversite
olmak için yaptığımız çalışmalar sonuçlarını vermeye devam ediyor. Türkiye’de bir ilk olan,
projesi ile Tıp Fakültemize büyük ödül kazandıran Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener, bulaşıcı
sarılık alanında yapacağı çalışma ile Gliead Fellowship Türkiye büyük ödülünü kazandırarak 46
projenin içerisinde son 3-4 yılın en yüksek puanını aldı. Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi
Merkezimiz (ÇABA-ÇAM) “Eğitimde En İyiler” ödülü ve Sabancı Vakfı tarafından “Fark Yaratan”
ödüllerini aldı. Ziraat Fakültesi öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalarla TÜBİTAK desteği aldı.
Ziraat Fakültesi’nden Öğretim Üyemiz Prof. Dr. İsmail Kavdır, Amerika Birleşik Devletleri’nde
IV. Uluslararası Sürdürülebilir Çevre ve Tarım Konferansı’nda yaptığı sunumla “En İyi Sunum”
ödülünü ÇOMÜ’ye getirdi. Siirt Şirvan maden sahasında göçük altında kalan işçilere ulaşılmaları
çalışmalarında Başbakanlık AFAD Başkan Vekili Mehmet Halis Bilden’in davetlisi olarak Öğretim
Üyemiz Doç. Dr. Cahit Çağlar Yalçıner üniversitemizi temsil etti.
Gençlerimizin sporla ilgilenmesinin onların başarılarını artıracağını düşünüyoruz. Spor
kültürünü geliştirmek için ÇOMÜ Yönetimi olarak kampüslerimizdeki spor alanlarını geliştirdik
ve uygulamaya koyacağımız yeni projeler oluşturduk. Öğrencilerimizden de yaptığımız bu
çalışmaların karşılığını alıyoruz. 15 Temmuz Şehitleri Uluslararası WUSHU Şampiyonasında
Bayramiç Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi Programı öğrencimiz ikincilik ödülünü ÇOMÜ’ye
kazandırdı.
ÇOMÜ Dergi’nin Kış Sayısında bahsettiğim tüm bu önemli başlıkların ve daha birçok
haberin detaylarına ulaşacaksınız.

Prof. Dr. Yücel Acer
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü
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AKADEMİK TEŞVİK
ÖDENEĞİ ONUR TÖRENİ

Akademik Teşvik Ödeneği
Onur Töreni Gerçekleştirildi

A

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan programda Müzik
Eğitimi Bölümü Okutmanı Sedat Çılgın,
Onur Ezer ve Barış Sezai Açıkgöz, Türk
Halk Müziği dinletisi sundular.

Törene Çanakkale Belediye Başkan Vekili
Rebiye Ünüvar, İl Milli Eğitim Müdürü
Zülküf Memiş, İl Defterdarı Mustafa Işık,
ÇOMÜ Yönetimi, akademisyenler ve
öğrenciler katıldı.

Törende bir konuşma yapan ÇOMÜ
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, herkesin çalıştığının karşılığını alabileceği
bir sistemin devreye girmesinin akademik camia açısından devasa bir adım
olduğunu belirterek; “Üniversitemizin
salonlarında, bu salon dahil kendi içinde
farklı önemleri olan sempozyumlar,
törenler, toplantılar yapıyoruz. Şüphesiz
ki her birinin ayrı bir önemi var. Hatta her
kurumun kendine göre değerli toplantıları
var. Her halde bir üniversiteden, bir bilim
kurumundan bahsettiğimizde en değerli,
en önemli toplantı bu olsa gerek. Zira bu
toplantıda, bilimsel çalışmalar nedeniyle
ön plana çıkmış hocalarımıza, üniversitemizin ve bizlerin teşekkürlerimizi hatta
şükranlarımızı sunacağımız bir tören bu.
2914 sayılı kanun 1983 yılında çıkarılmış.
Yükseköğretim personel kanunu. Bu
kanuna dayanarak 14 Aralık 2015

kademik teşvik
ödeneği alan öğretim
üyeleri arasında, 100
tam puan ve üzeri puan
alan 9 akademisyeni ve
her birimde ilk üçe giren akademisyenleri
onurlandırmak için
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ)
Troia Kültür Merkezi’nde
Akademik Teşvik
Ödeneği Onur Töreni
gerçekleştirildi.
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Bakanlar Kurulu kararı ile aslında akademik camiada devasa bir adım sayılacak
karar alındı. O karar aslında yıllardır
konuştuğumuz ama hayata geçmesi
konusunda pek de ümitli olmadığımız bir
gelişme. Herkesin çalıştığının karşılığını
alabileceği bir sistem. Akademik camia
açısından bu çok önemli bir şey. Her
kesimde olduğu gibi az çalışan ile çok
çalışan, az üreten ile çok üreten arasında
bir fark olmalı. 2015 yılında yapılmış
çalışmalar ilk örnek olmak üzere daha
çok çalışan hocalarımızın maddi olarak
da karşılığını daha fazla alacakları bir
sistem hayata geçmiş oldu. Bize göre
bu devasa bir adım. Ama üniversite
yönetimi olarak düşündüğümüz zaman
ayrıca bu hocalarımızı ödüllendirmenin
gerekli olduğunu da düşünüyoruz. Bu işin
maddi karşılığı bir tarafa bugün bir araya
gelişimizin amacı bu işin maddi önemi
dışında bilimsel ve manevi önemini de
burada vurgulamak” dedi ve sözlerini
şöyle sürdürdü:

AKADEMİK TEŞVİK
ÖDENEĞİ ONUR TÖRENİ

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer

“Bilimsel kalitenin
arttırılması öncelik olmalı”
Bilimsel araştırmaların
temelindeki en önemli
göstergelerden biri bilimsel
yayınlardır
Ülkemizin bilim dünyası açısından
baktığımız zaman birkaç hususun altını
çizmek isterim. En kötü ihtimalle 1700’lü
yıllardan beri bir toplumun gücü esas
itibari ile bilimsel araştırmaya, teknoloji
geliştirmeye, inovasyona dayanmakta.
Memnuniyetle görüyorum ki, ülkemizde bu gerçek fark edilmeye başlandı.
Şüphesiz ki tamamen farkına vardık ve
bu sebepten bütün gereklerini yerine
getiriyoruz diyemeyiz. Fakat sevinmemiz, mutlu ve ümitli olmamız için
önemli bir gelişme. Dünyada bilimsel
araştırmaların temelindeki en önemli
göstergelerinden bir tanesi, yapılan bilimsel yayınlardır. Zira bilimsel araştırmayı
yapan hocalarımız yazılı hale getirip
yayınlıyorlar. Ortaya çıkan rakamlar
gerçeği yansıtır. Hangi ülkede ne kadar
bilimsel araştırma yapılıyor, o gerçeğin
önemli bir göstergesidir. Türkiye, dünya
ülkeleri arasında 2013 yılından bu yana
21. sırada yer almaktadır. Dünya ekonomisine yön veren ülkeler arasında iyi bir

yerdedir. İnanıyorum ki bu sıranın daha
da üzerine çıkacağız. Ülkemizin diğer
ülkelere göre daha yüksek basamaklara çıkması için, akademis
yenlerimizin yapacağı çalışmaların
büyük bir önemi var. Bilimsel araştırmalar için doktora
eğitimi çok önemli bir
kriterdir.
Avrupa’da
1,7 iken,
Türkiye’de ise
0,4 oranındadır.
YÖK’ün son
dönemlerde bilimsel
araştırmaları teşvik edecek
projeler üzerinde çalışması
bizler için büyük önem taşıyor.
Bunun somut sonuçları var. Bu
sene YÖK 2100 farklı alanda 2000
doktora öğrencisine burs verecek
ve 100 alanda ise destek verecek.
YÖK’ün bilimsel kalitenin daha fazla
arttırılması konusundaki çalışmaları
neticesinde bilim dünyasında
Türkiye’nin yeri yükselmiş
olacaktır. Bu çok zor bir şey değil.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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AKADEMİK TEŞVİK
ÖDENEĞİ ONUR TÖRENİ

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer

“Önceliğimiz; eğitim öğretimde ,
bilimsel araştırmada, bilimsel
kaliteyi arttırmak “
Sadece nereye doğru yöneldiğiniz,
önceliğiniz meselesi. O anlamda YÖK
yönetimini şahsım, üniversitemiz
ve ülkem adına takdirle izlediğimizi
belirtmek istiyorum. ÇOMÜ’nün
önceliğinin ne olduğu konusunda bizim
burada bulunduğumuz süre boyunca
söylediğimiz şey hep aynı. Bu üniversi
tenin hem eğitim öğretimde hem bilimsel
araştırmada bilimsel kalitesini arttırmak
bizim önceliğimiz. Bunu bozan herşeyle
mücadele ettiğimizi bütün hocalarımız
biliyor çünkü onlar da bu mücadelenin bir parçası. Buradaki huzuru temin
etmek demek bu bilimsel çalışmalar için
gerekli bir unsuru oluşturmak demektir.
Hepimizin üzerine düşen sorumluluktur bu. Hocalarımız arasındaki muhabbetlerin çoğunun bilimsel araştırmalarla

6

ilgili konular olmasını sağlamalıyız.
2016 yılı içerisinde hocalarımızın Web
Of Science’da yayınlanmış toplam 438
makalesi var.

Üniversitemiz 2016-2017
sıralamasında 34. sıraya
kadar çıktı
Tüm bu olumsuzluklara rağmen bu ciddi
bir rakam. Sık sık vurguladığımız gibi
Türkiye’de üniversiteler içerisindeki
sıralamamızın gittikçe yükseliyor olması
2016-2017 sıralamasında 34. sıraya kadar
çıkmış olmamız üniversitemizin yönelimi
anlamında bir başka önemli gösterge.
Bu törende takdirlerimizi sunacağımız
hocalarımızın da başardığı bir şey
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var özel olarak. 100 tam puan alan
hocalar arasında bütün üniversiteler
karşılaştırıldığı zaman yine ilk 20 üniversite arasındayız. Bu da ÇOMÜ’nün
sadece rakamlarla değil aynı zamanda
içerik olarak da kendisini geliştirmeye
devam ettiğini gösteren bir başka
önemli gösterge. Üniversitemizden
ihraç edilen hocaları saymasak bile 450
öğretim elemanımız bilimsel teşvikten
yararlanabilmiş yani 30 veya daha
fazla puan almış. Bu rakam da ciddi bir
büyüklüğü gösteriyor.
Rektör Acer’in konuşmasının ardından
birimlerde dereceye giren akademis
yenlere belge ve hediyeleri takdim edildi.
Akademik Teşvik Ödeneği Onur Töreni
ikram ile sona erdi.

AKADEMİK TEŞVİK
ÖDENEĞİ ONUR TÖRENİ

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer

İl Defterdarı Mustafa Işık

Belediye Başkan Vekili Rebiye Ünüvar

İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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AKADEMİK TEŞVİK
ÇOMÜ’DEN
HABERLER
ÖDENEĞİ
ONUR
TÖRENİ

Birimlerinde ilk 3’e giren öğretim
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AKADEMİK TEŞVİK

ÇOMÜ’DEN
HABERLER
ÖDENEĞİ ONUR
TÖRENİ

elemanlarına belge ve hediyeleri takdim edildi
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ÇOMÜ’DEN HABERLER

Uluslararası
da
Öğrenci Sayısın

% A5r3tış.7
Uluslararası Öğrenci Sayısında %53 Artış
•

2016-2017 Eğitim Öğretim
yılında 300 yeni yabancı
öğrencinin tercih ettiği
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’nde (ÇOMÜ)
öğrenim gören yabancı öğrenci
sayısı 858’e yükseldi.

ÇOMÜ’de yabancı uyruklu öğrencilere
özel Uluslararası Öğrenci Ofisi bulunuyor.
Bu ofisin Koordinatörlüğünü ise Balkan
Tarihine yönelik çalışmalar yapan Doç.
Dr. Aşkın Koyuncu yürütüyor.
Öğrenci sayısında bir önceki yıla oranla
%53.7 artış görüldüğünü kaydeden
ÇOMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordi-

10

natörü Doç. Dr. Aşkın Koyuncu, öğrenci
rakamları ve dağılımlarıyla ilgili çeşitli
bilgiler paylaştı.

“Yabancı Uyruklu
Öğrencilerin En Çok Tercih
Ettiği Üniversitelerden Biri
Olacağız”
ÇOMÜ’den 2002 yılından bu yana toplam
241 uluslararası öğrencinin mezun
olduğunu belirten Koyuncu, hali hazırda
858 öğrencinin aktif olarak eğitime devam ettiğini söyledi.
Doç. Dr. Koyuncu, ülkemizin tarihi ve

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

kültürel bakımdan güçlü bağları olan
Balkan coğrafyasına özel ilgi gösteren
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in gayretleri
sonucunda bu yıl yeni kayıt yaptıran
300 öğrencinin yarıya yakınının Balkanlardan geldiğine dikkat çekerek;
“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
uluslararası öğrenciler alanında da önemli
başarılara imza atıyor. Rektörümüz Prof.
Dr. Yücel Acer’in destekleriyle ÇOMÜ,
Balkan ülkelerinden gelecek öğrencilerle
ilgili olarak YÖK’ten kendi kontenjanını
belirleme yetkisi aldı. ÇOMÜ, yabancı
uyruklu öğrencilerin en çok tercih ettiği
üniversitelerden biri olmayı hedefliyor”
dedi.

ÇOMÜ’DEN HABERLER

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

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer: ÇOMÜ, Eğitimde
ve Bilimde Dünya Üniversitesi
Konu ile ilgili görüşünü aldığımız Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, yabancı öğrencilerin
uluslararasılaşma anlamında etkisine değinerek öğrencilerin
üniversiteye ve kente değer kattığını ifade etti.
Acer, “Türkiye’de 88 bine yakın yabancı uyruklu öğrenci
öğrenim görüyor. Yabancı öğrencilere Türkçe öğretimi, burs ve
barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında en
iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Son yıllarda hızla yükselen
yabancı öğrenci grafiğimiz gösteriyor ki Eğitimde ve Bilimde
Dünya Üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz”
şeklinde konuştu.

’e
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ÇOMÜ’DEN HABERLER

ÇOMÜ, TÜB
10. Üst Kurul
Toplantısına
Ev Sahipliği
Yaptı
T

rakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 10. Üst Kurul
Toplantısı, birlik üyesi dört üniversite rektörünün
katılımıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)
ev sahipliğinde yapıldı.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen
toplantıya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel
Acer, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ)
Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Trakya
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Aykaç, TÜB Genel
Sekreteri Doç. Dr. Aşkın Koyuncu, Trakya
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Mümin Şahin, ÇOMÜ Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Ahmet Erdem ve Prof. Dr. Süha
Özden katıldı.
Toplantıda üniversitelerarası işbirliği
protokolleri çerçevesinde önceki üst ve
alt kurul toplantılarında alınan kararlar,
bunlara ilişkin gelişmeler ile 2017 yılında
gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler görüşüldü. Bu kapsamda:

Birliği tarafından 2017 yılı Mayıs ayında
Selanik’te Türk Üniversiteleri Fuarı’nın
gerçekleştirilmesine, TÜB kapsamındaki
akademik, idari, sosyal ve kültürel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için alt çalışma gruplarında görev
alan akademik personelin güncellenmesi
ve istifa, emeklilik, başka üniversiteye
geçme, açığa alınma, ihraç vs. sebeplerle
ayrılanların yerlerine görevlendirme
yapılmasına karar verildi.
2017 yılında yapılacak bilimsel, sosyal
ve kültürel etkinliklerin tespiti için 9. ve
10. Alt Kurul Toplantılarının 13.01.2017
tarihinde Kırklareli Üniversitesi ev
sahipliğinde gerçekleştirilmesi, TÜB
bünyesinde “Balkan Ülkeleri Kültür

18 Mart haftasında basketbol,
hentbol ve tenis (kız/erkek) spor
etkinliklerinin Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi ev sahipliğinde
düzenlenmesi, 2017 yılı içinde
Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde
Sağlık Bilimleri alanında ‘1. Trakya
Üniversiteler Birliği Uluslararası
Sağlık Bilimleri Kongresi’nin
yapılması kararlaştırıldı.
T.C. Selanik Konsolosluğu ve
Dışişleri Bakanlığı’nın talebi
doğrultusunda Trakya Üniversiteler
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Günleri” düzenlenmesi için çalışmalar
yapılması kararlaştırıldı.
Toplantı sonunda Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel
Acer, Trakya Üniversiteler Birliği’nin
kuruluşu ve gelişimindeki katkılarından
dolayı Kırklareli Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Aykaç’a teşekkür plaketi
takdim etti. Ayrıca, TÜB Dönem Başkanı
Prof. Dr. Yücel Acer, kurulun 2 yıl boyunca
dönem başkanlığını görevini yürüten Prof.
Dr. Osman Şimşek’e, ÇOMÜ’de düzenlenen Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü
Sempozyumu’na katkılarından dolayı
plaket takdim etti.

ÇOMÜ’DEN HABERLER

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu

Prof. Dr. Osman Şimşek

Prof. Dr. Mustafa Aykaç
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Öğrenci Temsilcisi Seçimi Yapıldı
•

Öğrenci Konseyi yapılan seçimlerle yeni başkanını belirledi.
Seçimlerde Alperen Uysal,
ÇOMÜ öğrenci temsilcisi oldu.

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mirza
Tokpunar, Genel Sekreter Yardımcısı
Ayhan Monus, fakülte ve yüksekokul temsilcisi katıldı. Divan Kurulu’nun belirlenmesinin ardından seçimlere giden konsey
üyeleri, kapalı zarf usulü olarak oylarını
kullandı. Yapılan seçimin sonucunda
Alperen Uysal ÇOMÜ Öğrenci Temsilcisi
seçildi.
Seçimin ardından kısa bir konuşma yapan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Yaklaşık, 3
haftadır devam eden, öğrenci temsilci
seçimleri sonrasında, öğrenci başkanının
seçildiğini belirerek şunları söyledi:
“Seçilen başkanımızı tebrik ediyor hayırlı
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olmasını diliyorum. Üniversitemiz 49
binden fazla öğrencisi ile Türkiye’nin en
büyük üniversitelerinden bir tanesidir.
Bu anlamda öğrencilerimizin meseleleriyle, faaliyetleriyle, birebir ilgilenecek
konseyin seçilmiş olması ve burada
görev alacak olması önemli bir husus.
Sizler, ülkemizin iş dünyasına ve sosyal
dünyasına dâhil olduğunuzda yapacağınız
çalışmalarla işlerin önemi bir kat daha
aratacaktır. Bu ülke, hızlı bir şekilde ilerliyor. Özellikle, son yıllarda gösterdiği ilerleme, hepimizin gururla izlediği bir gerçektir. Bu ülkede yaşayan bireyler olarak,
kökenimiz ne olursa olsun ülkemizin
ilerlemesi ve güçlenmesinden büyük bir
gurur duyuyoruz. Fakat daha da ilerlemesi
için sizlere büyük görevler düşüyor. Yakın
zaman içinde belli alanlarda çalışmaya
başlayacaksınız. Bu üniversitenin rektörü
kadar hocası da, şirket çalışanı da, yöneticisi de önemli bir değerdedir.
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Bu ülke için yürütülmesi gerekli her
husus, büyük önem arz etmektedir. Benim
sizlerden beklentim, öğrencilerimizi
doğru şekilde yönlendirici faaliyetlerde
bulunmanız. Şüphesiz ki; yeni neslin
kavrama ve anlama gücü daha yüksek.
Şu konuyu hiçbir zaman unutmamak
lazım. İnsanın değerleri, her şeyden daha
önemlidir. Bizi diğer varlıklardan farklı
kılan, sahip olduğumuz bu değerlerdir.
Önce insanın kişiliği önemlidir. Kişilik
iyi ve düzgünse, gayretliyse, çalışkansa
eksik olan yönlerini giderir deriz. Sizlerde
ileride sağlam kişilikten daha önemli bir
hususun olmadığını görmüş olacaksınız.
Sizleri yolunuzdan saptıracak şeylerle
karşılaşabilirsiniz. Fakat uzun vadede her
zaman doğru, dürüst, ahlaklı ve bilinçli olan kazanır. Sizlere düşen görev, bu
anlamda örnek olmanız ve örnek tutum
sergilemenizdir.”

ÇOMÜ’DEN HABERLER

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, ÇOMÜ’de
•

Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Rektörlüğü Proje
Koordinatörlüğü Merkezi’nin
daveti üzerine ÇOMÜ’ye gelen
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Rektör
Prof. Dr. Yücel Acer’i makamında
ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha
Özden, Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. Mirza
Tokpunar ile Proje Koordinasyon Merkezi
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin Örnek
de hazır bulundu. Prof. Dr. Yücel Acer ile
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol
Arcaklıoğlu günün anısına birbirlerine hediye
takdiminde bulundular.
Ziyaretin ardından, Troia Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını
yapan Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin Örnek koordinatörlük olarak yaptıkları çalışmalar hakkında
bilgi vererek TÜBİTAK Başkan Yardımcısına
katılımından dolayı teşekkür etti.
Rektör Acer ise yaptığı konuşmada; Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi’ni bilimsel
araştırma yapan bir üniversite haline getirmek
istediklerini belirterek bunun için gerekli olan
altyapıyı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.
Prof. Dr. Yücel Acer ayrıca, Arcaklıoğlu’nun
ziyaretinin önemini vurgulayarak,toplantıda
bulunan birim yöneticilerinin bu ziyaret
sayesinde proje destek sistemiyle ilgili
bilgileri öğrenip kendi okullarındaki proje
çalışmalarını hareketlendirebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Erol

Arcaklıoğlu

Açılış konuşmalarının ardından, TÜBİTAK
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu,
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları
Başkanlığı’nın (ARDEB) Akademik Ar-Ge
Proje Destekleri sistemini, Burs ve Destek
Programını (BİDEB), Bilim ve Toplum
Daire Başkanlığının çalışmalarını (BTDB)
dekanlar ve öğretim üyelerine anlattı.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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ÇOMÜ Butik Açıldı

•

Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’nde ‘ÇOMÜ
Butik’ açıldı.

Terzioğlu Yerleşkesi Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi (ÖSEM) 1. Katta açılan ÇOMÜ
Butik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof.
Dr. Süha Özden, Gelibolu Piri Reis MYO
Müdürü Yrd. Doç. Dr. İsmail Elagöz’ün
katılımıyla gerçekleşti.
Öğrencilerin kıyafetler, ayakkabılar,
çantalar, ev eşyaları gibi birçok şeye
ulaşabileceği butiğin açılışında konuşma
yapan Rektör Prof. Dr. Yücel Acer;
ÖSEM’in öğrencilerin bütün faaliyetlerinin merkezi olduğunu, buranın
öğrenciler tarafından daha aktif halde
kullanılması için çalışmalar yaptıklarını
belirterek şunları söyledi:
“ÖSEM, yeni oluşturulan unsurlarıyla
öğrencilerimizin çok daha fazla zaman
geçireceği bir yer olacak. Son bir yılda çok
önemli dönüşümler yaptığımız ÖSEM

ile ilgili daha yapacaklarımız var. Şu
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an burada çok müstesna bir yerin, ÇOMÜ
Butik’in açılışını yapıyoruz. Üniversi
temize ülkemizin her yerinden gelen,
ekonomik durumu birbirinden çok farklı
öğrencilerimiz var. ÖSEM binasında
ihtiyacı olan öğrencilerimize ulaşmak
ve destek sunmak için daha öncesinde
Burs ve Barınma Koordinatörlüğü de
kurduk. Koordinatörlüğün bütün amacı
yurt konusunda, barınma konusunda
veya burs konusunda desteğe ihtiyacı
olan öğrencilerimizi tespit edip, onlara
bu konuda yardımcı olabilmek. 3 aydır
çalışmaya başlayan Burs ve Barınma
Koordinatörlüğü öğrencilerimize büyük
destek sağlamaya başladı.

Yardımlaşmanın, Destek
Olmanın Adresi “ÇOMÜ Butik”
ÇOMÜ Butik, ihtiyaç sahibi
öğrencilerimize doğrudan destek
sunma imkânı sağlayarak, ciddi bir katkı
verecek diye düşünüyorum. İhtiyaç
sahibi öğrencilerimize doğrudan destek
sağlamak amacıyla az kullanılmış, hiç
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kullanılmamış elbiseleri burada ihtiyacı
olan öğrencilerimiz gelip beğenip alabilecekler. Ben tahmin ediyorum ki burası,
öğrencilerimizin gelip, ihtiyaçlarını
almaktan çekindikleri bir yer olmayacak.
Burası yardımlaşmanın, destek olmanın
adresi olacak. O anlamda müstesna bir
yer. Emeği geçen herkese çok teşekkür
ediyorum, buranın açılması için benim
bildiğim neredeyse 1 aydır çalışılıyor,
bütün unsurlarıyla oluşturuldu ve artık
öğrencilerimizin kullanımına hazır bir
hale geldi. Hayırlı olsun, emeği geçen
herkese teşekkürler.”

ÇOMÜ’DEN HABERLER

Öğrencilerin yalnızca kimlik kartlarını
göstererek istediklerini alabileceklerini
belirten Aysun Acer,

ÇOMÜ Butik’te Her Şey
Ücretsiz
ÇOMÜ Butik, Gençlik Danışma Birimi
Koordinatörü Aysun Acer’in giyilmeyen
yeni kıyafetleri ihtiyaç sahibi öğrencilere
kendi imkânları ile ulaştırılması projesi
ile başladı, büyüdü ve kurumsallaştı.
ÇOMÜ Butik ile ilgili görüştüğümüz Aysun Acer; projenin tamamen doğaçlama
geliştiğini, hızla büyüdüğünü söyledi ve
şunları ekledi:
“Bir arkadaşımla giyilmeyen yeni
kıyafetleri ihtiyaç sahibi öğrencilere veriyorduk. Kulaktan kulağa yayıldıkça

herkes bir şeyler getirmeye başladı.Baktık
bu faaliyet işe yarıyor, ne yapabiliriz dedik
ve ÖSEM’de bir yer ayarladık. Askılık
sistemi, dolaplar yaptırdık.
Gelen kıyafetlerin çoğu yeni ya da çok
az kullanılmış. Tüm kıyafetler yıkandı,
ütülendi ve tertemiz. ÇOMÜ Butik’te
sadece kıyafet değil, ayakkabılar, çantalar,
ev eşyaları da var. Ev eşyaları ile ilgili ise
ÇOMÜ Burs ve Barınma Koordinatörlüğü
ilgilenecek. Birlikte çalışacağız.”

ÇOMÜ Butik’te kısmi zamanlı
öğrencilerin çalışacağını dile getirdi.
Bu projeye destek olmak isteyenler
ÇOMÜ Kreşin zemin katında bulunan
Gençlik Danışma Birimi ile iletişime
geçebilirler.

İletişim Numaraları:
0286 218 00 18 (6575)

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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BÜYÜK
ÖDÜL
ÇOMÜ’YE
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener

Ç

anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şener, büyük bir başarıya
imza attı. Doç. Dr. Şener, bulaşıcı sarılık alanında yapacağı çalışma ile Gliead Fellowship Türkiye büyük ödülünü kazandı.

46 projenin içerisinde son 3-4 yılın en
yüksek puanını alarak birinci olan projenin sahibi Doç. Dr. Alper Şener, ÇOMÜ
ailesine daha farklı projeler, ödüller kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.
Amerikan ilaç firması olan Gliead Fellowship’in Türkiye’de içinde her yıl 4 ana
tema belirlediğini belirten Doç. Dr. Alper
Şener; firmanın 2013 yılından beri bu
ödülleri verdiğini söyledi ve şöyle devam
etti: “ Bu yılın temaları hepatit, AİDS, kanserler ve mantar enfeksiyonları alanında
oldu. Bizim projemiz de Hepatit C alanında yapacağımız çalışma. Ülkemizde her
ne kadar Hepatit B kadar dikkat çekmese
de Hepatit C’li de çok ciddi bir hasta popülasyonu var. Hepatit C ile ilgili piyasaya
giren ilaçlar var, bunlar oldukça maliyetli
ilaçlar. Toplam 3 aylık maliyeti 90 bine
varan ilaçlar. Amacımız bu tip hastalarda
tedaviye başlamadan önce ilaçlara hassasiyet durumunu bilmek. Bunun için öncülüğünü bizim yapacağımız 16 merkezi bir
araya getirdik. Bu merkezlerden alınacak
hasta serum örneklerini toplayacağız ve

18

ilaç dirençlerine bakacağız. İlaç direncine
göre de Türkiye’de bir hasta havuzu oluşacak. Belki ilerleyen yıllarda Sosyal Güvenlik Kurumu için de rehber olacak. Çünkü
Türkiye’de bu anlamda ciddi veri eksikliği
var. Biz bu data eksikliğini kapatmak istedik. Toplam 1 yıl sürecek bu proje sonunda
elde ettiğimiz sonuçları literatüre kazandıracağız, veri olarak sunacağız” dedi.

Proje, Türkiye’de İlk
Doç. Dr. Alper Şener, projenin bir
diğer öneminin hem hepatit
C,hem diyaliz hastası olan
hastalarda ilaç direncine
bakmak olduğunu vurgulayarak; “Biz belli ilaçlara duyarlılıkları varsayarak bu
hasta grubuna belli ilaçları veriyoruz ama aynı
sonucu alamıyoruz. Mesela hasta 3 ay sonra geliyor ‘hocam temizlenme-

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

di’ diyor ve o zaman başka bir ilaç grubuna
geçmek zorunda kalıyoruz. Bu proje ile
hastaya hangi ilacı vereceğimizi önceden
bileceğiz. Bu şekilde hem hastanın tedavisinde daha hızlı yol almış olacağız, hem
de maliyeti düşürmüş olacağız. Böyle bir
proje Türkiye’de ilk kez yapılıyor ve bunu
ÇOMÜ olarak biz yapıyoruz” dedi.

ÇOMÜ’DEN HABERLER

ÇOMÜ’de Bisikletli Yaşam Başladı

S

Sağlık Bakanlığı’nın sağlıklı yaşamı desteklemek
için dağıttığı 300 bin bisiklet projesi kapsamında 80
adet bisiklet, ÇOMÜ Yerleşkelerinde belirlenen yerlerin yetkililerine teslim edildi.
Üniversite öğrencilerinin ve üniversite
personelinin kullanımına sunulacak bisikletlerin dağıtım törenine Rektör Prof. Dr.
Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
Ahmet Erdem, Prof. Dr. Süha Özden, Prof.
Dr. Mirza Tokpunar’ın yanı sıra birimlerin
yetkili amirleri katıldı.
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, etkinlikte
yaptığı konuşmada şunları ifade etti:
“Sağlık Bakanlığının 300 bin bisiklet
dağıtma projesinde üniversitemize 80 adet
bisiklet tahsis edildi. Bugün bu bisikletleri
birim yetkililerine teslim etmek için toplandık. Bu planlama bağlamında sadece
merkez kampüsü değil Dardanos, İlahiyat
Fakültesi Kampüsü, ilçeler ve adada bulunan okullarımızı da düşündük. Her bir yerleşkemize yaklaşık 4 adet bisiklet teslim
ediyoruz. Bu bisikletler sadece öğrencilerimizin değil, hocalarımızın da kullanımına
açık olacak.

Sağlıklı yaşam ve spor
kültürünün oluşması için
çalışıyoruz

Öğrencilerimizin spor alışkanlıkları
kazanması ve sağlıklı yaşam sürdürmesi adına önemli bir adım atmış oluyoruz.
ÇOMÜ yönetimi olarak kampüslerimizdeki spor alanlarını geliştirmek gibi projelerimiz var. Bu projeler için çalışırken atılan
bu adımın önemli olduğunu düşünüyorum
ve spor adına gerçekleştirilen her türlü
faaliyet ve projeden heyecan duyuyorum.
Çünkü gençlerimizi spora yönlendirebilirsek, başarı oranlarının artacağına inanıyorum. Sağlıklı yaşam ve spor kültürünün
oluşması için çalışıyoruz. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bu projede emeği geçen herkes teşekkür ediyorum.”
Prof. Dr. Yücel Acer’in konuşmalarının
ardından bisikletler teslim tutanaklarıyla birlikte ilgili birim amirlerine teslim
edildi.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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Kadın Hakları ve Uluslararası
Hukuk Konferansı

K

adın Çalışmaları
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
(ÇOMÜKAM) tarafından
‘Troia Kültür Merkezi’nde
“Kadın Hakları ve Uluslararası
Hukuk” başlıklı konferans

ifade etti:
“Merkezimiz kurulduğundan beri
yaptığımız bütün etkinliklerde, kadın
sorunlarına dikkat çektiğimiz konferans,
seminer ve panellerde kadın erkek

büyük bir nezaket göstererek konferans
davetimizi kabul ederek kadın konusuna
ne kadar önem verdiğini bir kez daha
gösteren Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’e
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

bütün öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, hatta kentli kadın ve erkekler
sorunu sahiplendiler, çözüme ortak olmak
istediklerini beyan ettiler. Bizi yalnız
bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yaptığımız bütün
etkinliklerde bizi destekleyen ve bugün
de bütün yoğun iş temposuna rağmen

Yazıcı konuşmasında, kadın sorununun
çözümü için kısa ve uzun vadede eylem
planlarına ihtiyaç olduğunu belirterek en
önemli ve en kısa vadeli çözümün kanunlar, cezai yaptırımlarla kadınların insanca
hayat hakkını korumak olduğunu
ifade etti. Konuşmasında uzun vadeli çözümlerin ancak eğitim yoluyla
sağlanabileceğini belirten Yazıcı
“Merkezimiz kurulduğu günden beri
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda
bilinç ve farkındalık oluşturmaya yönelik
etkinlikler düzenliyor. Bu sene KAM
Konferansları adı altında başlattığımız bir
dizi konferansın ilkinde konunun hukuki
boyutunu konuşalım istedik. Bu etkinliklerin yanı sıra üniversitemizde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini giderecek ve üniversitemizi toplumsal cinsiyet eşitliğine
duyarlı, kadın dostu bir üniversite haline
getirmeye yönelik çalışmalarımız devam
etmektedir” dedi.

gerçekleştirildi.
Konferansa Rektör Prof. Dr. Yücel Acer
ve Eşi Aysun Acer, Belediye Başkan
Yardımcısı Rebiye Ünüvar, Baro Başkan
Vekili Hande Keskin Toprak, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, ÇOMÜKAM Müdürü Doç. Dr. Gülgün Yazıcı
ve KAM yönetim kurulu üyelerinin yanı
sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci
katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından açılış konuşması
gerçekleştiren ÇOMÜKAM Müdürü Doç.
Dr. Gülgün Yazıcı, Kadın Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin
çalışmaları hakkında bilgi verdi ve şunları
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ÇOMÜ’DEN HABERLER
Açılış konuşmasının ardından Rektör
Prof. Dr. Yücel Acer tarafından “Kadın
Hakları ve Uluslararası Hukuk” başlıklı
konferans gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Yücel Acer yaptığı sunumda;
insan hakları, kadın hakları, kadın
hakları ve uluslararası hukuk, devletin
genel yükümlülükleri, siyaset ve kamu
hayatında ayrımcılığın önlenmesi, eğitim,
istihdam, sosyal yaşamda kadın gibi pek

çok konuya değindi.
Prof. Dr. Acer, kadın haklarının tüm
dünyada nasıl uygulandığına dair bilgiler
vererek şunları aktardı: “Özellikle son
yıllarda gerçekleşen yasal reformlarla
kadın erkek eşitliği ve kadının insan
haklarının gelişimi konularında önemli
adımlar atılmış, Türkiye bu alanda yasal
çerçeve sahibi ülkeler arasına girmiştir.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair

ciddi adımlar atılan ülkemizde kadına
insan haklarının tanınması, kadının
temel haklardan faydalanması adına
son yıllarda önemli mevzuat düzenlemeleri yapıldı. Ülkemizde 2000’li yılların
başından itibaren anayasa ve kanunlarda
ciddi dönüşümler oldu, kadın erkek
arasındaki eşitsizliği teşvik eden cezaları
ortadan kaldıran düzenlemeler yapıldı.”

ÇOMÜ Öğretim Üyesi Çin Halk Cumhuriyeti’nde
Ülkemizi Temsil Etti
Ziraat Fakültemiz Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sarp
Korkut Sümer, Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen ve 11 üye ülke temsilcisini buluşturan bir “Eğitim ve Çalışma Turu” programına katıldı.
Birleşmiş Milletler himayesinde bulunan Asya ve Pasifik Ülkeleri Tarım
Makinaları Birlikleri Bölge Konseyi (Re-

CAMA) tarafından düzenlenen eğitim ve
çalışma turu programına ÇOMÜ Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Sarp Korkut Sümer katıldı.
Fabrika gezileri, uluslararası fuar ziyareti
ve konsey üyesi ülkeler arasında işbirliği
çalışmalarının yürütüldüğü organizasyonda, Ülkemizi “Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği” adına Tarım
Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sarp Korkut Sümer temsil etti.

Doç. Dr. Sarp Korkut Sümer

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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Rektör Prof. Dr. Yücel Acer

“ÇOMÜ 25 Yıllık Bir
Üniversite”

Akit TV’nin Konuğu

Ç

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’di

anakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Akit
Tv’de “Sözün Özü” programının
konuğu oldu.

Türkiye’de yükseköğretimin kalitesinin
konuşulduğu programda Özgür Yankaya’nın sorularını yanıtlayan Rektör Prof.
Dr. Yücel Acer, gelişmiş toplumlarda
yetişmiş insan unsurunun önemli bir değer olduğuna değinerek “Yükseköğretim
ülkemizde eskiden hep rakamlarla, sayı
meselesi olarak tartışıldı. Artık üniversitelerde kaliteyi konuşmamız lazım” dedi.
YÖK’e özellikle 28 Şubat sürecinde siyasileşmiş bir kurum olması dolayısıyla
sürekli kaldırılması gereken bir kurum gözüyle bakıldığını vurgulayan Rektör Acer;
“Aslında YÖK olmazsa olmaz bir kurum
ve bence çok önemli bir kurum. Ancak yapısının, fonksiyonunun değişmesi lazım.
Yeni YÖK’ün bu anlamda ciddi çalışmaları olduğunu görüyorum. Bunlardan bir
tanesi hangi üniversiteler, hangi alanlarda desteklenmeli ve ön plana çıkmalı ile
ilgili yaptığı çalışma. Üniversitelerle ilgili
öncelikleri, alanları belirleyen bir çalışmalar yapılıyor olması bizi şuna sevk ediyor.
Devletin imkânlarını hangi alanlarda akademisyen yetiştirmek için kullanmalıyız.
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YÖK bu yıl 1000 tane yüksek lisans ve
doktora bursu verdi, asistan kadrosu üzerinde çalışıp uygulamaya koydu. Eğitim
öğretimde kalitenin esas unsurunu hoca
oluşturur. Bu anlamda iyi hoca yetiştirilmesi meselesi önemli, burada ciddi adımlar atılıyor” ifadelerini kullandı.
Çanakkale’nin Türkiye’nin en önemli
şehirlerinden biri olması hasebiyle ÇOMÜ’nün de sıradan bir üniversite olma
lüksü olmadığına dikkat çeken Acer;
“ÇOMÜ 25 yıllık bir üniversite. İyi eğitim
öğretim yapan ve bilimsel araştırmalar
yapan bir üniversite olmak zorunda” şeklinde konuşarak sözlerini şöyle sürdürdü:

Öğrencilerimiz için uygulama
alanlarını çoğaltıyoruz
“ÇOMÜ her şeyden önce öğrencilerinin uygulama imkânlarını geliştirmeye
çalışıyor ve biz Çanakkale’nin üniversitesinin kalite anlamında iyi olması gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda üniversitemizde uygulama alanlarının öncelikli
olması gerektiğini düşünüyoruz. Devletin
parasal anlamda verdiği imkânları nereye
harcayacağınız biraz üniversite yönetimine kalmış oluyor. Bu anlamda ne olması
gerekiyorsa parayı oraya yönlendirme konusunda hiçbir kısıtlamamız olmadı.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Bu karakodu akıllı telefonunuza okutarak
haberi ve haberin videosunu izleyebilirsiniz
www.comu.edu.tr
http://tv.comu.edu.tr/

Ben ÇOMÜ’de göreve 1,5 yıl önce başladığımdan beri TÜBİTAK’ın sıralamasında ve diğer sıralamalarda ciddi mesafe kat
ettik. Örneğin URAP’ın sıralamasında ben
göreve başladığımda 51. sıradaydık. 2 yıl
içerisinde 34. sıraya kadar yükseldik ve
yükseliş devam edecek.
Üniversitenin gidişatı 15 Temmuz’dan
önce maalesef kötüydü. Biz 126 öğretim
elemanının üniversite ile ilişkisini tamamen kestik. 50’den fazla idari personelin
ilişkisi somut deliller ile tamamen kesildi.
Bu bağlamda artık şu an soruşturmalarımızı daha rahat yürüttüğümüzü söylemeliyim. ÇOMÜ maalesef bu konuda hedef
üniversitelerden biri olmuştu ama şu an
tersine bir süreci ciddi anlamda başarmış
durumdayız. Üniversitemizi bu meseleden
tamamen arındıracağız. Böylece ÇOMÜ
eğitimde ve bilimde bir dünya üniversitesi
olma yolundaki ilerleyişini başarılı bir şekilde sürdürecek.

ÇOMÜ’DEN HABERLER

Bitki Koruma ve Tarla Bitkileri Bölümü
Öğrencilerine TÜBİTAK Desteği
•

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma ve Tarla Bitkileri
öğrencilerinin çalışmaları TUBİTAK desteği aldı.

Bitki Koruma Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden
Havva Özek’in, “Avcı Böcek Orius laevigatus (Fieber) (Hemiptera: Anthocoridae)’un Kitle Üretiminde Uygun Ephestia
kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) Yumurta Sayısının
Belirlenmesi “

Samet Memiş’in, “Domates Güvesi, Tuta absoluta Meyrick, (1917) (Lepidoptera: Gelechidae) Yumurtalarında
Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera:
Trichogrammatidae)’in Parazitleme Etkinliğinin Belirlenmesi”

Prof. Dr. Ali Özpınar danışmanlığında
Tarla Bitkileri Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden
Emine Ünlü’nün “Karadeniz Bölgesinden Toplanmış Yerel
Mısır Genotiplerinin Genetik Yakınlıklarının Protein Bant
Analizleri İle Belirlenmesi”

Muhammet Akgül’ün “Hibrit Mısır Tohum Üretiminde
Çiçeklenme Zamanının Eşleştirilmesi ve Hasat Zamanının
Tespit Edilmesi Amacıyla Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması”
başlıklı projeleri
Yrd. Doç. Dr. Fatih Kahrıman danışmanlığında yaptıkları
çalışmalar “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi
Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

ÇOMÜ’den “Ulusal İstihdam
Strateji Belgesi ”
Hazırlanmasına Katkı
•

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2017-2019 yıllarını kapsayacak “Ulusal
İstihdam Strateji Belgesi” çalışmalarına ÇOMÜ’den destek.

Bilişim, Finans, İnşaat, Sağlık, Tarım, Tekstil ve Hazır Giyim ve Turizm sektörleri ile ilgili tedbirleri içeren Ulusal İstihdam Strateji Belgesi Hazırlık Çalıştayında ‘Tarım Sektörü
Stratejileri’ alanına Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Sibel Tan, Yrd. Doç. Dr. Bengü
Everest ve Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazmi Yağanoğlu destek
verdi.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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Röportaj : Gökçe Güzel

RÖPORTAJ

WEB SİTEMİZ
Yayında
www.comu.edu.tr

YENİ ÇOMÜ
YENİ WEB SAYFASI
larken Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi’nin web

sayfası da yenilendi. Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ürünü olan sayfa
Ekim ayından itibaren yayına gir-

Amacımız
Kullanıcı
Dostu
Bir Sayfa

“

“

Y

eni akademik döneme baş-

di. Konuyla ilgili görüşlerini aldığı- Amacımız yeni nesil web standartlarına
mız Bilgi İşlem Sistem Yöneticisi ve uyumlu ve kullanıcı dostu bir sayfa

yapmaktı. Yeni tasarımla birlikte sayfa

ÇOMÜ Anasayfa Teknik Sorumlu- teknolojisi de değişti. Web Yazılım ve
su Cahit Kurt ÇOMÜ’nün yeni web Tasarım Uzmanımız Volkan Sağlık bize
sayfası hakkında bilgiler aktardı.
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mobil uygulama eksikliği hissettirmeyecek
bir biçimde sayfamızı, tüm masaüstü
(desktop) ve taşınabilir (mobil) cihazlara
uyumunu sağladı. Sayfalar bir günde
kullanıcıya sunulsa da uzun bir çalışma
ve geliştirme süreci yaşadık. Geliştirme
sürecimiz hala devam ediyor ve bunu keyif
alarak yapmaya devam ediyoruz.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Yeni Nesil Tasarım
Gün geçtikçe mobil uygulamaları daha sık
kullanıyoruz ve biz de bunu göz önünde
bulundurarak çağı yakaladığımızı düşünüyorum, artık sayfamız tam anlamıyla
mobil uyumlu. Bununla birlikte yeni nesil
tasarım çalışmaları yaptık. Bu tasarımla
daha çok akademik çalışmaları, öğrencileri
ve etkinlikleri ön plana çıkarmayı hedefledik. Yakın zamanda taşınabilir cihazlar için
yeni uygulamalar geliştirerek kullanım sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Web sayfaları canlı kalmalı ve mobil dünyada yerimizi
almalıyız bu yüzden “ÇOMÜMOBİL” ismi
ile IOS ve ANDROID uygulamalarımız için
çalışmalarımız devam etmekte.

RÖPORTAJ

Röportaj : Gökçe Güzel

Ana Sayfamız Dışarıya Açılan
Penceremiz
Ana sayfamız aslında dışarıya açılan penceremiz. Çünkü herkes gelip Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi’ni görme imkânı bulamıyor. Ama internet ortamından
ÇOMÜ web sayfasına girip üniversiteyi,
imkânlarını ve yapılan çalışmaları inceleyebilir.

“

“

ÇOMÜ’de
Yenilenme
Zamanı

Yeniliklerden de bahsetmek gerekirse; anlık
bildirim sistemi, ÇOMÜ yayınları, albüm ve
video galerimiz vb. özelliklerle yakında yayında olacak. Üstelik tüm yazılımlar tamamen Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından
hazırlandı. ÇOMÜ TV internet sayfasına
haber girdiği zaman anlık olarak sayfamızda yayınlanıyor. Herhangi bir birim ya da
daire başkanlıkları kendi sayfalarına bir haber, duyuru girdikleri zaman içerik hemen
ana sayfada görülüyor. Aslında bu şekilde
herkes sesini daha rahat duyurabiliyor.
Açılış, bilim etkinlikleri, özel bir konuk gibi
önemli haberleri daha ön plana çıkarmak
için manşetler bölümü oluşturduk. Üniversite ile ilgili tanıtım bölümü haricinde 14
adet manşet haberimiz var. Tebrik, taziye
gibi bilimsel olmayan ve herkesin takip etmek zorunda olmadığı duyurular için ‘Diğer
Duyurular’ alanını hazırladık. Bu şekilde
haberler ve duyurular sayfalarımız kategorize edilmiş oldu. ‘Etkinlikler’ sayfası da
aktif olarak kullanılabilir durumda. Yani
ana sayfamıza girdiğimizde anlatılmak ve
sunulmak istenen her şeyi tek bir ekranda
görebiliyoruz. Yeni sayfada daha çok simgeler var. Bu simgeler bir süre sonra hafızaya
yerleşiyor ve kullanım açısından da kolaylık sağlıyor.
Bir de sayfanın görünmeyen yüzü var;
ÇOMÜ Sistem Yöneticilerinden Erhan Burhan ve Cahit Kurt tarafından hazırlanan
yönetim panelinden bahsetmek gerekirse;
sayfaya içerik yükleyenler için çok daha
kullanışlı hale getirildi diyebiliriz. Google
NEWS (haberler) tabanlı bir uygulamaya
geçmek için çalışıyoruz. Üniversitemizde
çıkan bir haber ya da önemli bir duyuru olduğu zaman Google da aramalarda en üst
sırada, haber sekmesinde çıkabilecek.

Web sayfamızın bir künyesi olacak ve imtiyaz sahibi, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer
olacak. Bu şekilde üniversitemiz sanki bir
dergi, yayın organı gibi işlem görebilecek.
Bunların yanında bir de bildirim sistemi
gelecek. Yani bilgisayarınızda tarayıcı açık
olmasa dahi ÇOMÜ’ye yeni bir haber ya da
etkinlik eklendiğinde, masa üstünüzün alt
tarafından size uyarı gelecek. Tabi bu abone
sistemi ile kullanıcının kendi isteği doğrultusunda yapılacak.Tüm bu yenilikler, uzun
çalışma süreçlerinin sonunda ortaya çıktı,
ekip arkadaşlarım ÇOMÜ Bilgi İşlem Sistem Yöneticisi Erhan Burhan, Web Yazılım
ve Tasarım Uzmanı Volkan Sağlık ile birlikte geliştirme sürecine devam ediyoruz. Kullanıcılar sayfamızın daha güzel göründüğünü ve sayfadan çıkmak istemediklerini,

haberlerin ve duyuruların daha rahat takip
edildiğini söylediler.
ÇOMÜ’nün dışarıya dönük yüzü olan web
sitemizin yeni kullanımıyla ilgili çok güzel
geri dönüşler alıyoruz. Bu geri dönüşler
doğrultusunda güncelleme çalışmaları da
yapıyoruz. Bu süreçte ÇOMÜ yönetiminin
desteğini hep hissettik. Yenilenme çalışmalarını takip eden ve sürece katkı sunan
başta ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer
ve Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Süha
Özden, Prof. Dr. Ahmet Erdem ve Prof. Dr.
Mirza Tokpınar olmak üzere tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyoruz.

Bilgi İşlem Sistem Yöneticisi Cahit Kurt - Web Yazılım ve Tasarım
Uzmanı Volkan Sağlık - Bilgi İşlem Sistem Yöneticisi Erhan Burhan
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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ÇOMÜ, Organ Bağışı Kampanyası Başlattı

Ü

lkemizde her yıl 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası’nda
organ bağışı bilincinin geliştirilmesi,
halkın organ ve doku bağışı konusunda teşvik edilmesi çalışmaları yapılır.
Bu çalışmalar sadece bir hafta değil,
bütün bir ay ve yıl yapılan farkındalık
çalışmaları ile devam eder. İşte onlardan biri de Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’nin başlattığı organ bağışı
kampanyası.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin başlattığı kampanya;
organ bağışının ne kadar önemli olduğunun,
yapılan çalışmaların neler olduğunun anlatıldığı bir toplantıyla başladı.
Toplantıya Rektör Prof. Dr. Yücel Acer,
Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan,
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Okhan Akdur, Tıp
Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Taş ile çok sayıda akademisyen
ve öğrenci katıldı.
Toplantıda konuşmaları sırasıyla Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Reşit
Ersay, Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Cabir Alan, Organ
Nakil Koordinatörü Yrd.Doç. Dr. Hatice Betül Altınışık yaptı.
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Organ Bağışı 20. Yüzyıl Tıp
Mucizelerinden Biri
Prof. Dr. Ahmet Reşit Ersay konuşmasında organ bağışının 20. yüzyıl tıp mucizelerinden biri olduğunu, organ naklinin
yüzbinlerce hastanın yaşamını uzattığını ve
iyileştirdiğini belirtti. Prof. Dr. Ersay; “Adanmış sağlık profesyonellerinin imza attığı
bilimsel ve klinik gelişmeler aynı zamanda
organ bağışçılarının ve onların ailelerinin
göstermiş olduğu sayısız yücelik örneği, organ naklini hayat kurtaran bir tedavi haline
getirmekle kalmamış, aynı zamanda insani

dayanışmanın bir sembolü haline getirmiştir” dedi.
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Yılda 6-7 Bin Kişi Organ
Nakli Beklerken Hayatını
Kaybediyor
Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Cabir Alan ise yılda 6-7
bin kişin organ nakli beklerken hayatını kaybettiğinin altını çizerek,
Organ Bağışı Nedir? Kimler, Nasıl Organ
Bağışında Bulunabilir? Organ Bağışı Hakkında Toplumda Yanlış Bilinenler Nelerdir? Organ
Naklini Kimler Yapabilir? Organ Bağışında En
Büyük Eksiklik Nedir? gibi konularda bilgi verdi.

ÇOMÜ’DEN HABERLER

Hepimiz Bir Gün Organ
Nakli İhtiyacı Olan Kişiler
Olabiliriz
Doç. Dr. Alan, Diyanet İşleri’nin 1980
yılında yaptığı açıklama ile organ naklinde
dinen bir sakınca olmadığının altını çizerek; “Türkiye’de insanlar organ bağışı yapmaktan çekiniyorlar. Yapılan araştırmalarla bunun nedenleri ortaya çıkarılmış. Bu
nedenler şöyle: İnsanlar beyin ölümü kavramını tam anlayamıyor. Bitkisel hayat ile
koma arasındaki ayrımın ne olduğunu tam
olarak bilemiyor. Vücut bütünlüğünün bozulacağı endişesi yaşıyor. Dini ve kültürel
nedenler etkiliyor. Organların kime takılacağı konusunda şüphe duyuyor.

Cenazeyi alamama korkusu yaşıyor” dedi.

Bağışlanan Her Organ
Yaşama Tutunan Bir
İnsandır

,

Organ Nakil Koordinatörü Yrd. Doç. Dr.
Hatice Betül Altınışık; yapılan çalışmalarla yıllara göre organ bağışında sağlanan
artışlar hakkında bilgiler vererek bu konuda farkındalık çalışmalarının çok önemli
olduğunun altını çizdi ve bağışlanan her
organın yaşama tutunan bir insan olduğunu vurguladı.

Toplantı sonrasında Rektör Prof. Dr.
Yücel Acer, ÇOMÜ Tıp FakültesiAraştırma
ve Uygulama Hastanesi önünde kurulan
organ bağışı standına giderek organlarını
bağışladı ve herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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Belçika’dan Çanakkale’ye Barış Yolculuğu
•

Dünya genelinde devam eden
savaşlara dikkat çekmek isteyen Leonardus Vercauteren,
Belçika’dan Çanakkale’nin
Eceabat ilçesindeki Gelibolu
Yarımadası Tarihi Alanı’na
kadar 3 bin 900 kilometre
yürüdü.

Belçika’nın Nieuwpoort şehrinden
23 Mayıs’ta yola çıkan ve 3 bin 900
kilometre yol kateden 63 yaşındaki
Vercauteren, Eceabat ilçesine ulaştı.
Vercauteren’i, Eceabat Belediye
Başkanı Adem Ejder, Avustralya’nın
Çanakkale Konsolosu Dylan
Wallsh, Türkiye’nin eski Sidney
Başkonsolosu Niyazi Adalı ve
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) adına İngiliz Dili
Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Azer Banu Kemaloğlu
karşıladı.
Belediye Başkanı Adem Ejder,
kendisine çeşitli hediyeler veren
Vercauteren’e el yapımı tespih
armağan etti. ÇOMÜ’lü akademisyen
Yrd. Doç. Dr. Azer Banu Kemaloğlu

ise üniversite adına günün anısına
hediye takdiminde bulundu.
Leonardus Vercauteren, yaptığı
açıklamada, 1. Dünya Savaşı’ndaki
cephe hatlarını gezerek, UNICEF’in
çocuk askerler, fakir ve hasta çocuklar kampanyasının yanı sıra insan
hakları derneklerini desteklemek
için yola çıktığını söyledi.
Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan,
Arnavutluk, Makedonya ve
Yunanistan’dan geçerek Türkiye’ye
ulaştığını anlatan Vercauteren,
“Yolculuğum sırasında birçok savaş
anıtı ve mezar gördüm. Bunları
görmek hiç de iyi bir şey değildi. Ancak bu organizasyon ile buluştuğum
idareciler ve üniversite temsilcisiyle
karşılaşınca çok etkilendim. Özellikle Türkiye, Avustralya ve Yeni
Zelanda dostluğunu bu organizasyon
ile gördüğüm için çok mutluyum.
Artık savaş değil barış yapmak gerekiyor.” diye konuştu.
ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Süha Özden ve Prof. Dr. Ahmet
Erdem’i makamında ziyaret eden
Leonardus Vercauteren üniversi
teden çok etkilendiğini belirtti.

Ziraat Fakültesinde Sosyal Market Açıldı
•

Halıdan koltuğa, fırından
ayakkabıya, kıyafetten takıya
kadar öğrencilerin tüm
ihtiyaçlarına ulaşabileceği
Sosyal Market açıldı.

Ziraat Fakültesi Sosyal Market’in
açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha
Özden, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Alper Dardeniz, Gençlik Danışma
Birimi Koordinatörü Aysun Acer, dekan
yardımcıları, bölüm başkanları ve
öğrenciler katıldı.

teşekkür etti.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Aysun Hanımın çalışmaları ile
oluşan ÇOMÜ Butiği ÖSEM binasında
açtıklarını dile getirerek, Sosyal Marketin
bu kapsamda açılan ikinci yer olduğunu
söyledi. Yardımlaşmanın çok önemli
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Süha Özden, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi
kesilen Sosyal Market gezildi.

Açılış töreninde konuşan Dekan Prof.
Dr. Alper Dardeniz, Sosyal Market’in son
derece mütevazi bir odada açıldığını,
ihtiyacı olan tüm ÇOMÜ öğrencilerinin
ücretsiz olarak faydalanabileceğini
söyledi. Sosyal Market’in mayıs ayı
sonuna kadar açık kalacağını ifade eden
Prof. Dr. Dardeniz, emeği geçen herkese
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Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün
Yeni Ofisi Açıldı
•

Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün yeni ofisinin
açılışı törenle gerçekleştirildi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi binası zemin katındaki
yeni ofisinde hizmet verecek olan Dış İlişkiler
Koordinatörlüğü’nün açılış törenine Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Mirza Tokpunar, Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof.
Dr. Süha Özden, Genel Sekreter Sami Yılmaz ile akademik ve idari personel katıldılar.
ÇOMÜ Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Hasan
Kaplan, açılışta yaptığı konuşmada yeni ofisin hizmete
girmesinde başta Rektör Prof. Dr. Yücel Acer olmak
üzere katkı sunan herkese teşekkür etti.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mirza Tokpunar ise
“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bugün yeni
bir Dış İlişkiler Koordinatörlüğü yapılanmasına
geçiyor. Burası üniversitemizin merkezi bir yeri.
Hem öğrencilerin ulaşımı, ofisin modern bir şekilde
planlanması ve işlemlerin daha kolay ve hızlı yapılması
için Hasan Bey ısrarla burayı istedi. Bundan sonra
inşallah Dış İlişkiler işlemleri hem öğrenci hem hoca
bakımından daha hızlı daha düzenli, daha güzel, daha
yüksek amaçlara ulaşabilir bir şekilde yürüyecektir.
Hasan Hocamı bu çalışmaları sebebiyle tebrik ediyorum. Özellikle de üniversitemizin Rektörü Sayın
Prof. Dr. Yücel Acer Hocamıza ilgisi, alakası ve desteği
sebebiyle teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyorum”
şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Balkan Ülkeleri
Temsilcileriyle Kahvaltıda Bir Araya Geldi
•

“5.Balkan Coğrafyası Çanakkale’de
Buluşuyor” projesi kapsamında
Çanakkale’ye gelen Balkan ülkeleri
temsilcilerini Rektör Prof. Dr. Yücel
Acer ağırladı.

Bakan, Milletvekili, Diyanet İşleri Başkanları,
kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 70 kişilik grup, Rektör Prof.
Dr. Yücel Acer’in davetlisi olarak, Dardanos
Yerleşkesi’nde kahvaltıda buluştu.
Kahvaltılı toplantıda, Balkan Ülkeleri ile
yapılan işbirliği çalışmaları hakkında fikir
alışverişinde bulunuldu. Toplantı, karşılıklı
hediye takdimi ile son buldu.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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Rektör Prof. Dr. Yücel Acer

“Çanakkale bir tarihtir”

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi Cami İnşaatı
Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Ç

anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesinde
yapımı süren cami inşaatı bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi.

Toplantı, Kuran-ı Kerim güzel okuma
şampiyonu Hami Edis’in Kuran-ı Kerim
Tilaveti okumasıyla başladı. Tilavetin
ardından bir konuşma gerçekleştiren
ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi
Cami Müştemilat Yaptırma
ve Yaşatma Derneği Başkanı
Doç. Dr. Ünal Kızıl dernekle
ve cami inşaatıyla ilgili
bilgiler aktardı. Diyanet
İşleri Başkanlığı ve Rektör
Prof. Dr. Yücel Acer başta olmak
üzere derneğe ve cami inşaatına
destek olan herkese teşekkür
eden Doç. Dr. Ünal Kızıl, Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın bütçesiyle
yapımı süren caminin daha hızlı
sürede tamamlanması için halkın
desteklerini istediklerini sözlerine
ekledi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer
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ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr.
Yücel Acer ise yaptığı konuşmada

göreve başladıklarında yapımı durmuş
olan inşaatın neredeyse tamamlanıyor
olmasından duyduğu memnuniyeti
aktardı ve şunları söyledi:
“Çanakkale bir tarihtir. Bizim
tarihimizin en değerli unsurlarından
bir tanesidir. Bu anlamda mimarisiyle,
görkemiyle, kampüs içinde büyük
bir cami olması gerekiyordu. Bir eser
sadece ne kadar ihtiyaca hizmet ediyor
diye düşünmeyelim. Bu eserin, daha
cazip hale gelmesi için ne gerekiyorsa
yapacağız. Göreve geldiğimiz günden
beri Diyanet İşleri Başkanlığıyla da ortak
iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu cami
inşaatının bütçesinin tamamı Diyanet
İşleri Başkanlığı’ndan geldi. Bizler
süreci daha da hızlandırmak için destek
çalışmalarımıza başladık.

ÇOMÜ’DEN HABERLER

Yapımına 2014 yılında Terzioğlu
Kampüs Cami ve Müştemilatı Yaptırma
ve Yaşatma Derneği tarafından
başlanılan Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Kampüs Camimizin kaba
inşaatı tamamlandı. 6 adet minaremizin
de mevsimsel koşulların elvermesi
durumunda en kısa sürede tamamen
bitirilmesi planlanıyor.
Şu ana kadar yapılmış olan imalatların
toplam bedeli yaklaşık 13 Milyon Türk
Lirası, Diyanet İşleri Başkanlığımızın
Cami inşaatımıza yapmış olduğu yardım
miktarı ise yaklaşık olarak 8 Milyon Türk
Lirasıdır. Gerek camimiz için ayrılan
ödeneklerin yetersizliği gerekse mevcut
borcumuzdan dolayı inşaatımız oldukça
yavaşladı. Camimizi tamamlamak için
mevcut borcumuzla beraber 15 milyon
Türk lirasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu durumumuzu değerlendirmek
adına cami derneğimiz ile üniversite
yönetimimizin yapmış olduğu toplantılar

ibadete açılabilmesi için halkımızdan
da yardım talebinde bulunması
kanaatine varıldı. Diyanet İşleri
Başkanımız, Çanakkale Valimiz,
Milletvekilimiz de bu kararımızın
arkasında. Bizler Çanakkaleli
yatırımcılarımızın da destek olmasını
istiyoruz.

15 Temmuz 2017’de
camimizi ibadete açmak
istiyoruz
Boğazın karşı yakasında Çanakkale
Zaferi Şehitlerimizi anar iken boğazın
bu yakasında da 15 Temmuz Demokrasi
Zaferi Şehitlerimizi böyle bir eser ile
ölümsüzleştirmenin onlara karşı bir
vefa borcu olduğunu düşünmekteyiz.
15 Temmuz da yaşananları başta
üniversite öğrencilerimiz olmak üzere
tüm halkımıza anlatabileceğimiz bir
müzemizin yapımı da projemize dâhil
edilmişti.

25 bin m2 peyzaj alanı, 2 bin m2 müze
alanı ve 6 bin m2 cami oturum alanı ile 15
bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği,
emsalleri arasında çok farklı bir yeri
olacak olan, Terzioğlu Yerleşkesi Cami
inşaatımızı, yapılacak olan yardımların
durumuna göre demokrasi zaferimizin
1. yıl dönümü olan 15 Temmuz 2017
tarihinde tamamlayıp, ibadete açarak; o
gece okunacak selalar ve Kur’an tilaveti
ile şehitlerimizi anmayı arzu ediyoruz. Bu
sebepten dolayı tüm halkımızı camimizin
yapımına destek olmaya davet ediyoruz.“
Sinaner Şirketler Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ercan
Yozgat ise bilgilendirme toplantısında
yaptığı konuşmada cami inşaatının
tasarım ve yapım süreciyle ilgili bilgiler
aktardı.
Bilgilendirme toplantısı, cami
projesinin tamamlanmış halini gösteren
animasyon filminin izlenmesiyle son
buldu.

sonucunda yapının bir an önce
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Mevlana, Gelibolu Mevlevihanesi’nde
Şeb-i Arus’la Anıldı
•

G

elibolu Mevlevihanesi’nde,
Mevlana Celaleddin
Rumi’nin vuslatının 743’üncü yıl
dönümü dolayısıyla Şeb-i Arus
töreni düzenlendi.

Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat
Feyziç, Kosova İslam Birliği Genel
Sekreteri Resul Recebi, Bosna-Hersek Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin
Sımaykinç, Arnavutluk İşkodra Müftüsü
Muhammed Sütarı’nin de konuk olduğu
törene, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel
Acer’in yanı sıra, Çanakkale Valisi Orhan
Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve
Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan,
Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel,
İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce,
davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan AK Parti Grup
Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili
Av. Bülent Turan, “Anadolu’dan sevginin,
kardeşliğin, muhabbetin bugünlere
gelmesinin en büyük paylarından bir
tanesi Mevlana Hazretlerinindir. Kadim
milletimizin öncülerinden Hazreti
Mevlana gibi Yunus Emre gibi isimler iyi
ki vardı ki bizler bugün hala aynı ruhla,
aynı aşkla, aynı dava yolunda bir arada
olabiliyoruz. Anadolu’yu Mevlana’nın
Hacı Bektaş’ın, Yunus Emrelerin aşkıyla
bugünlere getirdik. Bu aziz topraklar
şehitlerimizin emaneti olarak
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bizlere bu aşkla yoğrularak emanet
edildi” dedi.
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, “Tarihi
birlikteliğimiz olan coğrafya günümüzde
savaşla, kanla, gözyaşıyla anılıyor. İslam
dünyası büyük bir ıstırap içindeyken,
aynı Hazreti Mevlana’nın döneminde
olduğu gibi İslam medeniyetinin büyük
şehirleri tarumar edilip yakılıp yıkılırken
biz Şeb-i Arus ile Mevlana’nın deva olan
sesine her zamankinden daha fazla
ihtiyaç hissediyoruz. Hem millet hem de
İslam ümmeti olarak çok zor günlerden
geçiyoruz. Halep’te, Arakan’da ve daha
nice yerlerde barbarca zulümler işleniyor.
Karanlık rejimler terör örgütlerine arka
çıkarak insanlığa zulüm ediyor” diye
konuştu.
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Bosnalı ses sanatçısı Armin
Muzafferija’nın ’Çanakkale Türküsü’nü
seslendirmesinin ardından İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ’dan
gelen semazenlerce sema töreni düzenlendi.
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Biga Fuarı Açılışı Yoğun İlgi Gördü
•

Biga Ticaret ve Sanayi
Odası tarafından düzenlenen Biga Gıda, Tarım,
Hayvancılık ve Teknolojileri
Fuarı törenle ziyaretçilere
açıldı.

Fuar’da otomotivden, mobilyaya,
tarım makine ve ekipmanlarından
tohum ve yem ürünlerine, gıda ve
hayvancılıktan yöresel ürünlere
kadar 120 firma stant açtı.
Fuara; Ak Parti Grup Başkan Vekili
ve Çanakkale Milletvekili Bülent
Turan, CHP Çanakkale Milletvekili
Muharrem Erkek, Çanakkale Vali
Vekili Cezmi Batum, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Biga
Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan,

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür
Gökhan, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık,
İl Defterdarı Mustafa Işık, Biga Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan,

Çanakkale ve çevresinden gelen belediye
başkanları, bürokratlar, iş ve siyaset
dünyasının temsilcileri katıldılar.

Türkiye’de Yükseköğretim ve ÇOMÜ Konuşuldu
•

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer Ensar Vakfı Çanakkale Şubesinin haftalık
söyleşilerinden birine konuk oldu.

Ensar Vakfı’nda gerçekleştirilen söyleşide,
“Türkiye’de Yükseköğretim ve ÇOMÜ” konusu
ele alındı. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’in
değerlendirmelerinin ardından soru-cevap kısmı ile
tamamlanan söyleşide, Ensar Vakfı Çanakkale Şube
başkanı Avukat Sebahattin Güner, İl Özel İdaresi
Meclis Başkanı Ömer Şahin, GESTAŞ Genel Müdürü
Volkan Uslu, Doç. Dr. Bünyamin Bacak’ın yansıra,
kamu kurumlarının yöneticileri, akademisyenler ve
öğrenciler de yer aldı.

ÇOMÜ ÇABAÇAM “Eğitimde En İyiler” Ödülünü Aldı
•

Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi (ÇABAÇAM),
Classloom tarafından düzenlenen “Eğitimde En İyiler” Ödül
Programı’nda üçüncülük derecesi aldı.

Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen Ödül Töreni’ne proje
yürütücüsü Doç. Dr. Ebru Aktan Acar, ÇABA Derneği Başkanı Özlem Zehebi ve ÇABAÇAM Gönüllüleri katıldılar.
Doç. Dr. Aktan Acar, aldıkları ödülden duydukları heyecanı ve bu
heyecanın kendileri için büyük bir motivasyon olduğunu dile getirdi.
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ÇOMÜ’de Öğrenim Gören Misafir
Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu
•

ÇOMÜ’de öğrenim gören
misafir öğrenciler kahvaltıda
buluştu.

Çanakkale Uluslararası Öğrenci Derneği
Başkanı Ahmet Arıcan “Dünyanın farklı
coğrafyalarından Çanakkale’ye gelen
misafir öğrencilere ülkemizi, kültürümüzü, tarihimizi ve Çanakkale’yi daha
iyi tanıtmak amacıyla çeşitli faaliyetler
gerçekleştiriyoruz” dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ve Çanakkale Uluslararası Öğrenci
Derneği’nin birlikte organize ettiği
tanışma kahvaltısı programı
ÇOMÜ Dardanos yerleşkesinde
gerçekleştirildi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel
Acer uluslararası öğrencilere
özel bir önem verdiklerini ve bu
amaçla üniversitede birçok yeni
atılım gerçekleştirildiğini ifade ederek
uluslararası öğrencilerin sayısının
arttırılmasına yönelik olarak Balkanlarda
ve birçok ülkede üniversitenin tanıtım
çalışması yapıldığını ve bu çalışmaların
ürünü olarak bu yıl uluslararası misafir
öğrencilerin sayısının arttığını ifade etti.

Uluslararası Öğrenci Ofisi
Hizmete Girdi
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r

r. Yücel Ace
Rektör Prof. D

Prof. Dr. Acer, uluslararası öğrencilerin
sorunları ile daha yakından ilgilenmek ve
sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla
Uluslararası Öğrenci Ofisi’nin hizmete
girdiğini belirterek öğrencilerin barınma
ve burs ihtiyaçlarının karşılanması
ile ilgili olarak Barınma ve Burs
Koordinatörlüğünü kurduklarını ifade etti.
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Arıcan konuşmasında, özellikle misafir öğrenci kavramını
kullandıklarını, bu öğrencileri
yabancı olarak görmediklerini belirtti.
Ahmet Arıcan, misafir öğrencilere
yönelik rehberlik faaliyetleri, dil
kursları, seminer ve konferanslar ile
öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamayı
amaçladıklarını bunun yanı sıra
yarışmalar, sosyal faaliyetler, geziler ve
piknik programları ile misafir öğrencilerin
ülkemize uyum sağlamalarını
kolaylaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.
Dernek heyeti ÇOMÜ’nün uluslararası
misafir öğrencilere verdiği önemden
dolayı ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel
Acer’e teşekkürlerini ileterek, plaket takdiminde bulundular.
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•

Ç

Seyit Onbaşı Anıldı

anakkale
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan
Başkanlığı tarafından,
Çanakkale Zaferi
kahramanlarından
Koca Seyit’i anma
programı düzenlendi.

Koca Seyit’in savaş döneminde
görevli olduğu Rumeli Mecidiye

•

Tabyası’nda düzenlenen törene,
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı,
Tarihi Alan Başkanı İsmail
Kaşdemir, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet Erdem, Çan
MYO Müdürü Doç. Dr. Muhammed Erat ve il protokolü
katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasının
ardından Türk bayrağı
öğrenciler tarafından göndere

çekildi. Çanakkale Savaşları
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı
İsmail Kaşdemir günün anlam
ve önemini belirten konuşmayı
yaparken, Koca Seyit’in torunu
Muhammed Yıkar ise dedesine
dair hatıraları paylaştı. Anma
töreni Kur’an tilaveti ve duanın
yapılmasıyla sona erdi.

44 Şehit İçin 44 Gül Dikildi

Mevlid Kandili münasebetiyle, Ömer Halisdemir İmam
Hatip Ortaokulu (Çanakkale
Merkez İmam Hatip Ortaokulu) öğrencileri, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi’nin
bahçesine gül fidanı diktiler.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in
(s.a.v) güzel ahlakının sembolü haline
gelmiş olan güller, Beşiktaş’ta meydana
gelen hain terör saldırısı sonrası hayatını
kaybeden 44 şehidimizin anısına İmam
Hatip öğrencileri tarafından dikildi.
Dikilen gül fidanlarına, ÇOMÜ Rektörü
Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcısı ve
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mirza
Tokpunar, Çanakkale İl Milli Eğitim
Müdürü Zülküf Memiş, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu Müdürü
Zübeyir Ustabaşı tarafından can suyu
verildi.

Programda Zübeyir Ustabaşı ve Prof.
Dr. Mirza Tokpunar tarafından günün
anlam ve önemini belirten bir konuşma
yapılarak; Hz. Peygamber’in güzel ahlakı

vurgulandı ve aziz şehitlerimiz rahmetle
anıldı.
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RÖPORTAJ

ÇOMÜ

ÇABA ÇAM

Fark Yarattı
H

ayalini kurdu ve hayalinin peşinde koştu, çok
çalıştı, yoruldu, önüne çıkan engeller hayal
kırıklığı yaşattı ama pes etmedi ve hayali gerçek
oldu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇABA
Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi (ÇABAÇAM) Proje Koordinatörü Doç. Dr. Ebru Aktan
Acar’ın hayatının önemli bir bölümünü kaplayan
Merkez artık meyvelerini toplamaya başladı. Bir
model olarak tanınmaya, fark yaratmaya, örnek
alınmaya ve ödül almaya başladı. Yakın zamanda
Classroom tarafından düzenlenen “Eğitimde En
İyiler” Ödül Programı’nda derece alan ÇABAÇAM,
son olarak Sabancı Vakfı tarafından Fark Yaratan
olarak seçildi. Biz de ÇABAÇAM’ ı Proje Koordinatörü Doç. Dr. Ebru Aktan Acar’dan dinledik.

ÇABAÇAM nasıl başladı ?
Doç. Dr. Ebru Aktan Acar: Bu proje
benim hayalimdi. Hayalimin peşinden
koştum diyebilirim.Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’ne bir seminer için
gittiğimde okul öncesi öğretmen adayları
için hazırlanmış bir uygulama sınıfı
gördüm ve çok etkilendim. Çocukların
gelişimlerine göre düzenlenmiş bir
uygulama sınıfı. Küçük masalar, küçük
dolaplar, minik materyaller… Öğretmen
adayları bu sınıfta drama, çocuk
edebiyatı, materyal tasarımı gibi uygulamaya yönelik derslerinin eğitimlerini
alıyorlardı. Bu sınıf, yurtdışında öğretmen
yetiştiren bazı kurumlarda gördüğüm
modellere de oldukça benziyordu. Bunun
yanı sıra, akademik hayata başladığım
andan itibaren hem ülkemizdeki hem
de yurtdışındaki erken çocuk eğitimi
model ve yaklaşımlarını takip etmeye
çalışıyorum.
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Hangi ülkede ne tür bir ihtiyaçla
hangi model/yaklaşım oluşturulmuş, o
modelde program nasıl? Çocuğa, aileye ve
öğretmene yaklaşım nasıl? Çevre düzenlemesi vs. Gerek erken yaşlarda eğitimin
uzun vadedeki etkilerini, gerekse de özellikle ülkemizdeki okul öncesi eğitimin
okullaşma oranlarının arzu edilen düzeye
ulaşmadığını düşünecek olursak, hem
çocuğu, hem ailesini, hem de öğretmen
adaylarını kapsayacak bir modelin acilen
gerekli olduğu sıkça düşündüğüm bir
şeydi. Ayrıca bu model de üniversitenin
yanı sıra yerel yönetimlerden, sivil toplum
örgütlerinden de destek alabilirdik. Tüm
bunlardan esinlenerek bir proje yazıp
Üniversitemiz Bilimsel Araştırmalar
Komisyonuna (BAP) başvurdum. Projeyi,
o dönem İlköğretim Bölüm Başkanı olan
Rahmetli Hocam Prof. Dr. Suzan Erbaş da
destekledi. BAP’ dan aldığımız belli bir
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miktar bütçeyle çocuklar için küçük masa,
sandalye ve mobilyalar aldık. Bu hayalime,
önce öğrencim sonra da meslektaşım
olan Üniversitemiz Araştırma Görevlisi
Sevgili Özlem Çelebioğlu da dahil oldu
ve projemize Eğitim Fakültesi’nin içinde
yer alan lojmanın üst katında iki oda,
bir salon minik bir dairede 2006 yılının
Mart ayında başladık. O dönemde Prof.
Dr. Suzan Erbaş Hocamızı kalp krizinden
ani bir şekilde kaybedince Üniversitemiz
Senatosu’nun kararıyla sınıfa “Prof. Dr.
Suzan Erbaş Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Sınıfı” adı verildi. Dönem
ortası projeye başladığımızdan, belli
bir süre sadece okul öncesi öğretmen
adaylarımızla uygulamaya yönelik çeşitli
derslerimizi bu sınıfta gerçekleştirdik.
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2008 yılı itibariyle küçük çocuklarımızı
almaya başlayarak 2012 yılına kadar aynı
isimle devam eden Projemiz, 2012-2015
yılları arasında ‘ÇABA Çok Amaçlı Erken
Çocukluk Eğitimi Sınıfı’ adıyla Eğitim
Fakültesi Anafartalar Yerleşkesinde;
2015 yılından itibaren de Terzioğlu
Yerleşkesindeki yeni binasında ‘ÇABA
Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi
Merkezi (ÇABAÇAM)’ olarak hizmet
vermektedir. Üniversite, Yerel Yönetim ve
Sivil Toplum Örgütleri’nin iş birliğine güzel bir örnek model teşkil edecek şekilde
Üniversitemiz Rektörlüğü, İstanbul
ÇABA Derneği Ana Sponsorluğunda ve
Kepez Belediyesi desteğiyle devam eden
Projemizin temel amacı, toplum katılımlı
iş birliklerinin oluşturulması yoluyla özellikle gelişimsel olarak risk altında olan
dezavantajlı çocuklar ve aileleri için erken
çocukluk hizmetleri sağlamak; ayrıca
hizmet öncesi öğretmen adaylarının teori
ile pratiği bir araya getirmeleri ve yaparakyaşayarak öğrenmeleri için onlara uygun
fırsatlar sunmaktır. Ülkemizde kurumsal
olarak yürütülen erken çocukluk eğitimi
hizmetlerini desteklemek amacıyla
kurum-aile-çocuk merkezli bir erken
müdahale programı olarak geliştirdiğimiz
ÇABAÇAM, okul öncesi dönemdeki
çocuğu “merkeze alarak”, çocuğun “iyi

olma halinden” hareketle anne-babası, ev
ortamı ve akrabaları, çevresi, öğretmen
adayları, hizmet içindeki öğretmenler
olmak üzere çocuğa dokunan her
kesimi hedef kitlesi içerisine almaktadır.
Proje kapsamında bugüne kadar 4-6 yaş
arasında toplam 135 çocuğumuza, ailesine
ve 250’ye yakın hizmet öncesi öğretmen
adayına (Okul Öncesi Öğretmenliği
Anabilim Dalı başta olmak üzere farklı
branşlardan) eğitim sağladık.

Çocukları ne zaman, hangi
koşullarla almaya başladınız?
Doç. Dr. Ebru Aktan Acar: 2008
yılından itibaren her sene ortalama 4-5
yaş arasında 20 çocuğumuza eğitim
sağlıyoruz. ÇABAÇAM’ da eğitim alan
çocuklarımızı dezavantajlı olarak
nitelendirdiğimiz farklı nedenlerden
dolayı gelişimleri risk altında olan
çocuklar arasından seçiyoruz. Öncelikli
kriterimiz, ailenin ekonomik durumunun düşük olması. Diğer kriterlerimiz
ise anne-babanın birliktelik durumu,
ebeveynlerden herhangi birinin vefat
etmiş olması, engellilik durumu, suç, istismar vb. gibi durumlar. 2015 yılı itibariyle
ASAM (Sığınmacılar ve Mültecilerle
Dayanışma) Derneği Çanakkale Şubesi ile

iş birliği içerine girerek ülkemize gelen
mülteci misafirlerimizin de çocuklarını
belli bir sayıda ÇABAÇAM’ a dahil ettik.
Çocuklarımızı belirlerken çok ciddi ve
uzun bir çalışma yaptığımızı söylemeli
yim. Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans
Programı müfredatında yer alan Topluma
Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında
bir grup gönüllü öğrencimizi Kepez’e
yönlendiriyoruz. Bizim hazırladığımız
bir anketimiz var onu öğrencilerimize
veriyoruz. Kepez Belediyesi de zabıta
görevlendiriyor bu arkadaşlarımızın
yanına. Yani kapı kapı dolaşıyoruz
aslında. İhtiyaç sahibi bölgeleri gezerek,
ev ziyaretleri yoluyla aileleri belirliyoruz.
Daha sonra anketleri değerlendirilerek
çocuklarımızı en fazla ihtiyaç sahibi olandan başlayarak sıralıyoruz. Çocuklarımızı
belirlemeye yönelik yaptığımız bu saha
çalışması her sene bahar döneminde
yaklaşık 3-4 ay sürüyor. Ardından Haziran
ayında belirlediğimiz aileleri Merkezimize
davet edip onlara eğitim sistemimizi
anlatıyoruz. Her yıl ekim ayından itibaren
de bir yıl boyunca sistemimize dahil olan
çocuklarımıza hafta içi her gün 09.0013.00 arasında ÇABAÇAM’ da ücretsiz
eğitim hizmeti sağlıyoruz.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

37

RÖPORTAJ

Sadece çocuklara eğitim
vermiyor, ailelere, öğretmen
adaylarına ve öğretmenlere
de eğitimler veriyorsunuz.
Bundan bahsedebilir misiniz?
Doç. Dr. Ebru Aktan Acar: ÇABAÇAM’
da çocuklarımızla birlikte uygulama
yapmanın yanı sıra Aile Eğitimi’ne çok
önem veriyoruz. Ailelerimizin her sene
başında ihtiyaç duydukları ve destek
almak istedikleri konuları belirleyerek,
dönem içerisinde her ayın son Cuma
günü o konularda uzman kişilerle bir
araya gelmelerini sağlıyoruz. Karşılıklı
sohbet şeklinde geçen bu seminerler için,
üniversitemizde görev yapan öğretim
elemanlarından ya da aileler hangi konuda istiyorlarsa Çanakkale’de yaşayan
meslek gruplarından arkadaşlarımızdan,
çevremizden destek alarak ailelerimizi
bilgilendiriyoruz. ÇABAÇAM’ ın
olmazsa olmazlarından bir diğeri de
Eğitmen Eğitimlerimiz… Modelimizde
çocuklarımızın öğretmenleri, “eğitmen”
olarak isimlendirdiğimiz öğretmen
adaylarımız… Yakın zamanda açıklanan
PISA Araştırması’nın sonuçları da (2015),
özellikle Singapur, Güney Kore, Finlandiya olmak üzere Öğretmen Eğitimine hem
hizmet öncesi, hem de hizmet içinde
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önem veren ülkelerin başarılarını göz
önüne seriyor.
Gelecekte çocuklarımızın öğretmenleri
olacak öğretmen adaylarımız hizmet
öncesi dönemde ÇABAÇAM’ da sahip
oldukları teorik bilgiyi uygulamayla
birleştirmeye fırsat bulabiliyorlar; ayrıca
düzenli olarak çeşitli konularda alan
uzmanlarından seminerler alarak kişisel
ve mesleki gelişimlerini destekleme fırsatı
elde ediyorlar. Bunun için özellikle büyük
şehirlerde çalışan hocalarımızdan da
destek alıyoruz. Bizim için bu
eğitimler çok önemli. Özellikle yaklaşık
olarak on seneden bu yana
her yıl ÇABAÇAM Eğitmenleri Ulusal
Okul Öncesi Öğrenci Kongresi’nde,
yıl içinde ÇABAÇAM’ da yürüttükleri projeleri sunuyorlar. Her yıl
eğitmenlerimizle İstanbul’a gezi düzenleyerek, hem onların farklı okul öncesi
eğitim kurumlarını görüp tanımalarını
sağlıyoruz; hem de müzeleri geziyoruz.
Tüm eğitmenlerimizi olanaklarımız
dâhilinde yıl içerisinde bir kez çalıştay,
kongre, konferans gibi bilimsel etkinliklere katılımları
yönünde destek
lemeye çalışıyoruz.
Her dönem
düzenlediğimiz
ÇABAÇAM
Paylaşım Seminerleri kapsamında
da, mezun olup
çalışmakta olan
hizmet içindeki
öğretmenlerimize
geliştirmek
istedikleri konularda seminerler,
çalıştaylar
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düzenliyoruz. ÇABAÇAM bir okul gibi
düşünülse de ben orayı bir “yaşam
okulu” olarak görüyorum. Çünkü hem
çocuk, hem anne-babası, hem kardeş ve
akrabaları, hem öğretmen adayları olmak
üzere herkese ulaşmaya çalışıyoruz.
ÇABAÇAM için benim hayalim hep bu
yönde oldu… Bir Yaşam Laboratuvarı…
Şuanda da bu yönde çalışmalarımızı
yürütüyoruz.

ÇABAÇAM’da bir günün
nasıl geçtiğini anlatabilir
misiniz?
Doç. Dr. Ebru Aktan Acar: Çocuklarımız
hafta içi her sabah yerel yönetim
işbirlikçimiz Kepez Belediyesi’nin bize
sağladığı servisle evlerinden alınarak
saat 09.00 da ÇABAÇAM’ a geliyorlar.
Proje Asistanımız Araş. Gör. Özlem
Çelebioğlu’ nun Yüksek Lisans Tez
çalışmasında birlikte geliştirdiğimiz “Çok
Amaçlı Sınıf Erken Müdahale Programı”
(ÇASEMP) doğrultusunda etkinlikler
eğitmenlerimizle gerçekleştiriliyor.
Projeler yürütüyoruz, drama, müzik,
sanat, fen, matematik, okuma-yazmaya
hazırlık etkinlikleri yapıyoruz. ÇASEMP
Programı’nı, çocuklarımızın bireysel
gelişimleri ve ihtiyaçları, Milli Eğitim
Bakanlığı 2013 Okul Öncesi Eğitim
Programı’nın kazanımları doğrultusunda
farklı model ve yaklaşımlarla
zenginleştirerek uyguluyoruz. Bu sene
ÇABAÇAM Gönüllüleri Sevgili Anja
Güder, Nergis Ekşi ve Özgür Evren, her
hafta jimnastik, ritim ve İngilizce etkinliklerinde çocuklarımızla birlikte oluyorlar. Her hafta Cuma günleri Aile Katılımı
çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca alan gezileri
en sevdiğimiz ve vazgeçilmezlerimiz…

RÖPORTAJ
Bir model olmayı
başardığınızı söyleyebilir
misiniz?
Doç. Dr. Ebru Aktan Acar: Dünya
üzerindeki erken çocukluk eğitimiyle
ilgili modellerin büyük bir kısmı, mutlaka
bir “ihtiyaç” tan yola çıkmışlar. Açıkçası
ÇABAÇAM’ ı hayal edip hayata geçirirken
ki arzum, hizmet öncesindeki öğretmen
adaylarımızı daha iyi nasıl mesleğe
hazırlayabiliriz düşüncesiydi. Bu mo
delin en önemli temel taşları Üniversite,
Sivil Toplum Örgütü ve Yerel Yönetim iş
birliğinde olması ve çocuk, aile ve hizmet
öncesi öğretmen adayını hedef kitlesine
alması… Erken Müdahale Programları
kapsamında Kurum-Aile-Toplum Merkezli
bir model olarak ÇABAÇAM’ ın bence en
önemli özelliği Üniversite bünyesinde
yürütülmesi. Bir Model olma yolunda
ilerliyoruz… Bir öğrenme serüveni bizim
ki ve keyifli bir şekilde büyüyerek emin
adımlarla devam ediyor… Açıkçası yavaş
yavaş sanırım meyvelerini toplamaya
başladık. Şu an ben sizinle görüşme
yaparken ÇABA Derneği eşbaşkanları Sevgili Özlem Zehebi ve Özlem Cankurtaran
Uludağ Üniversitesi Rektörü’nün davetlisi
olarak Bursa’dalar. Uludağ Üniversitesi
de ÇOMÜ ÇABAÇAM gibi bünyesinde
bir merkez açmayı planlıyor. Geçen sene
Kasım ayında Eskişehir Büyükşehir
Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Yılmaz
Büyükerşen’ in davetlisi olarak Eskişehir’e
giderek ÇABAÇAM’ ı tanıttık. Ardından
Eskişehir’den Anadolu Üniversitesi’nden
bir ekip bizi ziyaret etti. Kendilerine
bilgi verip Merkezimizi gezdirdik. Marmara Üniversitesi’nden de istek geldi
ve bu talepler bizi çok memnun ediyor.
Yakın zamanda Classloom tarafından
düzenlenen “Eğitimde En İyiler” Ödül
Programı’nda derece aldık. Ardından
Sabancı Vakfı tarafından “Fark Yaratan”
seçildik ki bu ÇABAÇAM’ ı çok onure etti.
2005 yılında attığım bir tohumun açıkçası
bu kadar büyüyeceğini düşünememiştim.
Sanırım esas işimiz ve sorumluluğumuz
bundan sonra daha da büyük. Eğer bir
model olarak tanınmaya, fark yaratmaya
ve örnek alınmaya başladıysanız, bunun
sürdürebilir olması çok çok önemli. Bu
alanda hep yenilenmek, gelişmek için
çalışmalarımız devam edecek…

Hocam, gerçekleştirilen
ya da gerçekleştirmek
istediğiniz projeler nelerdir?
Biraz da bunlardan bahseder
misiniz?

Doç. Dr. Ebru Aktan Acar: En önemli
hedefimiz, Üniversitemiz bünyesinde
ÇABAÇAM’ın sistemini tam anlamıyla
oluşturarak, diğer üniversitelerimizde
yaygınlaşmasını sağlamak…Uzun vadeli
hedefimiz bu. ÇABAÇAM’ dan mezun
olan eğitmenlerimiz özellikle ülkemizin
ihtiyaç sahibi bölgelerine atandıklarında
bizlerden oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemesi talebinde bulunuyorlardı. Geçen
sene itibariyle “Kozalak Geri Dönüşüm
Atölyesini” kurarak, bu ihtiyaçlarını
sistemli olarak gideriyoruz. Üniversitemizde Öğretim Görevlisi olarak çalışan Sevgili Anja Güder’ in başvurduğu Erasmus
Proje’si kapsamında beş ülke ile iş birliği
kurarak, Bahar Dönemin küçük ölçekli bir
spor projesini gerçekleştireceğiz. ÇABAÇAM Ailemizin bir parçası olan Mülteci
misafirlerimiz için Birleşmiş Milletler
Fonlarını takip etmeye başladık. Özellikle ilde görev yapan öğretmenlerimizle
Bahar Döneminde iyi örnekler konferansı
düzenlemeyi planlıyoruz. Bir yandan
ÇABAÇAM’ ın hedef kitlesine yönelik
bilimsel araştırmalarımız Yüksek Lisans
öğrencilerimle de tez şeklinde sürdürülüyor. Oyuncak Kütüphanesi kurmak
gibi bir planımız var. Kimlikli Bebekler
Yaklaşımıyla özellikle mülteci ailelerimiz
ve çocuklarımız olmak üzere farklı gruplarla çalışacağız. Kafamızda plan proje
çok anlayacağınız… Gezici bir ÇABAÇAM otobüsü çok hoş olabilir. Özellikle
İzleme-Değerlendirme Birimi kurarak,
çeşitli testler, ölçeklerle çocuklarımızın
gelişimlerini takip etmek istiyoruz. Bilimsel çalışmalara hız vererek, yayın üreterek
çalışmalarımızı alandaki tüm akademis
yenlerle de paylaşabilmenin mutluluğunu
yaşayacağız.

Hayalinizi gerçekleştirmiş
olduğunuzu görüyoruz. Ne
hissediyorsunuz?

ülkelerde bir işe girerken size üniversite
de ne kadar gönüllü iş yaptığınız soruluyor. Birçok tanınmış üniversitenin
bünyesinde Sosyal Sorumluluk Projeleri
yer alıyor… Gönüllük o kadar kolay bir
şey değil. Bunun devamlılığını sağlamak
için ise çok çalışmak gerekiyor. Tamam,
artık oldu, biz mükemmeliz hiçbir zaman
diyemeyiz. Bu işin doğasına aykırı olur.
Sürekli yenilenmelisiniz. Bu bağlamda
bize inanan ve bir şeyler yapmak isteyen
herkese kapımız sonuna kadar açık. Bu
iyilik yolunda bize inanan, güvenen ve
destek olan Sayın Rektörümüz Prof. Dr.
Yücel Acer’ e, hayalimi gerçekleştirmem
yolunda da yollarımızın kesiştiği çocukluk arkadaşım, canım dostum ÇABA
Derneği başkanı Sevgili Özlem Zehebi ve
tüm ÇABA Derneği Gönüllü üyelerine,
Yerel Yönetim iş birlikçimiz ve her zaman
destek sağlayan Kepez Belediyesi Başkanı
Sayın Dr. Ömer Faruk Mutan başta olmak
üzere Sevgili Yüksel Özdemir’e ve Sevgili Adnan Köse’ ye, ÇABA Derneği’nin
Çanakkale’deki gönüllüsü sevgili
dostlarımıza, seminer, eğitim vb. her
konuda bir telefonumuzla bize seve seve
destek sağlayan üniversitemizin değerli
öğretim elemanlarına, Çanakkale’de ya
da başka bir ilde yaşayan tüm ÇABAÇAM
gönüllülerine, projemizin başladığı günden bu yana birbirimizden öğrendiğimiz,
paylaşmaktan zevk duyduğumuz
geleceğimiz çocuklarımıza, ailelerine,
öğretmen adaylarımıza, bana inanan
hem öğrencim, hem meslektaşım hem de
kardeşim Sevgili Özlem Çelebioğlu’ na,
her konuda destek olan değerli eşime ve
her şeyden kıymetlisi Canım Annem’ e ve
Babam’ a bana üretmenin ve paylaşmanın
bu kadar güzel ve anlamlı olduğunu
yaşamama vesile oldukları için sonsuz
şükranlarımı sunarım.

Doç. Dr. Ebru Aktan Acar: Çok mutluyum tabii. Hayalimin gerçekleşiyor
olduğunu görmek, sorumluluğumu daha
da artırıyor. Bundan sonrasında öncelikli amacımız, ÇABAÇAM Ailemizin
tüm üyeleriyle birlikte el ele vererek,
projemizi ülkemizdeki diğer üniversite
lerin bünyesinde yaygınlaştırmak… Çok
daha fazla sayıda çocuğumuza, aileye,
öğretmen adayına, öğretmene, kısacası
çocuğa dokunan tüm bireylere eğitim
sağlamak… Yol aslında uzun bir yol…
Bu bir iyilik projesi ve burada herkes
gönüllük esasıyla çalışıyor. Gelişmiş
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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Rektör Prof. Dr. Yücel Acer

Dünya Engelliler Gününde;

Engelli Koordinasyon Birimi Toplandı
•

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2016-2017 öğretim
yılı Engelli Koordinasyon Birimi toplantısı Troia Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Süha Özden, Engelli Koordinasyon Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Ferhat
Gökmen, birim çalışanları ve engelli öğrenciler katıldı.
Toplantıda bir sunum gerçekleştiren
Engelli Koordinasyon Birimi Komisyon
Üyesi Tutku Ak, birimin amacı, birimin
gerçekleştirilen ve planlanan çalışmaları
ve kampüslerdeki fiziksel iyileştirmeler
hakkında bilgiler verdi.
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise sadece
merkez kampüste değil, diğer yerleşkelerde de engelli öğrencilerin olduğunu belirtti. Rektör Acer, konuyu tüm kampüsler bazında ele almaları gerektiğinin altını çizdi
ve şunları aktardı:

“Bu toplantıda sizlerle buluşmaktan ve
taleplerinizi sizlerden dinleyecek olmaktan mutluluk duyuyorum. Her ne kadar
genel kabul engelli kelimesinin kullanılması olsa da ben bu durumu farklılık olarak yorumluyorum. Fiziki kapasitelerimiz
birbirinden farklılıklar gösterir. Mesela
gözleri görmeyen birinin kulakları daha
çok işitir. Doğuştan gelen ya da sonradan
yaşanılanların etkisiyle aramızda oluşan
bu farklılıkları dikkate almamız gerekiyor.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yönetimi olarak yaptığımız her işte sizleri
dikkate alıyoruz.

Amacımız tüm kampüslerimizde engelleri ortadan
kaldırmak
Bu bağlamda, kampüsteki bazı noktalara işaretlemeler yapıldı, bazı binalardaki
asansör eksiklikleri tamamlandı, bazıları
hala yapım, tadilat aşamasında, Engelli
Koordinasyon Birimi sizin için çalışıyor,
Dardanos’ta bulunan yerleşkemizde ha-

MIT Deneyimlerini Paylaştı
•

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Göktaş
“Yurt Dışı (MIT) Deneyimi ve Yapılan Çalışmaların Özeti – Fonksiyonel
Malzeme Üretimi ve Uygulamaları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ile İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan’ın da takip
ettiği sunumda Göktaş; Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) çalışma alanları,
felsefe ve işleyişi ile kurumun farklı alanlarla ilişkisine dair bilgilendirme yaptı.
Kendi çalışmalarıyla ilgili aktarımlarda bulunan Göktaş, çıkardığı sonuç ve önerileri
dinleyicilerle paylaştı.
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vuz, spor alanları sizlere göre düzenleniyor.
Sizlerin kullanımına uygun lavabo ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Sizlerin ihtiyaçları konusunda ne gerekiyorsa
yapmaya çalışıyoruz. Eksikliklerimiz noktasında da sizlerle buluşup sizin talepleriniz doğrultusunda çalışmalar yürütmeyi
hedefliyoruz. Dolayısıyla gözlemlediğiniz
sorunları, eksiklikleri koordinasyon merkezimizle paylaşırsanız biz sorunu gidermeye çalışırız. Amacımız engelleri tamamen ortadan kaldırmak, onun için gayret
gösteriyoruz. Yeter ki bize doğru yönü
gösterin. Bu konuda sizlerin, bizleri yönlendirmeniz gerekiyor.Bu toplantı vesilesiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Gününüzü
kutluyorum.”
Konuşmaların ardından söz alan engelli öğrenciler taleplerini ilettiler.
Toplantı Prof. Dr. Yücel Acer’in öğrencilere günün anısına hediye sunmasıyla
sona erdi.

ÇOMÜ’DEN HABERLER

15 Temmuz Darbe Girişimi, Tiyatro
Oyunuyla Anlatıldı

•

F

etullahçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz’da
gerçekleştirdiği hain darbe
girişimi, Çanakkale’de bir
tiyatro oyunuyla anlatıldı.
AK Parti Grup Başkanvekili
ve Çanakkale Milletvekili Av.
Bülent Turan’ın himayesinde,
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat
Fakültesi İÇDAŞ Kongre
Merkezi’nde “15 Temmuz;
Zafer Demokrasinin, Meydanlar Milletindir” tiyatro
oyunu ile 15 Temmuz darbe
girişimi sırasında yaşananlar
anlatıldı.

Av. Bülent Turan, “Ne yaparlarsa
yapsınlar. Ne olursa olsun teslim
olmadık. Olmayacağız. Bir 15 Temmuz
daha olsa Allah korusun dimdik ayakta
duracağımızı bu akşam bir kez daha
gösterdik. Aramızda yüzlerce, binlerce
Ömer Halisdemir’ler olduğunu bir kez
daha gösterdik. Onların silahları, teçhizatı
olmamasına rağmen askerimizin içerisine
giren hainleri engellemek için bu ülkenin
demokrasisine, geleceğine, bayrağına,
milli egemenliğine uzatan eli kırmak için
iman dolu göğsüyle meydana çıktılar. Ve o

Çünkü biz ‘Zafer Demokrasinindir. Meydanlar Milletindir’ dedik
Turan’ın konuşmasının ardından Abdülkadir Katra Çanakkale Sanat Tiyatrosu
oyuncuları tarafından, 15 Temmuz
darbe girişiminin önlenmesi sırasında
yaşananlar ‘15 Temmuz; Zafer Demokrasinin, Meydanlar Milletindir’ tiyatro oyunu
ile anlatıldı.

kararlılığı gösterdiler.

Etkinliğe, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr.
Yücel Acer’in yanı sıra, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale İl
Başkanı Yeşim Karadağ, daire müdürleri,
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,
dernekler ve çok sayıda vatandaş ile
öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile
başlayan etkinlikte Kur’an’ı Kerim tilaveti
ile şehitler için dua okundu.
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Mevlit Kandili Programı Gerçekleşti
İ

•

lahiyat Fakültesi İÇDAŞ
Kongre Merkezinde AK Parti
İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mevlit kandili programına
Rektör Acer katıldı.

Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başlayan Mevlit
Kandili programında, ilahi ve naatların
okunmasının ardından, konuşmalara
geçildi. Açılış konuşmasını yapan
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer; "bugün
müstesna bir program için bir araya
gelmiş bulunmaktayız. Peygamberimiz
Hz. Muhammed’in (S.A.V) doğumunu
kutlamak için buradayız. Hz. Peygamber," Alemlere Rahmet Peygamberi "
olarak gönderilmiştir. Enbiya Suresindeki
bir ayette bu şekilde anlatılmış olup,
insanlığın hangi dönemde olursa olsun,
evvelinde ve sonrasında bu ayetin ne
demek istediği defalarca düşünülmelidir.
Biz, son peygamberin ümmeti ve son din
olan İslam dininin mensuplarıyız. Rahmet
Peygamberi olmak, yaratılmışların içinde
müstesna bir kul olmaktır. Yüce Allah,
gönderdiği peygamberiyle, biz kullarına
örnek olacak olan her konuyu hayat ve
yaşam biçimini göstermiş bulunmaktadır.
Efendimizin hayatını kendi hayatımıza
yansıtalım. Mevlit Kandillerinde, sadece
Hz. Peygamberi anmakla kalmayıp,
kişiliği üzerinde düşünmeliyiz. Ahlaklı ve
şahsiyetli hayatını her daim kendimize
örnek alarak yaşamamız gerekmektedir.
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Peygamberimizin doğumunun kutlandığı
bir günde, yine güvenlik güçlerimize
gerçekleşen terör saldırısı sonucunda, 30
polisimiz ve 8 sivil vatandaşımız olmak
üzere 38 kişi yaşamlarını yitirirdiler,
şehit oldular. Yüzlerce vatandaşımızda
yaralandı. Yapılan terör eylemi bir kez
daha gösterdi ki, bu canilerin insanlıktan
nasiplerini almadıklarını gördük.
Terör saldırılarını mazur göstermeye
çalışanlarında bu insanlıktan yoksun
olduklarını, bir kez daha ifade etmek
isterim. Yapılan bu alçak terör eylemini
lanetliyorum.
Şehit olan emniyet mensuplarımıza
Allah'tan Rahmet, kederli aileleri ve
yakınlarına sabırlar diliyor, yaralı olan
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vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."
dedi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer'in
konuşmasının ardından, AK Parti
Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ
da kısa bir konuşma yaptı.Ardından,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mirza Tokpunar, Mevlit
Kandili münasebetiyle, "Hz. Peygamberin
insanlığa mesajı" konulu bir konuşma
yaptı.
Mustafa Ak yönetiminde, ilahi
topluluğunun tasavvuf programı ve
yapılan duanın ardından, Mevlit Kandili
programı sona erdi.

ÇOMÜ’DEN HABERLER

ÇOMÜ’lü Akademisyenden, Siirt’te Meydana Gelen
Heyelanda Yapılan Çalışmalara Katkı
•

Siirt Şirvan maden sahasında
meydana gelen heyelanda göçük
altında kalan işçilere ulaşılması
çalışmalarına ÇOMÜ’lü akademisyenden katkı.

Başbakanlık AFAD Başkan Vekili Mehmet
Halis Bilden’in davetlisi olarak, Siit Şirvan
maden sahasında Jeofizik yöntem ile

katkı sunan Çan Meslek Yüksekokulu
Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahit Çağlar
Yalçıner, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel
Acer’i ziyaret ederek yapılan çalışmalar
ile ilgili bilgiler verdi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden
ve Çan MYO Müdürü Doç. Dr. Muham-

met Erat’ın da hazır bulunduğu ziyarette
Rektör Acer, Sezyum Manyetometresi
kullanarak afet sahasında çalışmalar
gerçekleştiren Doç. Dr. Yalçıner’e
teşekkür ederek meydana gelen bu tür
olaylarda ÇOMÜ’nün sosyal sorumluluk
bilinciyle her zaman yardımda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ziraat Fakültesinden Zeytin Üreticilerine Teknik Destek
•

Ziraat Fakültesi, İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü ve Bayramiç Ziraat Odası Başkanlığı iş birliği ile “Zeytin
Hastalıkları ve Zararları Üretici Şikayet,
Tanı, Tespit ve Takip Çalışması” Pıtıreli,
Zeytinli, Saçaklı ve Kutluoba Köylerinde
gerçekleştirildi.

Çalışmaya Toprak ve Bitki Besleme Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Mücella Müftüoğlu,
Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Savaş
Korkmaz, Prof. Dr. Ali Özpınar, Bahçe Bitkileri Bölümü
Öğretim Elemanları Araştırma Görevlisi Mehmet Ali
Gündoğdu ile Tarım İl Müdürlüğü uzmanları, muhtarlar ve zeytin üreticileri katıldı. Çalışmada zeytin üreticilerine teknik bilgilendirmeler yapıldı ve sorunlar yerinde gözlemlenerek çözüm yolları önerildi.

Uluslararası En İyi Sunum
Ödülü ÇOMÜ’nün
Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kavdır, Amerika Birleşik
Devletlerinin San Francisco şehrinde gerçekleştirilen IV.
Uluslararası Sürdürülebilir Çevre ve Tarım Konferansına (ICSEA
2016) “Classification of olives using FT-NIR spectroscopy and neural
networks” başlıklı sözlü bildiri ile katıldı ve en iyi sunum ödülüne
layık görüldü.
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“Osmanlı Entelektüel Geleneği“
Konuşuldu

Doç. Dr. Fatih Mehmet Şeker
•

Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’nde (ÇOMÜ)
“Osmanlı Entelektüel Geleneği’
konulu konferans düzenlendi.

Rektörlük Konferanslar Dizisi
kapsamında Troia Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen konferansa konuşmacı
olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Mehmet

Şeker katıldı.
Konferansa ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. Dr.
Süha Özden, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından
“Osmanlı Entelektüel Geleneği“ konulu
konferansa geçildi.
Doç. Dr. Fatih Mehmet Şeker, Osmanlının
entelektüel hayatına yön veren isimler hakkında bilgiler vererek; “Batıda

Osmanlıya dair yapılan çalışmalar
yakından incelendiğinde bize ait
kıymetlerin İngiltere, Amerika, Rusya,
Japonya dehasının bir parçası haline
getirildiğini görüyoruz. Geçmişte ne
olduğunu bilen gelecekte ne olacağını
bulacaktır” dedi.
Konferans Rektör Vekili Prof. Dr. Süha
Özden’in Doç. Dr. Şeker’e hediye takdimi
ile son buldu.

Disiplin Hükümleri ve Muhakkiklik
Hizmet İçi Eğitimi Semineri
•

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği
ile 657 S.Y Disiplin Hükümleri ve
4483 S.Y Muhakkiklik Hizmet İçi
Eğitimi, ÇOMÜ Siyasal Bilimler
Fakültesi Cemil Meriç Konferans
Salonunda yapıldı.

Eğitim seminerine, ÇOMÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem ve Fen
Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Rektör
Danışmanı Prof. Dr. Levent Genç ve
Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik
Ulusoy katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal

Marşı’nın ardından
Prof. Dr. Levent
Genç, Prof. Dr.
Ahmet Erdem
ve Orman Bölge
Müdürü Refik Ulusoy birer konuşma
yaptı. Yapılan
konuşmaların
ardından, gün boyu
sürecek eğitim
seminerinde ÇOMÜ
Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Erkul,
657 S.Y Disiplin Hükümleri ve 4483 S.Y
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Muhakkiklik Hizmet İçi Eğitimi sunumunu gerçekleştirdi.

ÇOMÜ’DEN HABERLER

Çanakkale Teknopark, Türkiye İnovasyon
Haftasında Tanıtıldı
•

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen 5. Türkiye İnovasyon
Haftası etkinliklerine bu yıl ilk defa Çanakkale Teknopark da katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yücel
Acer ile Çanakkale
Teknopark Yönetim Kurulu üye
lerinin katıldığı
etkinlik 3 gün sürdü.
Etkinliğin ödül
töreninde İnovalig
2016 şampiyonları
ödüllerini
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan’ın elinden
aldı.
ICC İstanbul Kongre Merkezi’nde bu yıl
beşincisi düzenlenen etkinlik, Türkiye’de
fark yaratan uluslararası profesyonelleri, sanayicileri, akademisyenleri ve
üniversite öğrencilerini İstanbul’da bir
araya getiren; inovasyon odaklı konferans, sergi ve atölye çalışmaları ile dünya
çapında bir organizasyon olarak biliniyor.
Çanakkale Teknopark’ın ilk defa temsil

Etkinliklerde
açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yücel Acer
“Bugünün dünyasında
bilgi çok kıymetli. Her
geçen gün zorlaşan
rekabet şartlarında Ar-Ge
ve inovasyona odaklı
çalışmalara yatırım yapanlar yeni dünyanın en
önemli aktörleri olacaklar.
Bu noktada üniversitelere
çok büyük iş düşüyor.

edildiği etkinliklere Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel
Acer, Teknopark Genel Müdürü Erkan Bil
ile Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Uslu ve
Sefer Kaya Üzen katıldı.

Zorlu rekabet şartlarında
AR-GE ve inovasyon odaklı
çalışmalara yatırım yapanlar yeni dünyanın en önemli
aktörleri olacak

Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’nde göreve
geldiğimiz günden beri
üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi
ve üretilen bilimsel bilginin katma değere
dönüştürülebilmesi için her türlü desteği
veriyoruz. Artık İnovasyon Haftası gibi
prestijli organizasyonlarda temsil ediliyor,
uluslararası işbirlikleri geliştiriyoruz. Üniversitemizi büyütmeye devam ediyoruz”
dedi.
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Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi 8 Yılını Geride Bıraktı

•

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin kuruluşunun
8. yılı münasebetiyle, Turhan Mildon Kültür Merkezinde düzenlenen programa, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Süha Özden, Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının
okunmasının ardından, Tıp Fakültesi
Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Okhan

Akdur kısa bir selamlama konuşması
yaptı. Programın sonunda, 8 yıl içerisinde
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama

Hastanesi’nde verdikleri katkıdan dolayı
öğretim üyelerine günün anısına plaket
takdimi yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenlerle Kutlandı
•

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Cumhuriyetin Kuruluşunun 93. Yılı
münasebetiyle Çanakkale Valiliğinde yapılan törene katıldı.

Kordon boyundaki tören öncesi
Vali Orhan Tavlı,
Boğaz ve Garnizon
Komutanı Tuğamiral
Tayyar Ertem ile
Belediye Başkanı
Ülgür Gökhan Valilik
binasında tebrikleri
kabul etti. Vali Tavlı,
Başkan Gökhan ve
Tuğamiral Ertem,
ÇOMÜ Rektörü
Prof. Dr. Yücel
Acer başta olmak üzere daire müdürleri, öğrenciler, asker ve çok sayıda
vatandaşların katılımıyla kordon boyundaki törene geçildi. Protokol üyeleri, tören

geçidinde vatandaşlarla bayramlaştı.
Vali Tavlı, günün anlam ve önemini
belirten konuşma yaptı. Vali Tavlı'nın
konuşmasının ardından öğrenciler
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şiirler okudu. Öğrenciler
koro ile türküler seslendirip,
halkoyunu gösterisi yaptı.
Kordondaki tören, asker ve
öğrencilerden oluşan kortejin
geçişiyle sona erdi.
Öğrenciler, sivil ve askeri
erkânla diğer vatandaşların
katıldığı kutlamalar,
Çanakkale Boğazı’ndaki
gösteriyle devam etti. Sahil
Güvenlik botları, deniz
polisi ve kıyı emniyetine ait
römorkörler su gösterisi yaptı.
Vatandaşların boğazdaki gösteriyi ilgi ile
izlemesinin ardından kutlamalar sona
erdi.

ÇOMÜ’DEN HABERLER

“Atamızı Saygı ve Özlemle Anıyoruz”
10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni Gerçekleştirildi
•

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük
Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78.
Yıldönümünde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi’ndeki Atatürk Anıtı
önünde düzenlenen törenle anıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Ahmet
Erdem’in Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından, saygı
duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mirza Tokpunar, Genel
Sekreter Sami Yılmaz, akademik ve idari personelin yanı sıra çok
sayıda öğrenci katıldı.

Atatürk 10 Kasım Törenleriyle Anıldı
•

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü (ÇOMÜ) Prof. Dr. Yücel Acer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 78. Yıldönümünde, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk
sunma törenine katıldı.

Çelenk sunma törenin ardından,
Çanakkale Valiliği İl Anma
Komitesi’nce hazırlanan, anma
programına geçildi. İlahiyat
Fakültesi İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilen programa, Çanakkale
Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon
Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem,
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, il
protokolü, öğrenciler ile vatandaşlar
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunması ile başlayan
programda öğrenciler tarafından
okunan şiirlerden sonra, Atatürk
Oratoryosunun seslendirilmesiyle
program sona erdi.
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Geniş bir yelpazesi olan
duygu durum bozukluklarının
bir alt başlığı olan
mevsimsel depresyon
melatonin hormonunun
salgılanmasındaki bozukluğa
yatkınlığı olan kişilerde
mevsim geçişlerinde de
ortaya çıkabiliyor. Kişiler
özellikle kış aylarında
kendilerini yorgun hissediyor,
hiçbir şeyden zevk alamıyor,
dikkatlerini toplayamıyor,
sosyal hayatları ve özel
ilişkileri de bu durumdan
etkileniyorsa dikkat!!!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi
Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.
Dr. Kürşat Altınbaş ile ruhumuzun
mevsim geçişlerinde nasıl etkilendiğini
ve kış depresyonunu konuştuk. Doç.
Dr. Altınbaş, depresyonun 4-5 ay ile 1
yıl içinde kendiliğinden düzelebilme
ihtimali olan bir hastalık olduğunu ancak
kişinin ruhunda izler bırakmasını, tekrar

“ Kış

Depresyonu
Ruhunuzu
Esir
Almasın

etmesini ve istenmeyen sonuçlara sebep
olma riskini ortadan kaldırmak için
psikoterapi ve gerektiğinde ilaç ile tedavi
edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Mevsimler
duygularımızı etkiliyor mu?
Doç. Dr. Kürşat Altınbaş: Mevsim
değişikleri insanın ruh dünyasında da
değişikliklere neden olabilir ve yatkın
olan bireylerde mevsimsel depresyon
öncülü belirtilere neden olabiliyor.
Özellikle bizim gibi dört mevsim
yaşayan ülkeler biraz şanslı olsa da;
güneş ışığının daha az görüldüğü,
kışın sert geçtiği ülkelerde özellikle
mevsimsel depresyonların daha fazla
olduğu yönünde bildiriler var. Yapılan
çalışmalarda coğrafi bölge farklılıklarının
hastalık yaygınlıklarında ya da hastalıkla
ilişkili belirtilerde farklılık ortaya koymuş.
Farklı coğrafi bölgelerde, bazı hastalıkların
görülme oranlarında farklılıklar
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Röportaj : Eylem Tuna Çoban

olması araştırmacıların mevsimlere
odaklanmasını sağlamış. Çünkü mevsim
değişikliklerinin bizleri sosyal olarak,
fizyolojik olarak etkilediği bilinmektedir.
Mevsimsel depresyon yatkınlığı olan
kişilerde kış ayları bu belirtilerin
görülmesi açısından daha riskli bir
dönem. Günlük biyolojik saatimizi
düzenleyen melotonin hormonunun
düzeyi güneş ışığı ile düzenleniyor. Güneş
ışığına maruz kalınan süre değiştikçe bu
hormonun da düzeyi değişiyor ve hastalık
ya da öncülü belirtilere neden olabiliyor.
Kış aylarında güneş ışığının, gün ışığının
daha kısa bir zaman diliminde olması
nedeniyle sosyal işlerimiz daha kısıtlı
olabiliyor, daha erken uyuyabiliyoruz.
Beslenme alışkanlıklarımız değişiyor
özellikle karbonhidrattan yoğun yemek
yiyebiliyoruz bunların hepsi depresyonda
görülen belirtilerin öncüleri olabiliyor.
İlle herkeste hastalık olarak çıkması
gerekmiyor ama bu değişikler hepimizin
ruh dünyasında değişiklerle neden
olabiliyor.

RÖPORTAJ

Röportaj : Eylem Tuna Çoban

Kış Depresyonu nedir?
Doç. Dr. Kürşat Altınbaş: Kış
depresyonu, depresyonun bir alt tipi,
farklı bir görünüm şeklidir. Herkeste
aynı şekilde ortaya çıkmaz. Bazı insanlar
mevsim geçişlerindeki depresyona
davranış değişiklerine daha yatkındır
o yüzden kış depresyonu dediğimiz,
özellikle yatkınlığı olan bireylerde, bu
davranış değişiklikleri daha belirgin
olur. Yani uyku, yeme alışkanlıkları,
sosyal ilişkilerde belirgin fark edilebilir
değişkenlikler olması bu kişilerin kışın
depresyona yatkın olduğunu düşündürür.

Belirtileri nelerdir?
Doç. Dr. Kürşat Altınbaş: Mutsuzluk,
karamsarlık, isteksizlik, yorgunluk, uyku
hali, hiç bir şey yapmaktan keyif almamak
genelde kış depresyonlarında aşırı uyuma
ya da uykunun sık bölünmesi, zaman
zaman karamsarlık düşünceleri, bazen
ölüm düşünceleri, suçlayıcı düşünceler
gibi belirtilerin birlikte olması ve bunların
en az iki hafta aralıksız günün tamamında
varlığını sürdürmesi ve kişinin sosyal,
mesleki ve kişisel işlevselliğini, hayatını

etkilediğinde bu duruma depresyon
diyoruz.

Kış depresyonundan
toplumun ne kadarı
etkileniyor?
Doç. Dr. Kürşat Altınbaş: Bizim
ülkemizde genel toplum çalışmaları
kısıtlı ama tüm dünyadaki veriler ışığında
düşünürsek depresyonların yaklaşık %20
-25’inde mevsimsel özellikler görülüyor.
Depresyonun görülme yaygınlıkları kadın
erkekte de farklılık gösteriyor. Dört beş
kadından birinde hayatının herhangi bir
döneminde depresyon yaşıyor. Bu dört beş
kadından birinin yaşadığı depresyonun
dörtte, beşte biri de mevsimsel özellikler
gösteriyor. Erkeklerde ise 9-10 erkekten
biri hayatının herhangi bir döneminde
depresyona giriyor.

Hocam bu cinsiyet
farklılığının nedeni nedir?
Doç. Dr. Kürşat Altınbaş: Psikiyatride
en çok araştırılan ve tek bir nedeni
olmadığı için halen araştırılmaya
devam edilen konulardan bir tanesi

budur. Çünkü kadın ve erkek hem
biyolojik, hem psikolojik, hem de
sosyal olarak çok benzerlikleri olsa da
farklı canlılar. İlk yapılan araştırmalar
bunun kültürel etkenleri olduğunu
söylüyor. Ben öğrencilerime derste de
sorduğumda kadına yönelik şiddet,
baskı, kadının toplumsal rolleri ile ilgili
yorumlar yapılıyor. Ancak bu kültürel
özelliklerin aynı olmadığı toplumlarda
da benzer oranların görülmesi cinsiyet
farklılıklarında biyolojik nedenlerin
önemine işaret ediyor. Bunla ilgili de en
sık çalışılan tutarlı bilgi de kadınlardaki
cinsiyet hormonlarının, özellikle
östrojenin depresyonla ilişkili bazı
hormonlar üzerindeki etkisinin sonucu
olarak ortaya çıktığı yönündedir. Özellikle
Serotonin üzerindeki etkisi ve bu
hormonun salınım şeklinde değişikliklere
neden oluyor. Adet düzeninde değişikliği
olan kadınların bu nedenle depresyona
daha yatkın olduğunu düşünülüyor. Bunu
destekleyen bir bilgi de menopoz sonrası
kadın ve erkekte depresyon görülme
oranlarına baktığımızda, oranın birbirine
yakın olduğunu görüyoruz.

Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kürşat Altınbaş
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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Mevsimsel depresyona
karşı nasıl bir önlem
alabiliriz?
Doç. Dr. Kürşat Altınbaş: Mevsim
değişikliklerinde depresyonu düşündüren
bazı değişikliklerden de anlayabiliriz.
Yani kış yaz geçişlerinde uyku
miktarında belirgin, bir kaç saati geçen
değişiklikler özellikle dikkat çekicidir.
Kişi kış dönemi geldiğinde normaldeki
uyku süresinden daha fazla uyumaya
başlıyorsa, kendini daha yorgun, mutsuz
hissediyorsa ve insan ilişkilerinde
eskiye oranla azalma varsa bu bir ruh
sağlığı profesyoneli, yani psikiyatri
hekimi tarafından değerlendirmeyi
hak eder. Psikiyatri hekimi tarafından
hastalık olup olmadığı ayrımı yapıldıktan
sonra gerekiyorsa tedavi ilaç ya da
ilaç dışı tedavi yöntemleri kullanılır.
Eğer tedavi gerekmiyorsa da bazı
koruyucu önlemlere alınabilir. Koruyucu
önlemler alabilmek için önce yukarda
bahsettiğimiz durumların farkında olmak
gerekir. Kişinin kendisinin farkında
olması ve ruhsal, fiziksel davranışsal
değişiklikleri gözden geçirmesi önemlidir.
En önemli koruyucu önlemlerden bir
tanesi düzenli egzersizdir. Düzenli bir
egzersiz ritmi ve yeterince gün ışığından
yararlanmak diğer önlemler arasında

sayılabilir. Yediğimiz besin içeriğini
karbonhidrattan yoğun değil, protein
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ve yağ oranlarının daha dengeli
olduğu besinlerden tercih etmeliyiz.
Akşam geç saatte yemek yememek,
sosyal ilişkileri kapalı alanlarda değil
de mevsim koşullarının el verdiği
ölçüde açık havalarda gerçekleştirmek
oluşabilecek mevsimsel depresyonun
belirtileri açısından koruyucu olabilir.
Başka bir deyişle sosyal, biyolojik düzenli
bir ritim kişinin pek çok hastalığa daha
dirençli olmasını sağlayacaktır.

Psikiyatri her zaman en
son çare olarak düşünülüyor.
Sizce bir uzmana ne zaman
başvurmak gerekir?
Doç. Dr. Kürşat Altınbaş: Kişilerin
mutsuzlukları, moral bozuklukları,
uyku, iştah değişiklikleri, çok yemeleri,
daha fazla uyumaları, yorgun olmaları,
karamsar düşünceleri sürekli devam
ediyorsa, yani birkaç hafta günün her
saati değişmeden devam ediyorsa
mutlaka ama mutlaka ruh hastalığı
profesyoneline başvurmaları gerekir.
Toplumda ruh sağlığı hastalıkları ile
ilgili damgalayıcı bir algı tüm dünyada
maalesef halen var. Her ne kadar bilgi
edinmeyle, bilinçlenmeyle azalsa da
devam ediyor. Bu nedenle pek çok insan
hekime gitmekten çekiniyor. Böyle olunca
da bu alanda yetkin olmayan kişiler bu
durumu değerlendiriyor. Türkiye’deki
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yasalar ve tüm dünyadaki uygulamalar,
bir kişinin hastalığının olup olmadığını
ancak bir hekimin yapacağını söyler.
Bir kişinin hasta mı, değil mi ayrımını
yapacak kişi hekimdir. O yüzden
mutlaka kişiler bir ruh sağlığı hekimine
başvurmalıdır. Ondan sonra gerekli
uygulama ne ise ona göre yol çizilmelidir.
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Tedavide neler
öneriyorsunuz?

Doç. Dr. Kürşat Altınbaş: Bir
depresyon tanısı koyduk, klinik olarak
bu bir depresyondur dediysek bunun
için tedavi seçenekleri iki başlık altında
toplayabiliriz. İlaç ve ilaç dışı psikoterapi
uygulamaları olarak gruplayabiliriz. Başka
tedavi yöntemleri de var özellikle somatik
tedaviler dediğimiz daha ağır şiddetli
depresyonlarda kullandığımız Elektro
Konvülsif Tedavi ya da Transkraniyel
Manyetik Uyarımı dediğimiz beyine

çeşitli dalgalar vererek kişilerin klinik
belirtilerini düzeltmeye yardımcı olan
yöntemler var. Ancak bu seçenekleri daha
çok ağır depresyonlarda kullanıyoruz.
Toplumda ilaç tedavisi ile ilgili de
yanlış bilgiler var ne yazık ki. Bunların
bağımlılık yaptığı, kişinin bu ilaçlardan
kurtulamadığı yönünde. Ancak ilaç
tedavisi, depresyon döneminde azalan
hormonları yerine koyma onları eski
haline getirmeye yönelik tedavilerdir.
Bu ilaçları, düzenli etkili dozda yeterli
süre ruh sağlığı profesyoneli tarafından
takip edilen kişiler iyileştikten sonra
bırakabilirler. Bağımlılık yapmazlar.
Bunlar kişilerin alışkanlık haline getirilip
ilaçlardan kurtulamayacağı bir duruma

neden olmazlar onun altını çizelim.
Yetersiz tedavi nedeniyle ilaç tedavisi
bilinçsizce kesilince hastalık belirtileri
tekrar ortaya çıkmakta, bu nedenle
kişilerin ilaca bağımlı hale geldiği
yanılgısına kapılınmaktadır. Hâlbuki bu
durum yetersiz tedaviye ve uygunsuz
tedavi sonlandırılmasına bağlı ortaya
çıkmaktadır. Ülkemizde bağımlılık riski
olan ilaçlar kontrole tabi olan yeşil ve
kırmızı reçete ile temin edilebilmektedir.
Bağımlılık riski olan ilaçlar bu şekilde
de anlaşılabilir. Oysaki depresyon
tedavisinde kullanılan antidepresan
ilaçlar yeşil ya da kırmızı reçeteye tabi
değildir.

“Mutsuzsanız,
moraliniz bozuksa, uyku ve iştahınızda
değişiklikler olduysa, karamsar düşüncelerden
kurtulamıyorsanız ve bu durumlar birkaç hafta
günün her saati değişmeden devam ediyorsa;
mutlaka ama mutlaka ruh hastalığı
profesyoneline başvurmalısınız.”
Mutsuzsanız,
moraliniz bozuksa,
uyku ve iştahınızda değişiklikler olduysa,
karamsar düşüncelerden kurtulamıyorsanız

!
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24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

• 24 Kasım Öğretmenler Günü, Çanakkale Ticaret ve
Sanayi Odası (ÇTSO) İbrahim Bodur Konferans
Salonunda gerçekleştirilen programla kutlandı.
Programa Çanakkale Valisi
Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon
Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, Belediye Başkan Yardımcısı
Rebiye Ünüvar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yücel Acer’in yanı üst
düzey yöneticiler ve çok sayıda
öğretmen katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başlayan
törende konuşma yapan İl
Milli Eğitim Müdürü Zülfikar

Memiş tüm öğretmenlerin
meslek gününü kutladı. Aday
öğretmenlerin meslek yemini
etmesiyle süren programda
emekliye ayrılan öğretmenlere
günün anısına hediye takdim
edildi.
Öğretmen ve öğrencilerden
oluşan koronun sahne
almasıyla devam eden program
öğrencilerin hazırladığı resim
sergisinin gezilmesiyle sona
erdi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ve Eşi, 24 Kasım
Öğretmenler Günü Yemeğine Katıldı
•

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ve Eşi, 24
Kasım Öğretmenler Günü Yemeğine
Katıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, eşi Aysun Acer ile
birlikte, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
düzenlenen gala yemeğine katıldı. Kolin Hotel’de
düzenlenen ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın
da katıldığı törende halk oyunları ekibi gösteriler
sundu.
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Çocuklar Evi Öğrencilerinden Öğretmenler
Günü Ziyareti
•

Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Çocuklar
Evi Kreş ve Anaokulu
öğrencileri, Çocuklar Evi
Koordinatörü Meral Aydın
ve öğretmenleriyle birlikte
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr.
Yücel Acer’i makamında
ziyaret ettiler.

Prof. Dr. Yücel Acer’in Öğretmenler Gününü kutlayan çocuklar, Acer’e
kendi yaptıkları hediyeleri sunarak
Öğretmenler Günü şarkısını söylediler.
Acer’in tek tek ilgilendiği Çocuklar Evi
Kreş ve Anaokulu öğrencileri, yapılan
ikramlardan çok memnun oldular.

“Yolculuğumuz Yıldızlar” Etkinliği ile
Öğretmenler Günü Kutlandı
•

Eğitim Fakültesi Türkçe
Eğitimi Bölümü Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehtap
Özden ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin birlikte
hazırladığı 24 Kasım
Öğretmenler Günü Kutlaması
“Yolculuğumuz Yıldızlar’’
etkinliği gerçekleşti.

Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen
etkinliğe Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden, Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof.
Dr. Dinçay Köksal, Rektör Danışmanı Prof.
Dr. Abdullah Kelkit’in yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Program saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın ardından öğrencilerin söylediği
marşlarla başladı.

Törenin açılış konuşmasını Eğitim
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.
Dinçay Köksal yaptı. Prof. Dr. Köksal; “Öğretmenlerimizi yalnızca 24
Kasım günü değil her gün hatırlamalı,
değerlerini bilmeliyiz. Geleneğimizi
sürdürmek açısından da bu tür

programların önemi büyük. Emeği geçen
herkese çok teşekkür ederim” dedi.
Açılış konuşmasının ardından
programda; öğrencilerin seslendirdiği
şiirler, türküler ve koronun söylediği
şarkılar yer aldı.
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ÇOMÜ’lü Öğrenciler 5. Türkiye İnovasyon Haftası
Etkinliklerinde
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve
Çanakkale Teknopark Teknopark Genel
Müdürü Öğr. Gör. Erkan Bil ile Yönetim
Kurulu Üyeleri Volkan Uslu ve Sefer
Kaya Üzen’in de katıldığı 3 gün süren
etkinlikte Biga Meslek Yüksekokulu’nu
temsilen Öğr. Gör. Ergül Söylemezoğlu
koordinatörlüğünde İşletme Yönetimi
Programı öğrencileri de 3 gün boyunca
üniversitemiz standında aktif görev
aldılar.
Etkinliğin son gün düzenlenen ödül
töreninde İnovalig 2016 şampiyonları
ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Etkinlik
uluslararası arenada ve Türkiye’de fark
yaratan profesyonelleri, sanayicileri, akademisyenleri ve üniversite öğrencilerini
İstanbul’da bir araya getiren;
Ar-Ge, İnovasyon, Girişimcilik, İnovatif
Girişimcilik, İleri Teknoloji, Yazılım,

Donanım ve Patent konularına odaklı
kongre, konferans, fuar, sergi ve atölye

çalışmaları ile dünya çapında çok önemli
bir organizasyon olarak biliniyor.

15 Temmuz Şehitler WUSHU Şampiyonasında
İkincilik ÇOMÜ’nün
Uluslararası I. Erciyes 15 Temmuz Şehitler
WUSHU Şampiyonasında Bayramiç Meslek
Yüksekokulu Spor Yönetimi Programı öğrencisi
Abdulmuttalip Yatağan Ülkemizi temsil ederek, II.
olup madalya almaya hak kazandı.
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AB Projesinin Final Toplantısı ÇOMÜ Öncülüğünde
Bükreş’te Yapıldı
•

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Erasmus+KA2 – Cooperation and Innovation for Good
Practices projelerinden “Rational
Livestock Nutrition in Rural
Areas- Livenutrition” projesinin
final toplantısı Romanya’da
gerçekleşti.

Romanya’nın Bükreş şehrinde Türkiye,
Polonya ve Romanya’dan bilim insanları
ve sektör temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleşen toplantıya Proje Koordinatörü
Prof. Dr. Kemal Çelik,Prof. Dr. Harun
Baytekin, Dış İlişkiler Koordinatörü Doç.
Dr. Hasan Kaplan ve Yrd. Doç. Dr. Zerrin
Yüksel Önür katıldı.

Toplantıda ÇOMÜ’nun gerçekleştirdiği
çok sayıda AB projeleri örneklenerek,
2017 yılı için her üç ülke için de önem arz
eden Horizon 2020 projeleri için işbirliği
kararı alındı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı’ndan Destek
•

Doç. Dr. Abdullah Şahin’in
yürütücülüğünü yaptığı “Batı
Trakya Bölgesi’nde Yaşayan
Türk Öğrencilere Yönelik Uzaktan Öğretim Ders Destek Sistemi” projesi Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı
(YTB) tarafından kabul edildi.

Proje kapsamında Batı Trakya Bölgesi’nde
yaşayan Türk öğrencilere uzaktan
öğretim yöntemiyle haftalık 75 saat ders
desteği verilecek. Kabul edilen projeye
Gümülcine Türk Gençler Birliği ve İskeçe
Türk Birliği destek verecek.
İlk bilgilendirme ve planlama
toplantısında, proje kapsamında verilecek
dersler, ders programı, kaynak kitapların

temin edilmesi, teknik ekip tarafından
hazırlanacak öğretim materyalleri
görüşüldü.
Proje kapsamında 2500 öğrenciye “Fen
Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Hayat Bilgisi, Matematik, Rehberlik ve Danışmanlık,
Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe “ derslerinin uzaktan öğretilmesi planlanıyor.
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55

ÇOMÜ’DEN HABERLER

•

Yerleşkelerimizde Yapımı Devam

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Terzioğlu Kampüsünde, Tıp Fakültesi Hastanesinde, Ayvacık MYO yeni hizmet binası inşaatı alanında incelemelerde bulundu.

Rektör Acer, Ayvacık MYO yeni hizmet binası inşaat alanını inceledi. Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Ali Karabayır ve Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Yücel

ile birlikte Ayvacık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Selçuk
İpek’le bir süre görüşen Rektör Acer, Ayvacık Meslek Yüksekokulu yeni hizmet binası inşaatı hakkında bilgiler aldı.

Troia Kültür Merkezi, personel yemekhane inşaatı ve ÖSEM’i gezen
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer kampüsteki yenileme çalışmaları hakkında
bilgiler aldı.
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Eden Binalarda İncelemeler Yapıldı

Yapımı devam eden Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunan Rektör Acer’e ;
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, kampüs alanlarının
yapısal gelişiminden sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent

Genç, Başhekim Doç. Dr. Okhan Akdur iştirak etti. İncelemelerde
yüklenici firma yetkilisi Sezgin Bat, devam eden çalışmaların
içeriği ve takvimiyle ilgili ÇOMÜ’lü idarecilere bilgiler aktardı.

Yenice MYO Yenileme Çalışmaları Tamamlandı
•

Estetik görünümü, ferah ortamı,
tüm ihtiyaçların karşılandığı
Yenice MYO’da yenileme
çalışmaları tamamlandı.

Yenice MYO Müdürü Öğr. Gör. Coşkun
Yanar konuyla ilgili şunları söyledi:
“Yenice MYO A ve B blok dış cephe
kaplamaları tamamlanarak dış cepheler
görsel olarak daha estetik bir görünüme
kavuştu. İç cepheler tamamen boyandı.
Sınıf ve koridorlar da ışık etkisi
düşünülerek daha aydınlatıcı ferah bir
ortam oluşturulmaya çalışıldı. Çalışmalar
esnasında okul içinde ve dışında tadilat
ve onarım yapılarak arızalar giderildi.
İhtiyaçlara göre daha kullanışlı ortamlar
oluşturuldu. Yeni atölyeler, sınıf ve hoca
odaları yapıldı.

Akademik ve idari personel çalışma
odaları yapılarak alt yapı kapasitesi
artırıldı. Yine öğrenci kapasitesinin

arttırılması için sınıf, atölye vb.
eğitim öğretim için gerekli alt yapı
tamamlandı.
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RÖPORTAJ

Kış Aylarında

Cilt Hastalıkları Artıyor
•

Kış ayları geldi çattı. Soğuk havaya maruz
kalarak hassaslaşan cildimiz; kalorifer,
soba, klima ile ısıtılan ortamlarda daha da
hassaslaşıyor. Buna banyo ritüellerimizin
uzunluğu ve sıcak su da eklenince cilt
problemleri kaçınılmaz oluyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları
A.D Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Öğretmen
ile kış aylarında artan cilt hastalıklarını
görüştük. Prof. Dr. Öğretmen;
mevsim değişikliklerine göre belirli
hastalıklarda artış olduğunu,
güneş ışınları etkisi ile iyileşen
Seboreik Dermatit hastalığının
bu hastalıklardan biri olduğunu
ve kışın bu hastalığın arttığını
söyledi.

Hocam Seboreik Dermotit
nedir? Halk arasında bu
hastalığa ne deniyor?

Prof. Dr. Zerrin Öğretmen: Halk
arasında yağlı egzama olarak bilinen Seboreik
Dermatit, cildimizin yağlı bölgelerinde ortaya çıkan bir tür
egzamadır. Cildin yağ salgısı fazla olan bölgelerinde egzama
meydana gelir, sulanma ve bunun kuruması
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ile kabuklanma oluşur. Bu kabuklara deride zaten olan
mantarlar da eklenir ve kabuklanma giderek artar.

Cildimizde en fazla nerelerde ortaya çıkar?
Prof. Dr. Zerrin Öğretmen: Yüzümüzün T bölgesi denen
kaşlar ve burun yan kısımlarında, saç dipleri, halk arasında
iman tahtası denen göğüs ön yüzünde sık rastlanır. Obezlerde
büklüm yerlerinde de görülür. Bu bölgelerde deride
kızarıklık, pul pul dökülmeler şeklinde seyreder.
Saçlarımızda da kepek şeklinde görülür. Bu
hastalıkla bize başvuran hastalarımıza
bu hastalığın cildin yağlı bölgelerinde
oluştuğunu, cildin kuruduğunu sanıp
yağlı kremler kullanmamaları gerektiğini
söylüyoruz. Bunu bilmeyenler ciltlerinin
kuruduğunu düşünerek bu bölgelere
yağlı merhem kullanarak cildin daha da
yağlanmasını sağlıyor ve tedaviyi çok
daha zor bir hale getiriyorlar.

Seboreik Dermatit’i
cilt kuruluğundan nasıl
ayırt edebiliriz?
Prof. Dr. Zerrin Öğretmen: Cilt kuruluğu başka
bir hastalıktır. Yaşlandıkça cildimiz kurur, bu normaldir. Kış
aylarında ortam havasının kuru olması, daha az su içme ve daha
az terleme cilt kuruluğunu artırır. Seboreik dermatitin kabukları
ile kuru deri karıştırılır. Bizim halkımızın banyo ritüelleri vardır.

RÖPORTAJ
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İnsanlar sıcak suyun içinde uzun süre kalır, uzun uzun
keselenir ama bu cildi daha fazla kurutur, aslında normali kısa
bir süre içinde duş alıp banyodan çıkmaktır.
Çünkü cilt suyun içine girdiği zaman kendi suyunu dışarı
verir ve gittikçe kurur. Dikkat edin, yaz başında cildiniz daha
yağlıdır ancak sık sık denize giriyorsanız, havuza giriyorsanız
yazın sonuna doğru cildiniz kurumaya başlar. Aynı şekilde
banyodan çıktığınız zaman da cildiniz kurur. Banyoda uzun süre
keselenmek, uzun süre kalmak cildin kuruluğunu arttırır, bunu
yapmamak gerekir ve banyodan çıkar çıkmaz cildi kuru olanların
yağlı vücut nemlendiricileri kullanması uygun olur.
Çünkü banyodan çıktığınızda vücudunuz hafif nemli olur
ve siz o yağlı losyonu sürerek nemi vücudunuza hapsetmiş
olursunuz. Halkımız yağı kir olarak algılıyor, cildimiz
yağlandığında kirlendiğini düşünüyor aslında cildimizin
üzerinde doğal bir salgısı vardır, biz doktorlar buna asit manto
deriz, bu asit mantonun ph değeri 5,5’dir. Bu asit manto, cildimizi
bakteri ve mantarlardan korur ve 2 saatte bir yenilenir. Eğer siz
10 dakika da bir elinizi yıkarsanız asit manto ortadan kalkar ve
deriniz kuruyarak çatlamaya, bakteri ve mantarlar yerleşmeye
başlar.

Seboreik Dermatitlilerin ne yapması
gerekiyor?
Prof. Dr. Zerrin Öğretmen: Bu hastalık cildin yağlı
bölgelerinde oluştuğu için yağlı cildin temizlenmesi, yağdan
giderilmesi gerekiyor. Bu hastalıkla bize başvuranlara cildin
yağını azaltacak sıvı sabun ve şampuanlar veriyoruz. Egzama
tedavisi yapıyoruz, ayrıca artan mantarları yok etmek
için mantar giderici ilaçlar öneriyoruz. Erkeklerde bu
hastalık daha sık görülüyor ve stres de tetikleyici bir faktör.
Ayrıca kış aylarında güneşin azalması da hastalığın sık
tekrarlamasına neden oluyor.

Pratik olarak neler
yapılabilir?
Prof. Dr. Zerrin Öğretmen: Kapalı bir ortamda çalışıyorsak,
iş yerimiz kapalıysa arada bir güneşe çıkmamız lazım.
Merkezi havalandırmayı bırakıp ortamı biraz nemli tutmak
gerekir, çünkü bu hastalık kuru havada artıyor. Kaloriferli,
klimalı ya da merkezi ısıtmalı ortamda çalışıyorsak; arada
bir camı açıp havalandırmamız ve öğle tatillerinde dışarda
dolaşıp güneşlenmemiz bizi seboreik dermatit ataklarından
korur. Hem biraz güneş görmüş; hem de iş stresinden biraz
uzaklaşmış oluruz. Ancak kuru hava gibi aşırı nem de hastalığı
tetikleyebiliyor. Beslenmemize de dikkat etmemiz gerekiyor
çünkü bu hastalıkta B gurubu vitaminlerin takviyesinin
tedaviye yardımcı olduğu belirlenmiş. Bu nedenle bizim
vitamin ağırlıklı; yani sebze ve meyveden zengin beslenmemiz
gerekli. Bunun dışında bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız,
Aşırı yorgunluktan kaçınmalı, uykumuza dikkat etmeliyiz.
Deri bağışıklığı da önemli. Bunun için kortizonlu kremler
kullanıyorsak ya da (cildimizin bağışıklığını düşüren bazı
kremler var) onları kullanıyorsak bunları aralıklı kullanmamız
lazım çünkü bunlar mantar üremesine neden olabilir. Bu yüzden
tedavide mantarlara etkili ilaçlar ve şampuanlar kullanıyoruz.
Bunların dışında; stres bu hastalıkta başlıca tetikleyicidir,
hobilere
yönelmek, müzik dinlemek, spor yapmak,
sosyal ortamlara katılmak bizi
biraz daha rahatlatır, atakların
azalmasına neden olur.
psikiyatristlerden veya
psikologlardan yardım
alabiliriz. Bu, tedavide
başarımızı artırır.

Kesin bir çözümü var mı?

Prof. Dr. Zerrin Öğretmen: Bu hastalık
vücudumuzda bağışıklık bırakan bir hastalık
değildir. Yani kızamık geçirirseniz bir daha
kızamık olmazsınız. Seboreik Dermatitte hastalar
atak geçirirler iyileşir, tekrar hastalanırlar,
kış boyunca atak geçirirler. O yüzden buna
kesin çözüm yok mu diye gelir hastalarımız
ama tekrar ortaya çıkmasını önlememiz
zor. Nasıl siz kışın her soğuk aldığınızda
soğuk algınlığı geçirirsiniz bu hastalık
da bu şekildedir. Tetikleyici şartlar
varsa yeniden olur.

Deri ve Zührevi Hastalıkları A.D Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Öğretmen
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Seboreik Dermatitte ne tür kremler
önerirsiniz?
Prof. Dr. Zerrin
Öğretmen: Burada ilaç
ismi vermek uygun değil
ama mantarlara etkili
şampuanları kullanırsak
iyi olur. Saçın aşırı
yağını alan şampuanlar
veya çinko içeren
şampuanlar uygundur,
bunlar cildimizin yağ
dengesini düzenler ayrıca
mantarların da orada
çoğalmasını engeller,
böylece o kabuk kabuk
kepekler ortadan kalkar.
Kızarıklıklar için de kısa
süreli kortizonlu krem
veya benzeri etkili ürünler
verilebilir.

Peki, bunun için evde uygulanan çözümlere
mi yönelmeli, yoksa bu tarz hastalıklarda
bir cilt uzmanına mı görünmek gerekiyor?
60 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Zerrin Öğretmen: Seboreik dermatit bazen sedef
hastalığı veya mantar hastalığının bazı tipleri ile karışabilir, bu
nedenle bir Dermatoloğa görünmekte yarar vardır. Egzemaya
bağlı kızarıklık ve sulanma
ile seboreik dermatitte
florada artmış mantarların
azalmasını vatandaşlarımız
evde kendileri sağlayamazlar.
Bunun için bir takım
şampuanlara, kremlere
ihtiyaç var. Hatta sık sık
tekrarlıyorsa krem de fayda
etmiyorsa, ağızdan tablet
şeklinde kullandığımız ilaçlar
var. Bazı hastalarımızda bu
hastalık çok daha dirençli
olabiliyor. Biz onlara her ay
üç dört gün bu mantar ilacını
kullanın diye öneriyoruz. Bu
şekilde sık tekrarlayanlara
bir kür mantar tedavisi
veriyoruz. Sonra her ay
üç-dört gün bu mantarı yeniden baskılayıcı tedavi olarak
kullanın diyoruz, kızarıklığı baskılayıcı ürünler öneriyoruz veya
kliniğimizde ultraviyole lambalarımız var, ultraviyole suni güneş
ışığıdır yani halk arasında bilindiği gibi şua değildir. Haftada
üç gün suni güneş ışığı görmek için gelmeleri bu hastalığın
tedavisine büyük ölçüde yardımcı oluyor.
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‘Doğa ve Tarım’ Temalı Resim Atölye
Çalışması Açıldı
•

Güzel Sanatlar
Fakültesi ve Ziraat
Fakültesi’nin ortaklaşa düzenlediği
‘Doğa ve Tarım’ Temalı Resim Atölye
Çalışmasının açılışı
üniversite yöneticileri, akademik ve
idari personelinin
katılımıyla gerçekleşti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gül Sarıdikmen,
sanatın hayatımızın her alanında
olduğunu belirterek; “Özellikle resim
sanatında sanatçıların en çok beslendikleri ve yaşamımızın büyük bir kısmını
kaplayan ‘Doğa ve Tarım’ konularında
eserler oluşturmak için Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf
öğrencilerimiz, Ziraat Fakültesi’nde
başlayacak atölyemizde çalışmalarını
yaparak ‘Doğa ve Tarım’ konusu
ekseninde eserler ortaya çıkaracaklar”
dedi.
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper
Dardeniz ise; “Bu atölye çalışmasının
amacı Ziraat Fakültesi öğrencilerini

kapsamında iki farklı Fakültenin
öğrencilerinin tanıştırılması, Ziraat Fakültesi öğrencilerinin resim sanatına olan
ilgilerinin arttırılması ve bunun yanı sıra
Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin
ziraatı, köyü ve doğayı tanımalarına
olanak sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu sürenin sonunda ortaya çıkacak olan
‘Doğa ve Tarım’ temalı çok sayıdaki yağlı
boya eserin Ziraat Fakültesi’nde uzun
süreli olarak sergilenmesi ve dereceye
girecek olan ilk üç eserin sahibine çeşitli
ödüller verilmesi planlanmaktadır.
Resim Sanatına daha da yakınlaştırmak,
güzel sanatlarla iç içe olmalarını
sağlamak ve Fakültemizin sanatsal
ve kültürel etkinliklerinde aktif rol
almalarını temin etmektir. Bu atölye
çalışmasının gerçekleşmesinde bizlere
desteğini esirgemeyen Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Prof. Dr.
İhsan Doğrusöz’e, Resim Bölümü’nün
bütün Öğretim Elemanı ve öğrencilerine
çok teşekkür ediyorum” dedi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
son sınıf öğrencileri tarafından Ziraat
Fakültesi fuaye alanında gerçekleştirilen
ve Nisan ayı sonuna kadar devam ettirilmesi planlanan bu atölye çalışması

Yrd. Doç. Dr. Gül Sarıdikmen

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Yönetici
Personeline Ders
ÇOMÜ ile Çanakkale Orman Bölge
Müdürlüğü arasında imzalanan protokol
gereği, Orman Bölge Müdürlüğü’nün
yönetici Personeline Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Erkul
tarafından “657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu Disiplin Hükümleri, 4483 sayılı
Kanun, Muhakkiklik ve Disiplin Amirleri
Yönetmeliği konularında sertifikalı eğitim
verdi. Orman Bölge Müdürü Sayın Refik
Ulusoy’un açılış konuşmasıyla başlayan
ders, ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet
Erdem’in konuşması ile devam etti. Rektör Vekili Prof. Dr. Erdem konuşmasında
kurumlar arası bilgi paylaşımının önemini
ve bu paylaşımın yaygınlaştırılmasının
gerekliliği konusunu dile getirdi.
Dekan Erkul; ise yaptığı konuşmada
kurumlar içerisinde yapılan idari

soruşturmaların doğru şekilde
yapılmasının önemine değinerek,
Devlet Memurları Kanunu Disiplin

Hükümleri konulu dersini anlattı. Eğitim
sonrasında katılımcılara sertifikaları
verildi.
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ÇOMÜ’de DE PREM Kayıt İstasyonu Açıldı

•

Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Ulupınar
Gözlemevi içerisinde
kurulan Deprem Kayıt
İstasyonu’nun
açılışı gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel
Acer’in yanı sıra ÇOMÜ’lü
idareci ve akademisyenler
katıldığı açılışta Mühendislik
Fakültesi Jeofizik Mühendisliği
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga
Bekler şunları söyledi: “ÇOMÜ
Araştırma ve Uygulama
Merkezi Jeofizik Mühendisliği
Bölümü Deprem İzleme ve Veri
İşlem Laboratuvarı bünyesinde
kurduğumuz ilk deprem
istasyonumuz. İstasyonumuzu
kurmamızın amacı, özellikle
Çanakkale ve yakın çevresinde
deprem oluşturabilecek
potansiyele sahip fayların
izlenmesi ve bu fayların
oluşturabileceği depremlerin temel
parametreleri diye tabir ettiğimiz;
büyüklük, derinlik ve yerlerini daha doğru
hesaplayabilmek için hem üniversitedeki
araştırma ve geliştirme imkanlarına
altyapı sağlayabilmek hem de ulusal
bazda çalışan kurum ve kuruluşlara,
Kandilli Rasathanesi gibi Başbakanlık
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mizin deprem ülkesi olduğuna dikkat
çekerek Çanakkale’nin dört tarafı
ciddi fay üreten büyük fay sistemleri tarafından çevrilmiş durumda
olduğunu sözlerine ekledi.

Afet Acil Durum Başkanlığı gibi deprem
istasyonları çalıştıran kurumlarla beraber
işbirliği yapabilmek İlk istasyonumuzu
bugün bu amaçla kurmuş bulunuyoruz.”
ÇOMÜ’nün birçok temel alanda
kendinden söz ettiren, bilimsel
çalışmalar yapan bir üniversite olmasını
amaçladıklarına vurgu yapan Bekler, ülke-
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Açılışta konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer “Bilim;
insanoğlunun sosyal hayatının,
ekonomik hayatının gelişimini
sağlamalı, insan huzuru ve
güvenliğinin temelini sağlamalı,
bilim o yüzden var. Hepimizin
bildiği bir gerçek de Çanakkale’nin,
bulunduğumuz bölgenin bir deprem
fay hattı üzerinde, Kuzey Anadolu
Fay Hattı üzerinde bulunuyor olması.
Bizim bu konuda sürekli hazırlıklı
olmamız gerekiyor. Üniversite olarak
hem bu meseleyi ele alan hem de
izleme şansına sahip olan bir üniversiteyiz. Dolayısıyla bu depremsel
hareketleri izleyebilecek konumdayız
üniversite olarak. Deprem Araştırma
ve Uygulama Merkezi’ndeki
hocalarımızın, başta Tolga Hoca
olmak üzere böyle bir çalışma içerisinde
olmuş olması üniversitemizin yapması
gereken ve yapabileceği bir bilimsel
çalışmayı üstlenmiş olmalarını gösteriyor.
O anlamda kendilerine hem bilim dünyası
hem de üniversitemiz adına teşekkür
ediyoruz“ şeklinde konuştu.

ÇOMÜ’DEN HABERLER

Sigorta Uygulamaları Konulu Konferans
•

Biga Değerleri Topluluğu
tarafından organize edilen
“Sigorta Uygulamaları” konulu
konferans, Biga Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda
Bayramiç SGK Merkez Müdürü
Mehmet Uğur Yavuz ve SGK
Denetmen Yardımcısı İbrahim
Kütükçü’nün katılımları ile
düzenlendi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Biga Meslek Yüksekokulu Müdür
Yardımcısı ve Biga Değerleri Topluluğu
Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Bahaddin
Zayim; ‘’Bilindiği gibi Meslek Yüksekokulumuzda tüm öğrencilerimizin staj yapma
zorunluluğu var. 5510 sayılı Kanuna
göre, öğrencilerimiz, stajları esnasında
İş Kazası ve Meslek Hastalığına karşı
sigortalı olmaktadırlar ki bu sigorta
bedeli, Üniversitemiz tarafından ödenmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
(İSG) Yasası gereği staj yapmak isteyen

öğrenciler, İSG
eğitimi almak ve bu
eğitimlerini belgelemek zorundadırlar.
Üniversitemiz İSG
Koordinatörlüğü
tarafından staj yapmak isteyen tüm
öğrencilerimize İSG
eğitimi verilmekte
olup eğitime katılan
öğrencilerimize
İSG sertifikası
verilmektedir. Bu
sertifikalar, içinde
bulunduğumuz
yarıyıldan itibaren staj başvuru belgelerine eklenmek zorunda tutulmuştur.
Ayrıca İSG belgesine sahip olan stajyer
öğrencilerimiz, İŞKUR İşbaşı eğitimine
katılma hakkına sahip olmaktadırlar ki,
30 iş günlük staj süresince gün başına
50 TL olmak üzere toplamda 1500 TL
kazanma fırsatına ulaşabilmektedirler.
Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm çalışanlar
için oldukça önemli olan
sigorta uygulamaları
konusunda bizleri
aydınlatmak için bugün
aramızda bulunan Sayın
Mehmet Uğur Yavuz’a
öğrencilerimiz adına çok
teşekkür ediyorum’’ dedi.
Konferansta konuşan
Bayramiç SGK Merkez
Müdürü Mehmet Uğur
Yavuz; ”Hepimizin sahip
olduğu varlıklarımız,
yatırımlarımız ve

girişimlerimiz vardır ve bunlar bizim
için şüphesiz büyük önem taşır. Ancak
bunların hepsi yaşadığımız ortam ve
dünya şartlarında risk altındadır. Her
an başımıza bir şey gelme ihtimali ile
yaşarken, tüm belirttiğimiz risklerin
bilincinde olup hem kendimizi, hem
sevdiklerimizi, hem de tüm sahip
olduklarımızı bir nevi güvence altına
almak bizim sorumluluğumuzdadır.
İşte bu nedenlerden dolayı sigorta,
bir ihtiyaç değil zorunluluktur. Kendi
hayatını düşünen, geleceğini planlayan,
risklerinin bilincinde olan herkes sigorta yaptırmalıdır. Sosyal sigorta, sosyal
riskleri önlemek içindir. Sosyal risk gelir
lerde azalma, giderlerde artış yaratır”
dedi. Değişik meslek grupları üzerinde
risk derecesine örnekler veren Yavuz;
“Kendimize uygun ve sigorta primi tam
ödenen bir işte çalışmaya özen gösterme
liyiz. Sigortasız bir işte çalışanlar, sigorta
primini az gösterenler, vatandaşlarımızın
geneline uygulanan verginin artmasına
neden olmaktadır” dedi.

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
Öğrencilerine Seminer
•

Gelibolu Piri Reis Meslek
Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü
tarafından organize
edilen “Deniz ve Liman
İşletmeciliği” seminerleri
gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan Bölüm
Başkanı Öğr. Gör. Bilal Baki Tiryaki; bölüm olarak teorik derslerin
yanında sektör temsilcileri ile bir

araya gelmeyi önemsediklerini,
bu yolla öğrencilerin sektördeki
gelişmeler konusunda güncel
kaldıklarını ve kendilerini geleceğe
hazırlamalarına yardımcı olmayı
amaçladıklarını ifade etti.
Seminerde, öğrencilere kariyerleri
için hayatlarını nasıl planlamaları
gerektiği konusunda bilgiler
aktarıldı.
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Bazı İnsanlar Neden Daha Başarılı Olur?
ÇOMÜ Psikolojik Danışmanlık
Birimi
•

Bazı durumlara yönelik tutumlarımız ya da
düşüncelerimiz nasıl
davranacağımızı da belirler.
Sadece nasıl davranacağımızı
değil, bundan sonra nasıl bir yol
izleyeceğimizi de belirlediğini
söyleyebiliriz. Örneğin dâhilik
doğuştan getirilen bir özellik midir, yoksa sonradan mı kazanılır?
Bu soruya vereceğiniz cevap bundan sonra nasıl davranacağınızı
açıkça belirler. Eğer cevabınız
doğuştan geldiği şeklinde ise
büyük ihtimalle bu konuda pek
bir şey yapmak istemezsiniz,
motivasyonunuz da düşük olur.
Ama eğer sonradan kazanılan
bir özelliktir şeklinde düşünüyor
iseniz o zaman hiçbir şey için geç
kalmış sayılmazsınız.

Zekâ en basit tanımı ile yaşam gereksinimlerini yerine getirebilme becerisidir. Yaşamımız boyunca başardığımız,
üstesinden geldiğimiz pek çok durum
için olmazsa olmazdır fakat yaşamın
her alanında elde ettiğimiz başarıları
açıklamakta tek başına yeterli değildir.
Doğuştan sahip olduğumuz bu potansiyel
çevresel faktörler ve yaptığımız pratik
miktarı ile de yakından ilişkilidir.
Malcolm Gladwell Outliers
(Çizginin Dışındakiler) kitabında
Psikolog K. Anders Ericsson ve
Berlin’deki Müzik Akademis
inden iki akademisyenin yaptığı
bir çalışmadan söz eder. Akademideki hocaların yardımı ile
okuldaki kemancıları üç gruba
ayırırlar. İlk grupta akademinin en
iyileri, yıldızlar vardır. Bunların
dünyaca ünlü solo kemancılar
olma potansiyeli de vardır. İkinci
grupta iyi olarak değerlendirilenler
vardır ve üçüncü grupta ise profesyonel keman çalması beklenmeyen, sadece müzik ve keman
öğretmeye niyetli öğrenciler
bulunmaktadır. Öğrencilerin
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Başarı konusunda kendi kendimize pek çok engel koyarız. Başarılı
olan kişilerin sahip olduğu imkanlara sahip olmadığımızı, doğuştan
yetenekli olmadığımızı, çalışsak da
başaramayacağımızı vb.. düşünürüz.
Yapılan çalışmalar bunun tam aksini
gösteriyor.

“

. Hayal kurmak ve istemek
. Çok çalışmak ve pratik
yapmak
. Geri bildirim almak
ve geribildirimler
doğrultusunda
kendimizi değerlendirip
eksiklerimizi gidermek

“

Uzm. Psk. Serdar Topal

hepsine aynı soru sorulmuştur: Kemanı
ilk defa elinize aldığınız andan başlayarak
bütün kariyeriniz boyunca kaç saat pratik
yaptınız? Üç gruptaki öğrenciler de hemen
hemen aynı yaşlarda keman çalmaya
başlamışlardı. Yaklaşık 5 yaş civarında.
İlk zamanlarda yaptıkları pratikler de
birbirine çok yakın. 8 yaşından sonra
işin rengi değişmeye başlıyor. Sınıfın en
iyileri konumundakilerin bu yaştan sonra
giderek daha fazla pratik yaptıkları ve
20 yaşına geldiklerinde haftada yaklaşık
30 saat pratik yaptıkları ortaya çıkıyor.
Aynı zamanda daha iyisini yapmak
için bir motivasyonları var ve isteyerek
ve farkında olarak çalıyorlar. İlk gruptakilerin 20 yaşına kadar 10.000 saatten
fazla pratik yaptıkları bulunmuş. İkinci
gruptakiler ortalama 8000 saat civarında
pratiğe sahipken, üçüncü gruptakilerin sadece 4000 saat pratik yaptıkları
bulunmuş. Ericsson bu çalışmasında
akranlarının yaptığı kadar pratik yapmadan en tepeye tırmanan hiçbir
profesyonelle karşılaşmamış. Bu çalışma,
çok iyi ya da en iyi olmanızı belirleyen
şeyin ne kadar çok çalıştığınız ve ne kadar
pratik yaptığınız olduğunu söylüyor.
Kitabın yazarı olan Gladwell bu durumu
10.000 saat kuralı olarak tanımlamış
ve farklı alanlarda çok başarılı olan çok
sayıda kişinin biyografilerine de bu kural
çerçevesinde bakarak benzer sonuçlara
ulaşmıştır.

İşte başarılı olmak için
sahip olmamız gerekenler. Başarımızın önünde
engel olarak durmaz
isek, gerçekçi olmayan
tutumlarımızı değiştirir
ve bakış açımızı yeniden
gözden geçirirsek daha iyi
hatta en iyi olmamız için
hiçbir engel yok.
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ÇABAÇAM, Fark Yarattı
•

Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitim Merkezi Projesi (ÇABAÇAM), Sabancı
Vakfı Fark Yaratanlar
Programı’nda “Fark
Yaratan” olarak seçildi.

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Ebru
Aktan Acar konuyla ilgili şunları
söyledi:
“Üniversitemiz, Yerel Yönetim
ve Sivil Toplum Örgütleri’nin
paydaşlarının koordinasyonu ve
işbirliğine güzel bir örnek model
teşkil edecek şekilde İstanbul
ÇABA Derneği ve Çanakkale Kepez
Belediyesi destek ve işbirliğiyle 2008
yılı Mart ayından itibaren özellikle

ÇOMÜ Proje Koordinasyon
Merkezi’nden Proje Eğitimi

toplum katılımlı işbirliklerinin
oluşturulması yoluyla gelişimsel
olarak risk altında olan dezavantajlı
çocuklar ve aileleri için erken
çocukluk hizmetlerini sağlamak ve
hizmet öncesi öğretmen adaylarının
teori ile pratiği bir araya getirmeleri
ve yaparak-yaşayarak öğrenmeleri
için onlara uygun fırsatlar vermek
amacıyla yol çıktı ÇABA Çok Amaçlı
Erken Çocukluk Eğitim Merkezi.
Bu amaçla ÇABAÇAM bugüne
kadar 4-6 yaş arasında toplam 135
çocuğumuza, ailesine ve 250’ye
yakın hizmet öncesi öğretmen
adayına eğitim sağladı.”

Sağlıklı Beslenme ve Obezite
Konulu Konferans

Çan Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonu’nda ÇOMÜ Proje
Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin
Örnek tarafından Çan Meslek Yüksekokulu ve Çan Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu öğretim elemanlarına; girişimcilik ve
yenilik, proje ofislerinin oluşturulması, mentorluk hizmetleri,
kariyer geliştirme ofisleri, kalite akreditasyonu sağlama ve proje
kültürünü oluşturma ve yaygınlaştırma gibi pek çok konunun
ele alındığı proje eğitimi verildi.

Biga Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda,
“Sağlıklı Beslenme ve Obezite” konulu konferans
düzenlendi.
Gıda İşleme Bölümü öğrencilerine yönelik yapılan konferans
da Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetik Uzmanlığı Bölümü mezunu Meryem Doğrusoy dengeli beslenme, obezite,
önemli diyet programları hakkında da detaylı bilgiler verdi.

Bologna Üniversitesi ile Erasmus Anlaşması
•

Yrd. Doç. Dr. Barış Özalp’in girişimleri ile İtalya’nın
Bologna Üniversitesi ile Erasmus anlaşması imzalandı.

Yapılan işbirlikleri çerçevesinde Çanakkale Boğazı’nın bentik
omurgasızlarına yönelik araştırmaların yapılması ve uluslararası
projeler gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
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Rektör Acer, Kampüs Show’da Öğrencilerle Buluştu
•

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer Kampüs
Show’da öğrencilerle iletişim konulu bir söyleş
gerçekleştirdi.

Motivasyon ustası Ali İlseven’in sunumuyla Troia Kültür
Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Dünya Engelliler Şampi-

yonası’nda Dünya Şampiyonu olan Çanakkaleli sporcu Ümit
Burunlular ve Beyaz Gölgeler adlı grubun gölge gösterisinden
sonra ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk sahne
aldı. Akartürk, sevilen türkülerini seslendirirken ÇOMÜ
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer öğrencilerle İletişim konulu bir
söyleşi gerçekleştirdi.

Rektör Acer, Avustralya Konsolosu Walsh İle
Kahvaltıda Bir Araya Geldi
•

Avustralya Konsolosluğu’nun daveti üzerine
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
(ÇOMÜ)
Rektörü Prof. Dr. Yücel
Acer, Çanakkale Avustralya Konsolosu Dylan
Walsh ile kahvaltıda bir
araya geldi.

Kolin Hotel’deki kahvaltıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden

İş Sağlığı ve Güvenliği Konuşuldu
•

Bayramiç Meslek
Yüksekokulunda öğrencilere
ÇOMÜ İş Sağlığı
ve Güvenliği
Koordinatörlüğü
tarafından
İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimi
gerçekleştirildi.

ÇOMÜ İş Sağlığı
ve Güvenliği
Koordinatörlüğü yet-
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kilileri tarafından
gerçekleştirilen seminerde öğrencilere iş
sağlığı ve güvenliği ile
ilgili dikkat edilmesi
gereken temel prensipler
ve kurallar anlatıldı. 2
gün süren seminerin
ardından katılım sağlayan
öğrenciler iş sağlığı ve
güvenliği belgesi almaya
hak kazandı.
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ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Azer Banu
Kemaloğlu da hazır bulundular. Görüşmede, Üniversite ile Konsolosluk
arasında ikili işbirliği, projeler ve
2017 yılı içerisinde yapılması planlanan etkinlikler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Acer, Konsolos Walsh’a günün anısına bir hediye
takdim etti.

ÇOMÜ’DEN HABERLER

Trakya Üniversiteler Birliği Üst Kurul Üyelerinden
Ziyaret
•

Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’nin ev sahipliğini
yaptığı Trakya Üniversiteler
Birliği (TÜB) 10. Üst Kurul
Toplantısı gerçekleşti.

10. Üst Kurul Toplantısı çerçevesinde

ÇOMÜ’de bulunan Namık Kemal
Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Trakya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç
ve Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ile TÜB
Genel Sekreteri Doç. Dr. Aşkın Koyuncu,
Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mümin Şahin, ÇOMÜ Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof.
Dr. Süha Özden ve Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Bünyamin Bacak İlahiyat Fakültesine nezaket ziyareti gerçekleştirdiler.
Ziyarette güncel konuların yanı sıra
ÇOMÜ ve İlahiyat Fakültesi ile ilgili fikir
alışverişinde bulunuldu.

Can Aksoy’dan Siyasalda Ders

•

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi bölümünde verilen ‘Kamu Yönetimi’ dersine
Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel
Sekreteri Can Aksoy konuk olarak katıldı.

Can Aksoy öğrencilere; İl Özel İdaresinin kuruluşu, görev ve

yetkileri, personel yapısı, bunların birbirleriyle olan ilişkileri
hakkında verdiği bilgiler verdi. Çanakkale İl Özel İdaresinin
yürüttüğü faaliyetler, il genelinde yaptığı hizmetler ile plan ve
projeleri hakkında da konuşan Aksoy, yaşadığı deneyim ve tecrübeleri de aktararak öğrencilere geleceklerini nasıl planlamaları
gerektiği hususunda fikirler verdi.
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AFAD Müdürü, Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü
Öğrencileriyle Bir Araya Geldi
•

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü
öğrencileri sektörden konuklarını ağırlamaya
devam ediyor.

Yüksekokul seminer salonunda Çanakkale İl Afet ve Acil
Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz ile bir araya gelen
öğrenciler denizcilik sektöründeki lojistik faaliyetlerinde
risk yaratan konular, denizde meydana gelen afet ve acil
durumlar hakkında bilgilendirildi. İnteraktif bir ortamda
geçen ve öğrencilerin merak ettikleri soruları sorma
fırsatını buldukları etkinlik Yılmaz’a günün anısına plaket sunulmasıyla son buldu.

“Sosyal Güvenlik Haklarım” Konferansı Düzenlendi
•

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu ve Çanakkale Sosyal
Güvenlik İl Müdürlüğü işbirliği
ile “Sosyal Güvenlik Haklarım”
konulu konferans düzenlendi.

Konferans, Bayramiç Sosyal Güvenlik Merkez
Müdürü Mehmet Uğur Yavuz tarafından
gerçekleştirdi. Yavuz, konuşmasında sosyal
güvenlik bilincinin oluşturulması, sosyal
güvenlik, emeklilik, sigortalı ve sigortasız
çalışma kavramları ile sosyal güvenlik
kapsamında olmanın faydaları ve sağladığı
haklar konularına değindi.

Ziraat Fakültesi Dergisi DergiPark’ta Yerini Aldı
•

İlk sayısı 2013 yılında basılan
ve yayın hayatına başarılı bir
şekilde devam etmekte olan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
(ÇOMÜ Zir. Fak. Derg.), DergiPark UDS’ye (ULAKBİM Dergi
Sistemleri) dâhil olarak taranmaya başladı.

Bu kapsamda, Ziraat Fakültesi Dergisi
Yayın Kurulu Başkanı Doç. Dr. Altıngül
Özaslan Parlak, TÜBİTAK tarafından
gerçekleştirilen UDS kullanıcı eğitimine
katılarak Ziraat Fakültesi Dergisini söz
konusu sisteme dâhil etti.
Ziraat Fakültesi Dergisi’nin 6. sayısı
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(2016: 4: 1) 23 Aralık 2016 tarihinden
itibaren sisteme aktarılmış olup, Derginin
bütün sayılarına http://ziraatdergi.comu.
edu.tr/index adresinden ulaşılabilir.
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Dergimizin 7. ve 8. sayıları için ziraatdergi@comu.edu.tr adresinden yeni makale
kabulleri devam etmektedir.
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ÇKHBGS Tıbbi Hizmetler Başkanından Öğrencilere Ders

•

Çanakkale Kamu Hastaneler
Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi
Hizmetler Başkanı Uzm. Dr.
İsmail Temiz Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Sağlık Yönetimi Yüksek
Lisans Programı öğrencilerine
ders verdi.

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet
Ünver, İsmail Temiz’in uzun yıllar
hekimlik, başhekimlik ve tıbbi hizmetler
başkanlığı tecrübesi ile sağlıkta dönüşüm
programının avantaj ve dezavantajlarıyla
en iyi analiz edebilecek kişilerden biri
olduğunu vurguladı. Dr. Temiz ise Sağlık

Bakanlığı teşkilat yapısı çerçevesinde
sağlıkta dönüşüm programını yasal ve
uygulama yönleriyle öğrencilere aktardı.

ITC Trade Map Veri Tabanı Eğitim Semineri
•

Gökçeada Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı
öğrencileri, Çanakkale İl Özel
İdare binası İl Genel Meclisi
Salonu’nda düzenlenen ‘Hedef
Pazar Seçimi’ konulu eğitim
seminerine katıldı.

Seminere katılan öğrencilere Güney
Marmara Kalkınma Ajansı onaylı sertifika sunuldu.

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Projesine TÜBİTAK Desteği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEP) tarafından, “Yakın ve Orta
Kızılötesi Spektroskopisinin Ezine Peynirinin Kalite Parametrelerinin
Ölçülmesinde Kullanılması” başlıklı 3001 proje önerisi, Arş. Gör. Dr.
Hüseyin Ayvaz yürütücülüğünde desteklenmeye değer gördü.
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ÖĞRENCİ ATÖLYESİ

ÖĞRENCİ ATÖLYESİ
•

Ç

anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
Bölümü öğrencilerinin, tamamı geri dönüşüm ve atık malzemelerden ürettikleri ürünler yıl
boyunca çeşitli sergilerde yer alıyor.

“

Sandalyemdeki Öyküler, çöpe atılmış
kırık sandalyenin tamir edilmesi ve
yenilenmesinin ardından çocuk
masallarında geçen karakterlerin
resmedilmesiyle ortaya çıktı. Bozcaada
başta olmak üzere çeşitli sergilerde
sergilenen çalışma, Çocuk Gelişimi Bölümü
öğrencilerinin staj yaptığı okullarda da
büyük beğeni topladı.
Sandalye üzerindeki resimlerle yeni birer
öykü yaratan öğrenciler, kendilerine özgü
hikâyelerini öğrencileriyle paylaştılar.
Öykülerin farklı materyaller kullanarak
da anlatılabileceğini vurgulayan projenin
amacı, çocukların hayallerini, duygu ve
düşüncelerini ifade etmelerine bu ve benzeri malzemelerle olanak sağlamak.

Çocuk Gelişimi
Bölümü
Öğrencileri
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Duygu Karademir Aras - Gökçe Güzel

Mine Şahin Bolat
Çocuk Gelişimi
Bölümü
2. Sınıf

Kibrit Kutusundan Sanat Yapmak

“

Sanata ve sanatçıya bakış açımızı
genişleten bu çalışmayla atık malzemeleri
değerlendirerek bir çalışma gerçekleştirdik.
Çeşitli sanatçıların eserlerini ve akımlarını
tanıtmak adına gerçekleştirilen çalışmamızda
kibrit kutularını tual olarak kullandık.
Küçük bir kutuya, büyük bir dünya sığdırdık
ve çalışmalarımızı sanatseverlerle
buluşturduk.

“

Ayşe Kula
Çocuk Gelişimi
Bölümü
2. Sınıf

Okul öncesi eğitim gören
çocukların hayvanları tanıması
ve onlarla ilgili bilgileri akılda
kalıcı ve eğlenceli şekilde
öğrenebilmeleri için tamamı
geri dönüşüm malzemelerinden
üretilen hayvan figürleri.

Ümmü Melekoğlu
Çocuk Gelişimi
Bölümü
2. Sınıf
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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Röportaj : Eylem Tuna Çoban

RÖPORTAJ

ÇOMÜ Rehberlik ve
Psikolojik Danışma Birimi
12 Yıldır Hizmet Veriyor

•

Kurulduğu yıllarda üniversiteler içerisinde sayılı olan birim; üniversite öğrencilerimize, ÇOMÜ Kreş
öğrencilerine, ailelerine,öğretmenlerine, ÇOMÜ personeline hizmet veriyor. Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Birimi’nde Psikolog olarak çalışan Serdar Topal, Cumhur Çırnaz ile birim ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi
aldık.

Sizleri tanıyabilir miyiz ?
Uzm. Psk. Serdar Topal
Adım Serdar Topal. 2004 yılından beri
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde psikolojik
rehberlik danışmanlık
biriminde psikolog olarak
görev yapıyorum.
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Uzm. Psk. Cumhur Çırnaz
Ben de Serdar hocam gibi 2004
yılından beri ÇOMÜ’deyim.
12 yıldır üniversitemizin
rehberlik psikolojik
danışmanlık
biriminde çalışmaları
yürütüyorum.

RÖPORTAJ

Röportaj : Eylem Tuna Çoban

Her üniversitede böyle bir
birim var mı?
Her üniversitede böyle bir birim yok,
biz kuruluş aşamasında Boğaziçi
Üniversitesi’ni, ODTÜ’yü örnek aldık.
Buralarda işleyen birimler vardı ve bu
birimleri örnek alarak kurulumu yaptık.
Bu çalışmayı yaparken fark ettik ki her
üniversitede bu birim yok. Bu yüzden
ÇOMÜ olarak biz bir adım öndeyiz.

Cumhur Hocam, burada öğrencilere ne tür
hizmetler veriyorsunuz?
Biz öncelikle koruyucu ve önleyici ruh
sağlığı çalışması yapıyoruz. Bunun
altını çizmemiz gerekiyor. Yani herhangi
bir teşhis koymak, herhangi bir tedavi
yapmak gibi bir dururumuz yok. İşimizin
bir parçası da bize gelen bireylere doğru
rehberlik ederek onları doğru kişilere yönlendirmek. Bizler öncelikle öğrencilerle bireysel danışmanlık çalışmaları yapıyoruz.
Personelimiz ve ailelerine yönelik bireysel
danışmanlık çalışmalarımız var. ÇOMÜ
Kreş ’de çocuklarımız var, onlara yönelik eğitici çalışmalar yapıyoruz. Eğitici
koruyucu ve önleyici çalışmalar, eğitim

çalışmaları yapıyoruz. Meslek Yüksek
Okullarına her yıl en az iki kez gidip
seminer düzenliyoruz ve
aynı zamanda orada birimimizi de
öğrencilerimize tanıtıyoruz. Bunun
dışında işte Çanakkale’deki sivil toplum
kuruluşları olabilir onlar istek yaptığında
bize başvuruyorlar. Dışarda da verdiğimiz
resmi seminer çalışmalarımız var.

Serdar hocam öğrencilerimiz
en çok hangi şikâyetlerle
başvurabiliyorlar?
Yaşları ve öğrenci olmaları itibariyle en
yoğun yaşadıkları problem genellikle
kaygı. Kaygının dışında yine stres çok
yoğun olarak karşımıza çıkıyor. Günlük yaşamın zorlukları, problem çözme
konusunda sıkıntılar, iletişim problemi
yaşayabiliyorlar. Öğrencilerin büyük
kısmı yurtlarda kalıyor. Toplu yaşam
alanı içinde olmaları nedeniyle iletişim
problemlerinin yanı sıra problem çözmekte zorlanıyorlar, çatışmalar yaşıyorlar.
Danışanlarımız genellikle bu sorunlarla
bizlere başvuruyorlar.

Verdiğiniz hizmetler ücretli
mi?
Verdiğimiz hizmet üniversitemizin
öğrencilerine, personelimize ve ailelerine
verilen bir hizmettir. Herhangi bir ücret
almıyoruz. Bizden hizmet almak için
üniversitemizin öğrencisi ya da üniversitemize mensup olmaları yeterli.

Sizden hizmet almak için
nasıl bir yol izlenmeli?
2015 Ekim ayının başında ÇOMÜ
Kreşin zemin katında yeni yerimize
taşındık. Danışanlarımıza artık burada
hizmet veriyoruz.

Bize Ulaşın :

Rehberlik Psikolojik
Danışmanlık Birimi
ÇOMÜ Kreş Zemin Kat
Telefon: (0286) 2180018’den
Serdar Topal: 6576
Cumhur Çırnaz: 6573 dâhili
numaralarından ulaşabilirsiniz.
Eğer dâhili numaralara ulaşamazsanız
ÇOMÜ kreşin alt katına giderek
Serdar Topal, Cumhur Çırnaz’dan
randevu alabilirsiniz.
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RÖPORTAJ

0-6 Yaş Çocuklarda Ev Kazaları Ve
Alınması Gereken Önlemler
•

Bir evin içinde ya da ona
ait çevrede meydana gelen
kazalara ev kazaları denir.
Ev kazaları, kaza çeşitleri
arasında önemi gittikçe artmakta olup, bir evin içinde
veya bahçesinde, havuzunda
ve garajında meydana gelen, çoğunlukla önlenebilir
olaylardır.

Önemli bir halk sağlığı sorunu olarak
ele alınan ev kazalarında en çok
çocuklar, yaşlılar ve fiziksel, zihinsel
veya sosyal engelliler zarar görmektedir. Özellikle okul öncesi dönemde
evde olan çocuklar ev kazaları ile
daha çok karşı karşıya kalmaktadır.
Zamanlarının çoğunu evde geçiren,
aynı zamanda çevrelerini keşfetme
ve öğrenme konularındaki merakları,
büyükleri taklit etme özellikleri,
devamlı hareket halinde olmaları,
tehlikelerin bilincinde olmamaları,
çevresel risklere duyarlı ve açık
olmaları, deneyim olmadığı için her
şeyi ağzına götürme alışkanlığı ve
kazalardan kendilerini koruyabilecek
gelişimsel beceriye henüz yeterince
sahip olamamaları sebebiyle 0-6 yaş
grubu çocukları kazaya uğrama oranı
en yüksek grubu oluşturmaktadır.
Bu sebeplerle, ev kazaları
ve ev kazalarına karşı
alınabilecek
önlemlerle ilgili
ÇOMÜ Sağlık
Yüksekokulu
Hemşirelik
Bölümü Öğretim
Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Fatma Yılmaz
Kurt’tan
bilgiler aldık.
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Ev kazalarının çocuk ve toplum
üzerindeki etkileri nelerdir?
Kazaların çocuk sağlığı üzerindeki
etkisi, küçümsenemeyecek kadar
fazladır. Kaza çocuğun sağlığı üzerine
fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden etki ederek dengeyi bozmakta,
hastalık, sakatlık hatta ölüme neden
olabilmektedir.
Ev Kazaları Toplum Sağlığı
Sorunudur
Çocuklarda görülen kazaların büyük
kısmı evde meydana gelmektedir.
Ülkemizde kazalarda ölen çocukların
%37’si 1-4 yaş grubu çocuklardır ve
toplam çocuk ölümlerinin 1/3’ünü ev
kazaları oluşturmaktadır. Bu nedenle
çocukluk çağı kazaları, üzerinde
önemle durulması gereken bir toplum
sağlığı sorunudur.
Peki, çocuklarımız neden ev
kazalarında yüksek risk
altındadır?
Çocuklar küçük yetişkin değildirler,
bunu hiçbir zaman unutmamak
gerekir.
Belirli durumlar, zamanların çoğunu
evinde geçiren çocukları kazalara
yatkınlaştırır;
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Dünya Sağlık
Örgütüne (2008)
göre en sık görülen
kazalar;

*Trafik kazaları (%22.3)
*Boğulmalar (%16.8)
*Yanıklar (%9.1)
*Düşmeler (%4.2)
*Zehirlenmeler (%3.9) dir.

Yetişkinler için
yapılandırılmış dünya
yaşamaktadırlar.
Yaralanmalar ile çocuğun
yaşı, gelişim düzeyi, davranış
biçimi, dünyayla nasıl
etkileşim kurduğu ve aktiviteleri arasında güçlü bir ilişki
vardır.
Meraklıdırlar ve keşfederek,
araştırarak öğrenirler.
Her şeyi ağzına götürme
alışkanlıkları,
Bulundukları ortamla ilgili
algılamaları sınırlıdır.
Karşılaştıkları birçok yeni durumun sonuçlarının farkında
değillerdir.
Erkek çocuklarda kazalar kız
çocuklarından daha fazla
görülmektedir.
Bu bilgiler dikkate alındığında,
0-6 yaş grubu çocukların kendilerini kazalardan koruyamadıkları
gerçeğinden yola çıkarak bu yaş
grubundaki çocukların kazalara karşı
güvenli ortamlarda yaşamaları, koruyucu önlemlerin alınması ve yaşam
alanlarının güvenliğinin denetlenmesi gerçeği karşımıza çıkmaktadır.
Yapılacak basit düzenlemelerle
kazalar önlenebilir.

RÖPORTAJ

Röportaj : Gökçe Güzel

Ev kazalarından korunmak için ne
gibi önlemler alınır, ev kazalarının
çeşitleri nelerdir?
0-6 yaş çocukları gelişimsel özellikleri nedeniyle kendilerini kazalardan koruyamazlar. Okul öncesi
çocuklarının kendileri için çevrenin
güvenli hale getirilmesi ve kazalardan korunmaları için yetişkinlerin
yardım ve desteğine ihtiyacı vardır.
Bu yetişkinler de çoğunlukla çocuğun
anne babası veya ona bakım veren
kişilerdir.

> BOĞULMALAR
•

Boğulma, bebek ve küçük
çocukların dünyayı keşfetme
yollarından biri de ele geçirdikleri nesneleri ağızlarına
atmaları sonucu gerçekleşir.

Uygun boyuttaki her şey tehlikelidir.
Gıdalar, süs eşyaları, oyuncaklar
nefes borusuna kaçabilir!
Suda boğulmalara karşı dikkat edilmelidir!
Yanlış yatış pozisyonuna bağlı
boğulmalarda sık görülen vakalardan
olduğu için dikkat etmek gerekiyor.

Boğulmalarda alınacak
önlemler
* Bebek ve çocuklar sert yatakta,
yastıksız, baş yan tarafa gelecek
şekilde yatırılmalıdır.
* Çocuğun karyolasında cibinlik

kullanılıyorsa gergin ve destekli
olmasına dikkat edilmelidir.
* Bebeğin battaniye içine doğru
ilerlememesi için battaniye bebeğin
koltuk altına kadar çekilmelidir.
* Yatak karyolaya uygun olmalı
(özellikle küçük yatakta bebeğin başı
karyola ile yatak arasına sıkışabilir)
* Çocuğun ağzına götürebileceği 4
cm’ den küçük cisimler verilmemeli
ve çevresinde bulundurulmamalıdır.
* Çocuğunuza yemek yedirirken
oturur vaziyette yedirin, yatar durumda yemek yedirmeyin.
* 6 yaşından küçük çocukların
dişleri tam olmadığı için fındık,
fıstık, patlamış mısır, leblebi, ufak
sert şeker, lokum gibi yiyecekler
verildiğinde mutlaka yanında
bulunulmalıdır.
* Çocuklara kılçıklı veya kemikli yiyecekler mutlaka iyice
ayıklandıktan sonra verilmelidir.
* Çocukların ilgisini çeken naylon
torba, yüze kese kağıdı geçirme,
yüze yastık kapama gibi oyunlar
yasaklanmalı, anne bu tür durumları
engellemelidir.
* Çocuk emzik kullanılıyorsa
zincir veya ip ile emziği boynuna
asılmamalıdır.
* Çanta ve cüzdanınızdaki bozuk paraları çocuklarınızın
ulaşamayacağı yerlere koyun
* Balonlar çocuğa şişirilip
bağlandıktan sonra verilmeli ve
patladığında mutlaka ortalıktan
kaldırılmalıdır. Çünkü çocuk
patlamış balonları şişirmeye
çalışırken dışa üfleyeceği yerde
balonu nefesiyle içine çekebilir, buda
çocuğun nefes borusunu tıkayıp

nefes almasını engelleyebilir.
* Çocuğun oyuncakları yutamayacak
kadar büyük ve kolayca kırılıp parçalanmayacak yapıda olmalıdır.

> Suda boğulmadan
korunma
* Çok kısa bir süre için bile olsa
çocuğunuzu su içinde yalnız bırakma
yın
* Su bulunan bir yerde daha büyük
çocuğunuza küçüğünü teslim etm
eyin
* Küvette çocuğu sandalyeye oturtm
ayın
İçinde su bulunan bir kovanın yan
ında
çocuğu tek başına bırakmayın
* Evde su biriktirmek zorunda
kalınıyorsa, bu suları küvet veya kaz
an
gibi geniş yerlerde biriktirmektens
e
bidon gibi küçük ağızlı kaplarda biri
ktirmeye özen gösterilmelidir.
*Klozet kapakları açık bırakılmama
lıdır.
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RÖPORTAJ

> YANIKLAR

Çocukluk çağı yanıklarının çoğu
ev ortamında oluşmakta ve bunların
%50’i 3 yaş, %70’i 6 yaş altındaki
çocuklarda meydana gelmektedir.

Yanıklarda alınacak
önlemler
* Yemek yaparken bebek ve
çocuğunuzu kucağınızda taşımayın
* Mutfakta elinizde sıcak bir
şey varken yürümek zorunda
olduğunuzda çocuğunuzun nerede
olduğunu mutlaka görün, ona
takılmayın
* Kucağınızda çocuğunuz varken
sıcak içecek veya çorba içmeyin
* Masa örtüsü kullanmayın

> DÜŞMELER
Düşmek, emekleme döneminden
itibaren en sık karşılaşılan kaza
tipidir. Çocuğunuzun pencereden,
kapı boşluğundan, parmaklıktan
düşmesi için 10-15 cm lik bir açıklık
yeterlidir.

Düşmelerde alınacak
önlemler
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* Çocuğunuzun fırın ve sobaya
ulaşılabilirliğini kısıtlayın
* Ocağa koyulan tava, tencere
ve cezve sapları arkaya doğru
çevrilmelidir
* Çocuklara verilecek yiyecek
ve içeçeklerin sıcaklıkları kontrol
edilmelidir
* Bebeğinizin süt şişelerini
mikrodalga fırında ısıtmayın. Süt
düzensiz ısınır ve bebeğinizin ağzı
yanabilir.
* Kibrit ve çakmaklar çocukların

ulaşamayacağı yerlere
koyulmalıdır.
* 5 yaş altındaki çocukların
kibritle oynaması nedeni ile her yıl
5600 yangın olmaktadır.
* Yanan giysileri söndürmek için
“ Dur!., Yere Yat!., Yuvarlan!” prensibi
öğretilmelidir.
* Çocuk evde hiçbir zaman yalnız
bırakılmamalıdır.
* Banyo yaptırılırken çocuk yalnız
bırakılmamalı ve banyo suyunun
ısısı derece veya dirsekle kontrol
edilmelidir.

* Çocuk karyolasında koruyucu
parmaklıkların araları en çok 6 cm
olmalıdır
* Karyolanın kenarlıklarının
yüksekliği 55 cm olmalıdır.
* Karyola, duvar, radyatörler,
ısıtıcılar, diğer mobilyalar ve pencereden en az 30 cm uzakta olmalıdır.
* Ranza kullanmaktan
kaçınılmalıdır
* Mama sandalyesi geniş tabanlı
ve emniyet kemerli olmalıdır
* Çocuğunuzun ayağına uygun
ayakkabılar giydirin.
* Küvette ayak kaymasını önleyici
tabanlık olmalıdır
* Halılar ve yolluklar sabitlenerek
kayması önlenmelidir
* Pencerelerin güvenlik çubukları
olmalıdır
* Yürüteç kullanılmamalıdır.
Yürüteç kullanımına bağlı her yıl
29000 kaza görülmektedir.
* Ev içindeki merdivenlerin giriş
ve çıkışlarına güvenlik kapıları

yapılmalıdır.
* Merdivenlerin kenarlarında
mutlaka çit bulunmalıdır
* Çocuğunuzun altını
değiştirirken yanından kısa bir
süreliğine bile olsa ayrılmayın
* Karanlıkta çocuğun görme alanı
kısıtlandığından düşme olasılığı
artar. Merdiven aralıklarının ve
koridorların aydınlık olması için
gerekli önlemler alınmalıdır.
* Küçük çocuklar odada yalnız
bırakılmak zorunda kalınırsa
çevresinde parmaklıklı oyun parkı
veya benzeri ortamlar sağlanmalıdır
* Çocuğun yükselme aracı olarak
kullanabileceği geniş oyuncaklar
ve şiş yastıklar çocuğun yatağına
konulmamalıdır.
* Yerler cilalanmamalı ve
silindiğinde ıslak bırakılmamalıdır.
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RÖPORTAJ

> ZEHİRLENMELER
•

Zehirlenmeler 2-5 yaş grubunda
sık görülür. Zehirlenmelerin
en büyük etmeni, çocukların
fazla meraklı olmaları ve
büyükleri taklit etmeleri olarak
gözlemelenmiştir.

Fare zehiri, böcek ilacı, çamaşır
suyu çok tehlikeli zehirlenme
çeşitlerindendir.

Zehirlenmelerde alınacak
önlemler
* Bütün ilaçlar kilit altında
tutulmalıdır.
* Boş bile olsa ilaç kutuları ve
şişeleri ortalıkta bulundurulmamalıdır
* Hiçbir zaman bir çocuğa ilacın
şeker olduğunu söylemeyin
* Hiçbir zaman çocukların önünde
ilaç içmeyin. Sizleri taklit edeceklerini
unutmayın
* Karanlıkta çocuğunuza ilaç
içirmeyin ( Yanlış doz / yanlış ilaç !! )
* Ortada bir çocuk ve çok iyi
kapatılmış bir ilaç şişe veya kutusu
olduğunda o ilacın açılacağına emin
olabilirsiniz
* Şurup ve tablet olsun, ilaçlar
orjinal kaplarında saklanmalıdır
* Temizlik maddelerini
ulaşılamayacak bir yerde ve kendi

orjinal kaplarında muhafaza edin.
* Temizlik maddelerini asla içecek
veya diğer gıdaların konulduğu kaplarda saklamayın.
* Ortalıkta bir çocuk varken
temizleyicileri açıkta bırakarak
temizlik yapmayın.
* Böcek ilacı ve fare zehirlerini
evinizin zeminine yerleştirmeyin
* Çocuklarınıza kurşunlu boya ile
boyanmış oyuncaklar almayınız.
* Bozulmuş süt veya diğer
yiyecekleri yemeyiniz

Sonuç olarak;
Çocukların öğrenmeleri
ve gelişimleri engellenmemelidir,
fakat güvenli bir ortamda,
gereksiz zararlardan
korunarak büyümelidirler. Gözlem altında
tutma çocuğun evde
veya dışarı da güvende
olmasının her zaman
birinci şartıdır.
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Derleyen : Gökçe Güzel

MÜZİK

MÜZİK, ÇOCUK VE AİLE

•

Bilinçli, estetik değerleri fark
edebilen, kültürlü ve yaşamın
sorumluluklarının farkında olan
çocuklar yetiştirmenin yolu,
onları standart okul eğitiminin
yanında çeşitli sanatlara yönlendirmek ve gelişmelerine yardımcı
olmaktır. Bu sanatları üzik, resim, dans, el becerisini geliştiren
yaratıcı sanatsal atölyeler olarak
sıralandırabiliriz. Bu sanat
dallarına yönlendirmek aile ve
öğretmenlerin en önemli görevleri arasındadır.

Müziksek yetenek seviyeleri ne
olursa olsun, her çocuğun hayatında
müzik vardır ve her çocuk müzikle ilgili
en az bir etkinliği yaşamına katmaktan
keyif alacaktır. Bireysel olarak ya da
toplu biçimde çalgı çalmak ve söylemek,
dans etmek, müzik dinlemek bu etkinliklerden bazılarıdır. Çocuğu bunlardan
kendisini en iyi ifade edebileceği hangisi
ise ona yönlendirmek ve bir müzik
sevgisi, beğenisi kazandırmak özellikle
okul öncesinde başlanılması gereken
eğitim hizmetlerindendir ve hem uzman
eğitimcilere hem de ailelere sorumluluk
düşmekredir.
Müzik sanatı her çocukta
doğumundan itibaren kullandığı doğal
birer enstrüman ( ses ve hareket(ritim))
olması bakımından çocuk-müzik eğitimi
anadil benzerliği taşımaktadır. Aile olarak
müziğe yatkınlığına kendi gözlemleriniz
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veya eğitmenlerin gözlemleri ile
karar kıldığınız çocuğunuzun
bu eğitimi doğru yaşlarda
ve doğru bir şekilde alması
elbette unutulmaması gereken
maddeler arasındadır. Müzik
çocukların hayatı anlama,
yorumlama ve düşünme
kapasitesini arttırarak
öğretim hayatında da
daha yüksek başarı elde
etmesini sağlamaktadır.
Ayrıca bir grup içerisinde
yer alma ve toplumsal olarak müzik yapma çocuğun sosyal becerilerini de geliştirerek onları
hayata hazırlamaktadır.
Bu nedenle müzik
eğitiminin doğumdan itibaren çocuğa
müzik dinletme yöntemiyle benimsetilmesi gerekmektedir. Okul yaşlarına
gelene kadar yapılacak düzenli müzik
dinleme aktiviteleri sayesinde ritm tutma,
dans etme gibi fiziksel hareketlere olan
yatkınlık artacak ve müzik eğitiminin
yanında fiziksel gelişimine de katkısı
olacaktır. Müziğe eşlik etmeye çalışan
çocukların konuşmaya başlarken çok
daha rahat ve hızlı oldukları da görülmektedir.Şüphe götürmez bir gerçek
ki müzik eğitimi tam anlamıyla okul
öncesinde başlamaktadır ve çocuklar
ne kadar geç müzikle tanışırlarsa müzik
yönündeki eğilimleri ve kazanabilecekleri
faydalar da o kadar azalacaktır. Erken
yaşlarda başlanan müzik eğitimi okul
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döneminde gerçekleştirilecek olan müzik
aktiviteleri, enstrüman öğrenme gibi
konularda büyük bir avantaj sağlayacaktır.
Ayrıca çocuğunuzun müziğe ne kadar
yatkın olduğunu erken yaşlarda tespit
etmeniz onu doğru yönlendirmeniz
açısından çok değerli olacaktır.
Aile olarak dikkat etmeniz noktalardan biri de okul dışı özel eğitimde doğru
öğretmen seçiminizdir. Bu konu hayati
önem taşımaktadır. İşin ehli olmayan
kişiler tarafından ders verilen çocuklarda
gözlemlediklerimiz aslında çok acıdır.
Daha ilk başta enstrüman seçiminden,
doğru duruş- oturuş pozisyonuna… gibi
temel noktalarda dahi birçok yanlış gözlemlenmektedir.

MÜZİK
Bu yanlışlar çocuğa kalıcı hasarlar
verecek kadar zarar verebilir. Ayrıca
kullanılan yöntem ve teknikler çoğu zaman kısa zamanda şarkı çaldırmaya yönelik olduğu için birçok yanlış yapılmaktadır.
Haklı olarak çocuğunun bir şarkı çaldığını
duyan aile mutlu olmaktadır. Fakat gerçek
bu değildir. Çocuğunuz piyano, keman,
gitar çalıyor gibi gözükse de aslında
her notanın üzerine yazılan parmak
numarasını çalıyor olabilir. İleride bu
çocuk için içinden çıkması çok zor bir
durum olacaktır.Çünkü gerçekten faydalı
olacak bir öğretmen parmak numaralarını
sildiğinde o hiçbir şey çalamayacaktır.
Parmak numarası yazmayan bir nota
onun için hiçbir şey ifade etmeyecektir.
Tekrar başa dönmek istemeyen çocuk
büyük olasılıkla enstrümanını bir daha
çalmamak üzere bırakacaktır. Çoğunlukla
da müzik eğitimcileri bu konuyla karşı
karşıya kalmaktadır. Aile olarak çocuğum
ne zaman çalmaya başlar, ilk şarkısı ne
olacak gibi sorulardan uzak durulmalıdır.
Çalgı seçiminde salona yakışan enstrüman konusunda israr edenler dahi
bulunmaktadır. Bu konuya çocuköğretmen-aile üçlüsü arasında karar verilmelidir. Aile hiçbir enstrümanda zorlayıcı
ve baskıcı olmamalıdır. Ayrıca çocuğun
geçici heves olarak nitelendirdiğimiz
enstrüman isteği noktasında öğretmenin
görüşleri son derece önemlidir.
Enstüman(saz) alımı noktasında ise
üzerinde uzun süre eğitim alınacak sazın
imkanlar doğrultusunda en kaliteli olanı
tercih edilmelidir.
Diğer önemli bir konu öğretmen
seçimidir. Doğru öğretmen araştırırken
çevrenizdeki müzik öğretmenlerine/akademisyenlere danışarak varsa ders alan
aileler ile görüşülerek mutlaka doğru
bir seçim yapılmalıdır. Bu sizi birçok
kayıptan koruyacaktır. Eğer okul öncesi
müzik eğitimi almayı düşünüyorsanız
bu kadar önemli ve özel bir donanım
gerektiren bir konuyu sıradan kişilerin
verebilmesi beklenmemelidir.
Bu noktada özellikle Avrupada çok
yaygın olarak kullanılan okul öncesi
müzik eğitimi yöntemi olarak ORFFSCHULWERK yöntemi karşımıza
çıkmaktadır. Müzik, konuşma ve dans,
insanın kendini ifade etme araçlarıdır.
İster çocuk-genç, ister yaşlı, ister engelli
olsun her insanın içinde kendini sanatsal olarak ifade etme becerisi vardır.
Carl Orff ve Gunild Keetman’ın bu
prensipten yola çıkarak geliştirdikleri

“orff Schulwerk” yaklaşımının temelleri
1930’larda Münih’te kurulan Günther
okulunda atılmaya başlanmış, bu okulda
çocuklarla yapılan müzik ve hareket
eğitimi çalışmalarının ürünü olarak
“Çocuklar İçin Müzik” adlı beş ciltlik
kitap serisi yayımlanmıştır. Bu kitapların
yayımlanmasından sonra “Orff Schulwerk” yirminci yüzyılın
yükselen müzik pedagojisi sistemlerinden
biri haline gelmiştir. Bu eğitim anlayışında
geleneksel çalgı veya dans öğretiminden
farklı olarak her seviyede ve yetenekteki
kişiler, bir grup içerisinde etkileşimli bir
yaratıcılık ve kendini ifade etme süreci
yaşarlar. Temelde sosyal bir varlık olan
insan için grup çalışması yoluyla öğrenme
çok daha kolaydır.
Orff çalışmalarının içeriğinde, bedenin hareketlerle hazırlanmasından
konuşmaların kullanılmasına,
konuşmaların ritimlendirilmesinden
bu ritimlerin müzik haline gelmesine
ve bütün bu araçların bir dizi yaratıcı
sürecin sonucunda oluşan sunumuna (
paylaşım ) kadar gelişen her aşamasında
vazgeçilmez olan en önemli şey “oyun”dur.
Çalışmalarda kullanılabilecek sayısız
müzik ve hareket oyunları bulunmakta
olup bu oyunların ders sürecinde ne zaman ve nasıl kullanılacağı dersin o günkü
hedeflerine göre Orff Eğitimcisi tarafından
belirlenir.
Oyun çocuğun dünyası olduğuna göre
orff-schulwerk destekli müzik eğitimi ile
çocuklara verebilecek kazanımlar hayallerle sınırlıdır.

Son derece hazırlayıcı bir yöntem
olduğunu gözlemlenen bu sistemde çocuk
bir enstrüman çalmak ya da dans etmek
zorunda da değildir. Çocuk alması gereken
tüm temel kazanımları
gurup çerisinde almış ve Orff’un temeli
olan “insan yetiştirme prensibi” ile sayısız
özelliği kişiliğine aktarmıştır. Temeli
olan çocuk müziğin dilini bildiği için yeni
öğrendiği enstrümanı ile baş edebileceğini
kavrar ve üzerine gidecek cesareti bulur.
Temelsiz bir çocuk ise başaramayacağını
hissettiği anda cesareti kırılacak ve uzak
duracaktır. Bu çocuğun müziğin diğer
faydalarını kaçıracağı da cabası olacaktır.
Müzik eğitimi raporlarında diğer birçok
fayda müzikle
ilişkilendirilmektedir. Enstrüman eğitimi
alan çocukların disiplin, adaptasyon,
rahatlama yeteneği, özgüven, sorumluluk,
kişisel düşünce gibi kişilik özelliklerinin
gelişiminde etkili olduğuna ve öğrencinin
yaşamdan aldığı zevki artırdığına
inandıkları bulunmuştur. Müzik yapmanın
saymakla bitmeyecek yararları günümüzde kabul görmüş ve özellikle ileri toplumlarda her çocuğa verilen temel ders niteliği
olmuştur.
“Geleceğimiz olan çocuklarımıza öncelikle müziği sevdirmek, oyunlarla temellerini öğretmek ve sağlam bir temelle
enstrüman eğitimi, izlenecek en doğru
yoldur. Çocuklarımızı onların zaten doğal
dili olan müzikten yoksun bırakmayınız.
Çünkü müziğin temelinde “insan olma
prensibi” olduğunu asla unutmayınız.”

Öğr.Gör.Tamer Bektaş - Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
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KİTAP

ÇOMÜ’lü Profesörün Edebi Eserleri ABD ve
Rusya’da Yayınlandı
•

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mehmet İsmail’in çalışmaları dünyanın
birçok ülkesinde dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Mehmet İsmail’in çalışmaları Amerika
Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinin San Jose
şehrinde yedi yıldır dünya şiirinin seçmelerinden
oluşan yıllık antolojide ve Moskova’da “Knijnıy Mir”
(Kitap Dünyası) neşriyatı tarafından yayımlanan
Rusya Yazarlar Birliği tarafından değerlendirildi.

Hemşirelerde Kültürel Yeterliliği Geliştirme,
Yaklaşım ve Önerileri Kitabı Yayınlandı

Sağlık Yüksekokul Müdürü
Doç. Dr. Gülbu Tanrıverdi’nin
“Hemşirelerde Kültürel Yeterliliği
Geliştirme, Yaklaşım ve
Önerileri” adlı ilk özgün bilimsel
kitabı Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi tarafından yayınlandı.
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KİTAP Derleyen : Gökçe Güzel

“

Fakat
Albayım!
Kelimeler
bazı anlamlara
gelmiyor!

“

Fakat, Allah kahretsin,
insan anlatmak istiyor Albayım;
Öyle budalaca bir özleme kapılıyor.
Bir yandan da hiç konuşmak istemiyor.
Tıpkı oyunlardaki gibi çelişik duyguların altında eziliyor.
Fakat benim de sevmeye hakkım yok mu albayım?
Yok.
Peki albayım.
Ben de susarım o zaman.
Gecekondumda oturur, anlaşılmayı beklerim.
Fakat Albayım, adresimi bilmeden beni nasıl bulup anlayacaklar?
Sorarım size; nasıl, kim bilecek benim insanlardan kaçtığımı?
Ben ölmek istiyorum Sayın Albayım, ölmek.
Bir yandan da göz ucuyla ölümümün nasıl karşılanacağını seyretmek istiyorum.
Tehlikeli oyunlar oynamak istiyor insan, bir yandan da kılına zarar gelsin
istemiyor.
Küçük oyunlar istemiyorum Albayım.
Kelimeler, kelimeler Albayım, bazı anlamlara gelmiyor.

Fakat Albayım; “Söylenmiş sözler olmadan hayat ne güzel”
Tutunamayanlar’ın gölgesinde kalan “Tehlikeli Oyunlar” insanın burnunu sızlatan bir başyapıt.
Okurken ağlamalı mı, kahkaha mı atmalı bilemiyorsunuz. Kitap, sanki yanı başınızda yaşanıyor;
diyaloglar, monologlar, okuma sırasında beyninizde canlanıyor. Söylenenlerden fazlasına ihtiyaç
duyan karakterleri var Atay’ın, kelimelerden medet uman, kelimelerle yetinmeyen…
“Beni hemen anlamalısın, çünkü ben kitap değilim, çünkü ben öldükten sonra kimse beni
okuyamaz, yaşarken anlaşılmaya mecburum.” diyen Oğuz Atay’ı yaşarken anlayabildik mi emin
olmasam da bugün kitapları raflarımızda ve dahi ruhumuzda en özel yerlerde muhafaza ediliyor
bundan eminim.
“Bütün hayatımı, en ince ayrıntılarına kadar düşünerek hesapladığım iyiliklerin hayaliyle
geçirdim Albayım. Artık ne olacaksa olsun istiyorum.” diyen ve zamana başkaldıran yazar
Oğuz Atay’a hürmetle…
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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KİTAP

Dijital Kütüphane Sistemi Tanıtıldı
•

Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde hazırlıkları tamamlanan Biga Belediyesi Kütüphanesi Dijital Kütüphane
Sistemi Biga Meslek Yüksekokulu öğrencilerine tanıtıldı.

Dijital Kütüphane Sistemi EBSCO uzmanı Uğurcan Özkan tarafından dijital kütüphanenin konu başlıkları, genel kapsamı ile
öğrencilerin veri tabanına nasıl ulaşabilecekleri ve nelerden yararlanabilecekleri konusunda uygulamalı bilgiler verildi.
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SİNEMA

Derleyen: Ahmet Türker

Yrd. Doç. Dr. Tuba Elmacı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
•

D

ünyada insanoğlu var
olduğu günden beri
emperyalist yani yayılmacı
heveslerle giriştiği savaşlarla
dünyayı anlamlandırmaya
çalışmıştır. Doğal olarak da bizim tarih olarak bildiğimiz çoğu
şeyin kaynağı orduların yani
savaşların tarihidir.

Savaşlar milattan öncesinden günümüze
kadar süregelmiş, insanlığı bir devirden
öbürünü taşımış, ama her seferinde
de kaybedeni ve kazananı ile herkese
acıdan nasibini fazlasıyla aldırmış bir
olgudur. Tabii yedinci sanat yani sinema
savaş türü ile de fazlasıyla ilgilenmiş
kimi zaman savaşı estetize ederken kimi
zaman da savaşın toplumları sürükleyen
bir felaket olarak trajedisini yansıtmıştır.

Hollywood ve Savaş
Filmleri
Hollywood bu konuda yani savaşın estetize edilmesi konusunda pek de iyi bir
geçmişe sahip değildir. Hatta savaşı öyle
iyi estetize etmektedir ki kimi zaman
gerçekliğe de müdahil olabilmektedir.
Örneğin; Dönemin Amerikan Başkanı
Richard Nixon’ın izlediği Patton filminin
ardından Kamboçya’ya girme kararı
aldığı (Vietnam savaşı boyunca Vietnam,
Kamboçya ve Laos işgal edilmiştir.) bilinmektedir. Pek çok genç de savaşı öven
filmler ve güçlü erkek imajının beyaz
perdedeki yansıması John Wayne’in
savaş filmleri hayranlığı ile Vietnam
savaşına gönüllü olarak yazılmış ve
katılmıştır. Filmler kimi zaman gerçeklikten ortaya çıkarken kimi zaman da
gerçekliği belirleyebilmektedir.
Hollywood sinemasına genel olarak
baktığımızda savaş filmleri kategorisinin dört önemli ayağı vardır. Birincisi;
Amerikan iç savaşı filmleri (ki Bir ulusun
Doğuşu ve en ünlüsü Rüzgar gibi Geçti
filmleridir); ikincisi; Soğuk Savaş dönemi
filmleri (ülkemizde de çok sevilen Rocky

serileri), Üçüncüsü: İkinci dünya
savaşına ait filmlerken (John Wayne’i
ulusal bir kahramana dönüştüren
Sands of İwo Jima, Er Ryan’ı kurtarmak
v.b.); sonuncusu Amerikan Vietnam
savaşına ilişkin filmler (Yine ülkemizde
çok sevilen Rambo, Dr. Strangelove,
Kıyamet, Müfreze, Full Metal Jacket,
Köstebek v.b.) karşımıza çıkmaktadır.
(Bu konu üzerine Türkiye’de yazılmış
tek kitap için 10 Aralık’ta kaybettiğimiz
değerli hocam Prof. Dr. Ertan Yılmaz’ın
“Amerikan Sineması’nda Savaş ve Vietnam Filmleri” kitabına bakılabilir.)
Hollywood savaş filmleri genelde
Amerikan politikalarını destekler
filmlerden oluşmaktadır. Hollywood’un
dünya pazarındaki yeri de göz önünde
bulundurulduğunda kazanamadığı
savaşları bile kazanmış, büyük ulusal zaferler elde etmiş gibi gösterdiği
gerçeği de ilginç bir şekilde karşımıza
çıkmaktadır. Mesela Vietnam savaşının
pek çok insan tarafından Amerikalılarca
kazanılmış bir savaş olarak bilinmesi
bunun en bariz örneğidir. Hâlbuki
Vietnam savaşı Amerikalılar’ın büyük
hezimete uğradıkları bir savaş olarak
tarihe geçmiştir.
Savaş filmleri sadece savaşın geçtiği
dönemi değil savaşın ardındaki
travmaları da anlatmaktadır. Bu tür;
savaş filmleri türünde bir alt tür olarak
nitelendirilir ve İngilizce’de savaş
malulü olarak kullanılan veteran kelimesinin kısaltılmasıyla kullanılan vet
kavramından türetilerek “vet filmleri”
olarak adlandırılır. Bunların en önemlisi Oliver Stone’un çektiği ve Tom
Cruise’un savaşta ayaklarını kaybetmiş
Vietnam gazisi bir genci canlandırdığı,
savaştan önce kendisine vaadedilen
onurun çok uzağında, nasıl toplumun
dışına itildiğinin anlatıldığı 1989 tarihli
“Doğum Günü Dört Temmuz” filmidir.

Türkiye’de Savaş Filmi
Kavramı

Türkiye’de savaş filmlerine genel olarak
bakıldığında birinci dünya savaşı filmleri
içerisinde Çanakkale savaşına ilişkin
filmler göze çarparken, çoğunlukta ise
Kurtuluş Savaşı’nı konu alan filmlerin çekildiği görülmektedir. Kurtuluş
savaşı filmleri ta 1923 yılında Muhsin
Ertuğrul’un Ateşten Gömlek’i ile başlar,
2010 yapımı Zülfi Livaneli’nin yönettiği
Veda filmine kadar devam eden 65 e
yakın filmi bulmaktadır. (Bu arada Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan
pek çok film de doğrudan bu kategoride
değerlendirilmiştir.)
Son büyük emperyalist savaşlardan biri
olan birinci dünya savaşından bu yana
nerdeyse 100 yıldır barışı yaşadığımız bu
coğrafyada geçmişin izlerinin yeniden
hatırlandığı, barış içinde yaşanılan
günlerin ve barışın değerinin daha iyi
anlaşıldığı pek çok film de çekilmiştir.
Bir Millet Uyanıyor, Çanakkale Aslanları,
Gallipoli, Yolun Sonu, Çanakkale 1915,
Son Mektup, Çanakkale Çocukları gibi
Türkiye yapımı filmlerin dışında Russell Crow’un 2014’te çektiği Son Umut
filmini de Çanakkale savaşları filmi
kategorisinde değerlendirmek gerekir.
Görüldüğü gibi Çanakkale, savaş filmleri
denildiğinde akla gelen dünyadaki
sayılı film platolarından biridir. Hatta
şehrin günümüzdeki en önemli simgesi
olan ve efsaneye göre Truva savaşının
kazanılmasını sağladığına inanılan
Truva atının Hollywood’un yüksek bütçeli filmi olan Troy filminde kullanılan
maketlerinden biri, 2004 yılından beri
şehrin kalbinde sergilenmekte, her yıl
binlerce turistin fotoğraf karesindeki
yerini almaktadır.
İçinde yaşadığımız şehir Çanakkale
dünyanın gördüğü en ünlü 2 savaşa,
Troya ve Çanakkale savaşlarına tanıklık
etmiş ve bu savaşlarla da sanata defalarca konu olmuş bir kenttir. Bu güzel
kentin sadece savaşlarla var olmadığını,
insanoğlunun bozamayacağı pek çok
güzelliği tüm saflığıyla barındırdığı, huzur ve barış dolu bir coğrafya olduğunu
unutmamak ve kıymetini bilmek
dileğiyle…
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•

YEMEK

Ezine
Peyniri

Bu sayıda Çanakkale ilinin ilçelerinden birisi
olan Ezine’nin gastronomik açıdan önemli
ürünü Ezine Peyniri ile ilgili tanıtıcı bilgilere
yer verilecektir.

Çanakkale’nin, gerek tarihsel
gerekse sosyo-ekonomik anlamda
önemli bir yere sahip olan ilçesi
Ezine, bünyesinde oldukça dikkate
değer özelliklerini barındırmaktadır.
Adı peynirle özdeşleşen bu ilçenin
mandıracılıkta önemli bir potansiyele
sahip olduğu bilinmektedir.
Yerel yemek kültürü; destinasyonun
kültürel mirası belirli bir yöreye ait
bir simge, bir amblem, kültüre dair bir
işaret, soyut kültürel mirasın somut
olarak yansıması ve destinasyona ait bir
kimliktir. Her milletin, farklı etmenlere
bağlı olarak oluşan kendine özgü bir
mutfağı vardır. Türk Mutfağı söz konusu
olduğunda, her bölgenin, her şehrin, her
yörenin farklı etmenlere bağlı olarak
gelişen kendine özgü bir mutfağı söz
konusu olmaktadır. Ezine peyniri ise
bu durumun güzel bir örneğini teşkil
etmektedir.
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde
üretilen tam yağlı beyaz peynire Ezine
peyniri adı verilir. Ezine peynirinin
üretildiği yöreler; Kaz Dağlarının Kuzey
ve Batı kesimlerinde yer alan Ezine,
Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinin tamamı
ile Çan ve Merkez ilçeye bağlı bazı
köyleri kapsamaktadır. Ezine peynirini
diğer peynir türlerinden farklılaştıran
etmen; belirtilen bu coğrafyanın
doğal bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla
beslenen keçi, koyun ve ineklerden elde
edilen sütlerin mevsime göre belirli
oranlarda karıştırılmasıdır. Türk Patent
Enstitüsü’ne göre bu oran keçi sütü
için en az % 40, koyun sütü için % 45
ile % 55 ve inek sütü için de en fazla
% 15 olmaktadır. Ezine peyniri, sütün
bileşiminde bulunan süt yağından dolayı
kremamsı tat ve aromaya sahiptir. Ayrıca
üretiminde üç farklı süt türünün de
kullanılması peynirin, tat ve aromasında
bu üç türün de özelliklerinin dahil
olmasını sağlamıştır.Daha önce de

Öğr. Gör. Ayşe Sünnetçioğlu, Ezine MYO
Arş. Gör. Dr. Serdar Sünnetçioğlu, Turizm Fakültesi

değinildiği gibi, Ezine peynirinin diğer
beyaz peynirlerden en önemli farkı, bu
peynirin üretiminde kullanılan sütün
belirli bir yöreden sağlanmasıdır. Ürünün
kalitesi, geleneksel üretim metodu ve
coğrafi kaynağı arasındaki sıkı bağı
simgelemek için 24.02.2006 tarihinde
Ezine Peynirini ve Mandıracılarını
Koruma, Geliştirme ve Tanıtma Derneği,
Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda
bulunmuş ve 05.08.2006 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere de tüketiciler
tarafından sevilerek tüketilen Ezine
peyniri; Coğrafi İşaret tescil belgesine
(Menşei işaretine) sahip olmuştur.
Coğrafi işaret tescili ürünün
korunması, üreticinin korunması,
tüketicinin korunması ile milli ve
kültürel değerlerin korunması açısından
önem arz etmektedir. Coğrafi işaret
kavramı, “ürünün üzerinde kullanılan
bir işaret olup, ürünün belli bir coğrafi
bölgeden kaynaklandığını tanımlayan
ve ürünün kalitesi, ünü veya diğer
karakteristik özelliklerinin belirli bir
coğrafi bölgeden kaynaklandığını işaret
eden bir hak” olarak tanımlanmaktadır.
Ürünün, ayırt edici özelliği tamamen
ilgili coğrafi bölgeden kaynaklanıyorsa
ve üretim süreçlerinin tamamı o bölgede
gerçekleşiyorsa ürün menşe adı ile tescil
edilmektedir.
Coğrafi işaretlemeyi önemli kılan
özelliğin yerel ürün ve tatların bu sistem
içerisinde koruma altına alınmakta
olması ve bu korumanın hukuki
boyutunun da bulunmasıdır. Coğrafi
işaretlerin hukuki açıdan koruma
fonksiyonun uygulamaya konularak,
coğrafi işaretleme sistemine işlerlik
kazandırılması daha önce de değinildiği
gibi ürünün korunması, üreticinin
korunması ve dolayısıyla da yörenin
gelişmesi, tüketicinin korunması ile
milli ve kültürel değerlerin korunması
açısından büyük bir öneme sahiptir.
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Sonuç olarak coğrafi işaretler ürünün
belirli bir bölgeden kaynaklandığını ve
o bölgeye ait karakteristik özellikleri
taşıdığını anlatmakla beraber, hem
bölgesel hem de ulusal kalkınmaya
katkıda bulunmaktadırlar. Geleneklerin
ve kültürel mirasın bir parçası
olan Ezine peyniri, küçük ve orta
boy işletmelerde istihdam imkanı
yaratarak yöresel ekonomiye katkıda
bulunmaktadır. Bu aşamada bir marka
haline gelmiş Ezine Peyniri’nin yörenin
ve dolayısıyla Çanakkale’nin tanıtım
faaliyetlerinde ve yöresel yemekler ile
diğer füzyon denemelerinde daha çok
kullanımının sağlanmasının gerektiği
düşünülmektedir.
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