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Prof. Dr. Yücel Acer
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin saygıdeğer akademik, idari personeli ve sevgili 
öğrenciler, değerli okurlar;
Çanakkale; bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran, tüm yokluk ve imkânsızlıklara 
rağmen Türk’ün imanı, samimiyeti, istiklal aşkı ve tevazusuyla kazandığı muhteşem zafere 
ulaştığı yer. Mehmet Akif'in dediği gibi, ‘tarihe sığmayacak kadar’ büyük ve anlamlı olan bu 
destanın 102. yıldönümünü kutladığımız bu yıl, Çanakkale Ruhu'nun Bilim Dünyasındaki 
Abidesi olan üniversitemizin de 25. yılını kutluyoruz.  
50 bine yaklaşan öğrenci sayımız, 95 bin mezun öğrencimiz, 1500 akademik personelimiz ile 
25. yaşını kutlayan ÇOMÜ, büyük bir eğitim kurumu haline geldi. 
Üniversitemiz bir büyük projeye daha imza atıyor. Tamamı yenilecek olan Yeni Anafartalar 
Kampüsü’nün inşasına başladık. 600 gün içerisinde bitirilecek kampüs, Çanakkale’ye hizmet 
edecek. 
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri anma günü münasebetiyle 102. Yıl etkinliklerini 
gerçekleştirdik. Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte 
organize ettiğimiz Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali ilk olmasına rağmen büyük ilgi 
gördü. Festivale; Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Fransa, Kırgızistan gibi uluslararası 
katılımlarla kurmaca, belgesel, animasyon alanlarında 285 film başvurdu. 
Türkiye’nin en büyük 20 üniversitesinden biri haline gelen üniversitemiz hastanesinin ve Tıp 
Fakültesinin de yeniden yapılandığını ve gerçek gündemiyle çalışmaya başladığını söylemeli  
yim. Bu değişimle birlikte artık büyükşehirden hocalar ÇOMÜ Tıp Fakültesine gelmek istiyor. 

Üretilen bilimsel bilginin katma değere dönüştürülmesi için üniversite sanayi işbirliğinin 
çok önemli olduğundan hareket ediyoruz. Bu bağlamda yapılan çalışmalara her türlü desteği 
vermeye devam ediyoruz. Faaliyetlerine 26 firma, %91 doluluk oranı ve 22 proje ile devam eden 
ÇOMÜ Teknopark, İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’ndan (ISIF’17) ödülle döndü. 32 ülkeden 
katılımcının bulunduğu ISIF’17’de 105 tanesi Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş 
toplam 370 buluş sergilendi.  

Bilginin yayılması ve bilimsel araştırmanın geliştirilmesi için diğer ülkelerden üniversitelerle 
ilişkiler kurmaktan hareketle, üniversitemizin uluslararası düzeyde tanınırlığını arttırmasını 
ve uluslararası eğitim - araştırma kuruluşlarıyla mevcut işbirliğini sürdürüp geliştirmesini 
amaçlıyoruz. Bu anlamda; Odessa I.I.Mechnikov National Üniversitesi (Ukrayna), Katanya 
Üniversitesi (İtalya) gibi üniversitelerle işbirlikleri yaptık. 

Tüm kamu hizmetlerine tek bir internet sitesinden erişim imkânı sunan e-devlet sisteminde 
yer alan ilk üniversite olarak hizmet vermeye başladık. Bu sistem sayesinde; üniversitemizin 
herhangi bir paydaşı (Öğrenci, Akademik ve İdari Personel) iş süreçlerini yani yazışma, dilekçe, 
maaş bordrosu, yolluk gibi pek çok işlemi e-devlet üzerinden takip edebilecek. 
Türkiye’nin en çok dinlenen Üniversite Radyosu ÇOMÜ Radyo; üniversitemizde yayın yapan 
ÇOMÜ Televizyon ve yine üniversitemiz tarafından çıkarılan Dergi ve Gazete öğrencilerimizin 
uygulama yapabilecekleri yerler arasında. İletişim Fakültesi öğrencilerimizin uygulama 
alanlarından ÇOMÜ Radyo Ton, bu yıl iki ödül birden aldı. 5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri ve 
3. Radyo Akademi Ödülleri'nde "Yılın En İyi Üniversite Radyosu" ÇOMÜ’nün oldu.  Basın, Yayın 
ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde hazırlanan elinizdeki ÇOMÜ Dergi, Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) tebrik aldı. 

Öğrencilerimizin katıldığı yarışmalarda ödüller almasıyla gururlandık. Türkiye’nin en büyük 
gastronomi yarışması ve festivali olan Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) 
tarafından bu yıl 15. kez organize edilen Uluslararası İstanbul Mutfak Günlerinde, GUBY 
Aşçılık Takımı İstanbul Gastronomi Festivali'nden madalyalarla döndü. Türk-Japon Vakfı'nca 
25.’si düzenlenen Ankara Japonca Konuşma Yarışmasında Eğitim Fakültesi Japon Dili Eğitimi 
Anabilim dalı öğrencileri; 1.’lik ve 2.’lik ödülleriyle Türkiye’de ilk olan Japon Dili Eğitimi’nde en 
iyi olduğumuz iddiasını kanıtladılar. Spor alanındaki başarılarımızda devam ediyor. Afyon’da 
düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Salon Futbolu Kadınlar Grup Müsabakalarında ÇOMÜ 
Kadın Futsal Takımı yenilgisiz şampiyon oldu. 
 
25. yılını kutlayan Üniversitemiz artık olgunlaşmış, kapasitesini ciddi anlamda oluşturmuş 
ve Türkiye’de bazı alanlarda ön sıralara çıkmış bir üniversite olarak gelişimini emin adımlarla 
sürdürmeye devam edecek.
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ÇOMÜ’DEN HABERLER

ÇOMÜ 25 Yaşında          
•	 1992	yılında	kurulan	Çanakkale	

Onsekiz	Mart	Üniversitesi,25	
yaşında.

Kuruluşundan bu yana; fakülte sayısını 
14’e, yüksekokul sayısını 8’e, meslek 
yüksekokulu sayısını 13’e, enstitü sayısını 
4’e, araştırma merkezi sayısını ise 31’e 
çıkaran Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi (ÇOMÜ) 15 yerleşkesiyle her geçen 
gün büyümeye, yenilenmeye devam 
ederek Çanakkale’ye ve bölgeye hizmet 
veriyor. 

Türk Milletinin fedakârlığının, azminin, 
iman gücünün, dayanışma ruhunun 
ve başarabilme gücünün timsali haline 
gelmiş Çanakkale ruhunun bilim 
dünyasındaki abidesi olan ÇOMÜ, 50 bine 
yaklaşan öğrenci sayısı, 95 bin mezun 
öğrencisi, 1500 akademik personeli ile 
2017 yılında 25. yaşını kutlayacak. Çeşitli 
bilimsel, sosyal, sanatsal ve sportif faaliy-
etler ile 2017’de 25. yılını kutlayacak.

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

“Kalite Odaklı Eğitimin Adresi 
ÇOMÜ’de, Köklü Bir Üniversite 
Olmanın Temellerini Atıyoruz” 

“Üniversitemiz çeyrek asrı, 25 yılı 
geride bıraktı. Üniversitemizin kadro-
suna 1994 yıllında katılmış birisi olarak 
ÇOMÜ’nün ilk yıllarını da bilen birisiyim. 
O dönemlerde üniversitemiz fiziki alt 
yapı anlamında çok büyük yetersizliklere 
sahipti. Ancak o günden beri özellikle 
fiziksel olarak çok gelişti. Hem öğrenci 
sayısı arttı. 
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ÇOMÜ’DEN HABERLER

Hem fakülte, yüksekokul sayısı arttı. 
Şimdi ise üniversitemizin kalite 
anlamında gelişimi için özel bir çabanın 
harcandığı bir dönem yaşıyoruz. 
25. yılda, artık üniversitemizin fiziksel 
büyümesinden ziyade, kalite olarak 
gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz. 
ÇOMÜ’nün akademik camiada, bilim 
camiasında kendisinden söz ettiren bir 
üniversite olması için gerekli unsurları 
oluşturmaya çalışıyoruz. Bir taraftan 
akademisyenlerimizin daha fazla bilimsel 
araştırma yapması için gerekli destekleri 
oluşturuyoruz. Diğer taraftan onların 
ihtiyaç duyduğu fiziki alt yapıyı, laboratu-
var ve araştırma imkânlarını arttırıyoruz. 
Ayrıca alt yapı anlamında ihtiyaç 
duyduğumuz eksiklikleri gideriyoruz. 
Bütün bunların amacı üniversitemizi 
kalite anlamında kendinden söz ettiren 
bir üniversite haline getirmek. Çeyrek 
asır sonrasında artık üniversitemiz 
buna odaklanmalı. Dolayısıyla bundan 
sonraki çalışmalarımız, üniversitemizi 
kalite anlamında geliştirmek, akademik 

verimliliği artan bir üniversite 
haline getirmek için olacak.”

ÇOMÜ’nün artık olgunlaşmış, 
kapasitesini ciddi anlamda 
oluşturmuş ve Türkiye’de bazı 
alanlarda ön sıralara çıkmış 
bir üniversite olduğunu vurgu-
layan Prof. Dr. Acer, 25. yılda 
yapılacak kutlama faaliyetlerinin 
ÇOMÜ’nün bu özelliklerine dik-
kat çekerek gerçekleştirileceğini 
ifade etti. 

25. yıl kutlama programı 
kapsamında çeşitli bilimsel, sosy-
al, sanatsal ve sportif içerikli faa-
liyetlerin yer alacağını söyleyen 
Prof. Dr. Acer, bu organizasyonlar 
için bir komite kurulduğunu da 
sözlerine ekledi.

Rektör	Prof.	Dr.	Yücel	Acer
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ÇOMÜ’DEN HABERLER

ÇOMÜ Radyosu’na 
İki Ödül Birden

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

Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Üniversitesi	
Radyosu	Radyo	TON	seçildi. 

Radyo TON her iki yarışmada da 36 üni-
versite radyosu arasından dinleyicilerin 
oylarıyla ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz 
yıl 4. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri’nde 
de ödül alan Radyo TON böylelikle iki kez 
üst üste ödül alan tek üniversite radyosu 
unvanını aldı. 

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi 
düzenlenen Sihirli Mikrofon Radyo Ödül-
leri 9 Ocak’ta yapılan törenle sahiplerini 
buldu. Zorlu PSM’de gerçekleştirilen 

5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri töre-
nine çok sayıda davetli katıldı. Tanıtım 
filminin gösterimiyle başlayan etkinlikte, 
radyo günlerinin geçmişten bugüne uzan-
an öyküsünü yansıtan ışık, ses ve dans 
gösterileri yapıldı. Final için 3 milyon 150 
bin oy kullanılan 5. Sihirli Mikrofon Radyo 
Ödülleri yarışmasında en çok oy alan 
radyo ve radyocular 20 kategoride ödüllen-
dirildi. Ön elemesi 18-20 Ocak’ta yapılan 
yarışmada, finale kalan radyo ve radyocu-
lar için oylamalar ise 7 Şubat’ta sona erdi. 

9 Şubat’ta gerçekleştirilen ödül töreninde 
Yılın En İyi Üniversite Radyosu kat-
egorisinde Radyo TON ödüle layık görül-
düEn çok oyu alan radyo ve radyocuların 
20 kategoride ödüllendirildiği gecede 
Yılın En İyi Üniversite Radyosu ödülünü, 
Radyo Ton adına Genel Yayın Yönetmeni 
Vural Bulut, Sanatçı Linet’in ellerinden 
aldı. Ödül töreninde yaptığı konuşmada 
kendilerine oy veren tüm dinleyicilerine 
teşekkür eden Vural Bulut ödülü 15 Tem-
muz şehitlerine ithaf ettiklerini belirtti. 
Gecenin sunuculuğunu oyuncu, radyo ve 
televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz              
yaptı. 

Radyo Akademi Ödüllerinde de 
ÇOMÜ Radyo Ton Birinciliği 

Kaptırmadı 

•	 Radyo	Akademi	Ödüllerinde	de	
Yılın	En	İyi	Üniversite	Radyosu	
Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversi-
tesi	Radyosu	Radyo	TON	oldu.

Bu yıl üçüncüsü yapılan Radyo Akademi 
Ödülleri Töreni de 10 Şubat’ta Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti. 
Tören, Beykoz Belediyesi, Ulusal Radyo 
Platformu (OYDAR), Yunus Emre En-
stitüsü ve Kral TV işbirliğiyle düzenle-
nirken, 40 kategoride sektörün en iyileri 
ödül aldı. Yılın En İyi Üniversite Radyosu 
kategorisinde ise Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Radyosu Radyo TON 
ödüle layık görüldü. 
ÇOMÜ Radyosu Genel Yayın Yönetmeni 
Vural Bulut, ödülü Üniversite Medya 
Birliği Başkanı Atakan Şeniz’den aldı.
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ÇOMÜ’DEN HABERLER

•	 Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üni-
versitesi	Basın,	Yayın	ve	Halk-
la	İlişkiler	Koordinatörlüğü	
bünyesinde	hazırlanan	ve	üni-
versitemizde	gerçekleştirilen	
bilimsel,	sosyal,	kültürel,	
sanatsal	etkinliklerin,	mekan-
sal	gelişimlerin,	yeni	açılan	
birimlerin,	birimlerdeki	yeni-
liklerin,	röportajların	ve	özel	
sayfaların	yer	aldığı	ÇOMÜ	
Dergi	ile	ilgili	Türkiye	Bilimsel	
ve	Teknolojik	Araştırma	Ku-
rumundan	(TÜBİTAK)	ÇOMÜ	
Rektörü	Prof.	Dr.	Yücel	Acer’e	
bir		tebrik	yazısı	geldi. 

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. 
İlker Murat Ar’ın gönderdiği 
tebrik yazısında şu ifadelere yer 
verildi:“Üniversitenizin yayın organı 
ÇOMÜ Dergi’yi memnuniyetle 
inceledim. Bu vesile ile böylesine 
zengin içerikli ve emek dolu bir yayını 
hazırlama vizyonunu ortaya koyan 
şahsınız başta olmak üzere emeği 
geçen tüm üniversite çalışanlarını 
tebrik ederim.” 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 
TÜBİTAK’tan gelen tebrik yazısına 
istinaden şunları söyledi: “Toplu-
mumuzun yaşam kalitesinin 
artmasına ve ülkemizin sürdürül-
ebilir gelişmesine hizmet eden, bilim 
ve teknoloji alanlarında yenilikçi, 
yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı 
bir kurum olma vizyonunu benim-
seyen TÜBİTAK’tan, üniversitemizin 
haberlerini ve gelişimini kamuoyuyla 
paylaşmamıza vesile olan ÇOMÜ 
Dergi ile ilgili gelen beğeni ve tebrik 
ifadeleri, kalite odaklı, yenilikçi ve 
girişimci bir üniversite olmak mi-
syonuyla hizmet veren üniversitemizi 

gururlandırmıştır. Kalitesini her 
geçen gün arttırarak çalışmalarına 
devam eden ÇOMÜ Derginin 
hazırlanmasında emeği geçen başta 
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Koordinatörlüğü olmak üzere, dergiye 
katkı sunan tüm birimlere ve per-
sonele ÇOMÜ adına teşekkürlerimi 
sunuyorum.” 

ÇOMÜ	Derginin	tüm	sayılarına,	
ana	sayfamızdaki	“Hızlı	Menü”nün	
altında	yeni	aktif	olan	“Yayınlarımız”	
sekmesinden	ulaşabilirsiniz.

ÇOMÜ Dergiye 
TÜBİTAK'tan 

Tebrik
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Dardanos Yerleşkesi'nde kahvaltılı 
olarak düzenlenen toplantıda bir 
konuşma yapan Rektör Acer, Tıp 

Fakültesi Hastanesi'ndeki son gelişmeler 
ile üniversitenin gündemine dair şu 
açıklamaları yaptı: 

Üniversitenin Yeniden 
Şekillenmesinin Heyecanını 

Yaşıyoruz 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi özellikle 15 Temmuz’la birlikte 
tüm Türkiye’nin yakından gördüğü 
FETÖ ve onların yaptıklarının gündem 
oluşturduğu altı yıllık bir süreci yaşadı. 
Detayına baktığımızda boşa geçen 6 yılın 
ne kadar büyük bir kayıp olduğunu daha 
net görebiliriz. Bütün kurumlarda olan 
gündem neyse üniversitelerde o yönde 
ilerliyor. Geçen sürede üniversitenin gün-
deminde yer almaması gereken konuların 
konuşulması ciddi bir kayıptı. Bu durum 
ise üniversitemizin bilimsel anlamda 
ilerlemesinde ve kurumsallaşmasında 
ciddi bir zaman kaybı yaşattı. Göreve 
geldiğim günden bu yana maalesef bir 
numaralı gündemimiz bu oldu. Hızlı 
bir şekilde gündemimizden çıkarmaya 

gayret gösterdik. FETÖ/PDY soruşturması 
kapsamında şu ana kadar 322 akademik 
ve idari personel hakkında soruşturma 
başlatıldı. Üniversitenin şu anki du-
rumuna yeniden yapılanma diyorum. 
Üniversitenin yeniden şekillenmesinin 
heyecanını yaşıyoruz. 

Bylock Listeleri Güncelleniyor 

Biz her iki komisyonun incelem-
esi sonrasında ihraç olanların da 
başvurabileceği iki itiraz komisyonu 
kurduk. Bunların üyeleri soruşturma 
komisyonu üyelerinden farklı. Dolayısıyla 
kimse kendisine olmadık bir haksızlık 
yapıldığını iddia edemeyeceği bir 
soruşturma sürecinden geçmiş olacak. 
Tabii bizim bilmediğimiz hususlar 
oluyor. Gizli ya da popüler ifadesiyle 
kripto sayılabilecek belgeler var ki yani 
etrafından hiçbir veriye ulaşamıyorsunuz. 
Böyleleri çıktı. Bunlar Bylock dışında 
başka hiçbir veriye ulaşamadığımız 
kişiler. Bylock listeleri güncelleniyor. Şu 
ana kadar Bylock kullandığı tespit edilen 
toplamda 100’e yakın akademik ve idari 

personelimiz var. 

Bu Yapının, Türkiye’de Birçok 
Kurumda Olduğu Kadar Üniver-
sitemizde de Neler Çevirdiğini 

Soruşturmalar Başlayınca Gördük 

Ben göreve başladığımda bana destek 
olan, hatta yanı başımızda bizimle 
birlikte, güya üniversitenin gelişimi için 
çaba sarf eden bazı kişilerin arka planda 
neler çevirdiğini ancak soruşturmalar 
başladığı zaman tespit ettik. Mesela MR 
çekilmesi sistemi. Ben göreve gelmeden 
önce hastanemizde 24 saat MR çekiliyor, 
sonra ben göreve geliyorum, ana bilim 
dalı başkanı diyor ki: “Şu niteliğe sahip 
personelimiz eksik olduğu için yasal 
olarak saat 17.00’den sonra MR çeke-
meyiz.” Peki, bugüne kadar nasıl çektiniz? 
Söylediği doğru, çekemez ancak bugüne 
kadar çekmiş. Bizim dönemimizde çeke-
miyor. Bu arka planda söylediğim planın 
bir parçası. Yanı başımızda dururken 
FETÖ’nün gizli haberleşme sistemini kul-
lanan kişiler ortaya çıktı. Ben inanıyorum 
ki, hastane içerisindeki motivasyon bu 
hastaneyi yeni bir hastane yapacak.

•	 Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi	(ÇOMÜ)	Rektörü	
Prof.	Dr.	Yücel	Acer;	beraberinde	ÇOMÜ	Tıp	Fakültesi	

Hastanesi	Başhekimi	Prof.	Dr.	Orhan	Akdur,	Başhekim	
Yardımcısı	Doç.	Dr.	Bahadır	Kırılmaz,	Yrd.	Doç.	Dr.	Coşkun	
Zateri,	Hastane	Başmüdürü	Adnan	Şengül	ve	Hastane	
Müdürü	Ömer	Hadımoğlu’nun	da	hazır	bulunduğu	basın	
toplantısında,	ÇOMÜ	ve	ÇOMÜ	Tıp	Fakültesi	Araştırma	
Hastanesi	ile	ilgili	bilgilendirmelerde	bulundu. 

Rektör	Prof.	Dr.	Yücel	Acer

Büyükşehirden Hocalar 
Artık 

ÇOMÜ Tıp Fakültesine 
Gelmek İstiyor 
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Büyükşehirden Hocalar Artık ÇOMÜ 
Tıp Fakültesine Gelmek İstiyor 

Hastanenin ve Tıp Fakültesi'nin yeniden 
yapılandığını ve gerçek gündemiyle 
çalışmaya başladığını söyleyebilirim. 
Soruşturmalar kapsamında yapılan ih-
raçlar Tıp Fakültesi'nin ve Hastanesi'nin 
işleyişinde geri gidiş anlamında olumsuz 
bir durum oluşturmamıştır. Büyükşehir 
olan illerimizde bulunan hocalarımızın 
Tıp Fakültemize gelmek istiyor. Onlarla 
da görüşmelerimiz devam ediyor. Bu 
bağlamda Tıp Fakültesi'nde kalite ve 
hizmet anlamında ciddi bir yükselmenin 
olacağına inanıyoruz. Bunun yanı sıra 
hastane inşaatı büyük bir hızla devam edi-
yor. Devam eden inşaata çevre unsurları 
dahil edilmemişti. Yaklaşık 20 milyon 
TL’lik ek ödenek alıp çevre düzenini 
tamamlamaya çalışacağız. Hastanenin 
tüm çevre düzenleme işi sonbahara kadar 
bitirilmiş olacak. 2017 sonbaharında da 
hastanemiz açılmış olacak. Kaliteli ve bir 
o kadar da nezih bir ortamın oluşması 
için elimizden geleni yapacağız. 

Kepez’deki Hastaneyi Diş 
Hekimliği Fakültesi Olarak 

Değerlendireceğiz 

Kepez’deki hastanede, Tıp Fakül-
tesi Hastanemizin hiçbir birimi 
kalmayacak. Orayı Diş Hekimliği 
Fakültesi haline dönüştüreceğiz. 
Oradaki Diş Hastanesiyle bera-
ber çalışan bir fakülte olacak. Diş 
Hekimliği Fakültesi’ne 2018 Eylül ayında 
öğrenci alımına başlayacağız. Hastane-
mizin taşınmasını bekliyoruz, taşındıktan 

sonra bir tadilat projesiyle Diş Hekimliği 
Fakültesi olarak değerlendireceğiz. 

Araştırma ve Uygulama Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur ise 
basın mensuplarına hastanenin hali 
hazırdaki durumuyla, son gelişmelere dair 
notlar paylaştı: 

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kepez 
ve Terzioğlu Kampüsü'nde olmak üzere 
iki yerleşkede 26.000 m2 kapalı alanda 
hizmet vermektedir. Yatak kapasitesi 271 
olan hastanenin 37 yoğun bakım yatağı 
mevcuttur.        

22 Profesör, 34 Doçent, 59 Yardımcı Do-
çent, 130 Araştırma görevlisi 200 hemşire,      
ebe, acil tıp teknisyeni, 300 yardımcı sağ-
lık personeli hizmet sunmaktadır. 
2016 yılı içerisinde 304.067 hastaya polik-
linik hizmeti sunulmuş, 16.250 hasta yatı-
rılarak tedavi edilmiştir. 2016 yılında Acil 
Servise başvuran hasta sayısı 61.112’dir. 

Ocak ayı içerisinde Sosyal Güvenlik Ku-
rumu ile Üniversite Hastanemiz arasında 
imzalanan “Global Bütçe” protokolü 
çerçevesinde Çanakkale ve bölgedeki 
tüm hastalar (yeşil kart, yaşlılık kartı vs) 
doğrudan, herhangi bir kurumdan sevk 
almasına gerek kalmadan hastanemize 
başvurabilmektedirler. 
Hastanemizde sayılı merkezlerde ger-
çekleştirilebilen uygulamalar yapılmaya 
başlanmış ve gerçekleştirilmektedir. 

Kardiyoloji birimimizce “ameliyatsız ka-
pak değişimi”, “elektrofizyoloji laboratu-
varı” (aritmi tedavisi ablasyon-dondurma 
yöntemi ile), koroner anjiografi (7 gün 24 
saat) hizmeti sunulmaktadır.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim 
Dalınca Türkiye’de birkaç merkezde 
uygulanan “yapay-biyonik kulak takılma-
sı” ameliyatları yapılmaya başlanmıştır. 

Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünce 
“açık kalp ameliyatları, kapak ameliyat-
ları, aort ameliyatları vs.” rutin olarak 
yapılmaktadır. Yine aynı birimizce kalp 

ve akciğer yetmezliği hastalarının teda-
visinde kullanılan gelişmiş bir yöntem 
olan ECMO (yapay akciğer) uygulaması 
yapılmaya başlanmıştır. 

Başhekim	Prof.	Dr.	Okhan	Akdur
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Girişimsel Radyoloji ünitesinde damar 
stent uygulamaları (cerrahi ihtiyacı 
olmadan) yapılmaktadır. 

Kanser hastalarının tanı ve takiplerinde 
kullanılan gelişmiş bir görüntüleme 
yöntemi olan PET görüntüleme ünitesi 
Terzioğlu Yerleşkesinde bulunan “Nükleer 
Tıp” birimimizde hizmet vermektedir. 
Kepez Hastanemizde Gastroenteroloji 
ve Endoskopi, Onkoloji ve Kemoterapi 
ünitelerimiz hizmet vermeye devam 
etmektedir. Yeni hizmet vermeye başlayan 
birimlerimiz; Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları, Yeni Doğan İşitme Tarama 
Cihaz, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi 
(3. Basamak) Sualtı ve Hiperbarik Tıp 
Merkezidir. Organ Nakli Merkezimiz 
çok kısa bir süre içerisinde yeniden 
(ruhsatlandırma süreci sonuçlanmak 
üzere) hizmet vermeye başlayacaktır. 

İnşaatı devam etmekte olan yeni hastane 
binasının çevre düzenlemesi ve kalan 
birimlerin tamamlanması için ihale 
gerçekleştirilmiş, dosya değerlendirme 
süreci devam etmektedir. Yeni hastane 
binamız 55.000 m2 kapalı alanda 9 kat, 
100 poliklinik, 330 yatak, 70 yoğun bakım 
yatağı, 13 seminer salonu, 250 kişilik
konferans salonu, 13 ameliyathane gibi 
fiziki özellikleri barındırmaktadır. 

En gelişmiş tıbbi cihazlar ile donatılmış 
olacak yeni hastanenin tıbbi cihazlarının 
bir kısmı temin edilmiştir. Türkiye’de 
sadece birkaç merkezde bulunan ve yeni 
alımı gerçekleştirilen 640 kesit tomografi 
cihazı (saniyeler içerisinde kalbin koroner 
damarlarının–kalp anjio, görüntülemesini 
yapabilen, diğer tomografi cihazlarından 
25 kat daha az radyasyon veren akciğer 
kitlesi, kalın bağırsak, karaciğer kitleleri, 
akciğer, karın, bacak, beyin ve boyun 
damarlarının görüntülenmesini 
sağlayan) yeni hastane binamız ile 
birlikte hizmet vermeye başlayacaktır. 
Toplantı soru cevap bölümüyle
sona erdi.

Yeni hastane binamız 55.000 m2 kapalı alanda 9 kat,100 poliklinik, 330 yatak, 70 yoğun bakım yatağı, 13 seminer salonu, 250 kişilik konferans salonu, 13 ameliyathane
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Rektör Acer 
“Bilgemiz Aliya İzzetbegovic” 

Belgeselinin Galasına Katıldı
•	 Dost	ve	kardeş	ülke	Bosna	

Hersek’in	bağımsızlığının	25.	yılı	
kapsamında	hazırlanan	“Bilgemiz	
Aliya	İzzetbegovic”	belgeselinin	
ilk	gösterimi	Cumhurbaşkanlığı	
Külliyesi’nde	yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ve İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan’ın 
da katıldığı Beştepe Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi’ndeki galada gösterimi 
yapılan “Bilgemiz Aliya İzzetbegovic” 
belgeselinde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, İzzetbegovic’le ilgili 
düşüncelerine yer verildi.

Belgeselde “Merhum İzzetbegoviç ile 
son olarak vefatından çok kısa süre önce 
bir araya gelme imkânı bulmuştuk” 
ifadesini kullanan Erdoğan, Avrupa’daki 
bir programdan Türkiye’ye dönerken 
Saraybosna’ya gittiklerini anlattı.

Erdoğan, şunları söyledi: ‘’Ben sağlık du-
rumu ağırlaşan bilge lideri tedavi gördüğü 
hastanede ziyaret etmiştim. Kendisi bu 
sohbetimizde ellerimi tutarak bana önce 
‘Dualarımız sizinle’ dedi. Arkasından da 
‘Bosnamı koruyun, Bosnama sahip çıkın, 
buralar hep Evlad-ı Fatihandır, o size ema-
nettir.’ vasiyetinde bulundu.’’

Proje Koordinatörü Ömer Erdoğan ise 
Aliya ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “O 
hayata medeniyet perspektifinden bakan 
gerçek bir bilgeydi. Kişiliği, düşünce 
dünyası, tüm hayatına yayılan mücadele-
siyle Balkanların son Osmanlısıydı. Tür-
kiye dostuydu. Onun, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile 
aralarındaki son konuşmalar bir ufuk 
ve öngörü belgesidir, unutulamaz ve 
unutulmamalıdır. İnanıyoruz ki o günkü 
Türkiye, bugünkü güçlü Türkiye olsaydı 
şüphesiz tarih başka şekilde seyrederdi.”
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Anafartalar 
Kampüsü'nün 
Yeniden İnşa 
Çalışmaları 

Başladı
•	 Yapı	İşleri	ve	Teknik	Daire	Başkanı	Sinan	

Karabulgu	35	bin	metrekare	alana	inşa	
edilecek	ve	beş	bloktan	oluşacak	yeni	
Anafartalar	Kampüsü	için	ihale	sürecinin	
tamamlandığını	ve	15.02.2017	tarihinde	
işyeri	tesliminin,	Müteahhit	Başar	İnşaat	
ile	Ömer	Yaşar	Akçay	iş	ortaklığına	
verildiğini	belirtti. 

600 Gün İçinde Bitecek

Kampüsteki yenileme çalışmalarının 600 gün 
içerisinde bitirileceğini ve yıkım işlemlerinin 
başlatıldığını söyleyen Sinan Karabulgu şunları 
ekledi: “İş teslimi sonrasında yıkımı yapılacak 
olan alanın emniyet tedbirleri alındı. İhale sınırı 
boyunca OSB çelik konstrüksiyon malzeme 
ile çit yapıldı. İnşaat tanıtım tabelaları yerine 
asıldı. Şantiyeden caddeye giriş ve çıkışlar 
yapıldı.” Yönetim Birimleri, Yemekhane, Eğitim 
Fakültesi Binası, Güzel Sanatlar Eğitimi Binası, 
Devlet Konservatuarı Binası, Kongre Merkezi, 
Öğrenci Merkezi (Kütüphane, Sığınak, Öğrenci 
Toplulukları Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, 
Uzaktan Eğitim Merkezi), Kapalı Otopark, Servis 
Alanları ve Kapalı Spor Salonu'nun yer alacağı 
kampüs Çanakkale’ye hizmet edecek.

Çanakkale 
Onsekiz Mart 
Üniversitesi

BİR BÜYÜK PROJE DAHA
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metrekare 

alan / 5 blok
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TÜB Güçlenmeye Devam Ediyor 
•	 Çanakkale	Onsekiz	Mart	

Üniversitesi'nin	de	(ÇOMÜ)	
üyesi	olduğu	Trakya	Üniver-
siteler	Birliği'nin	(TÜB)	9.	
ve	10.	Alt	Kurul	Toplantısı	
Kırklareli	Üniversitesi	ev	
sahipliğinde	gerçekleştirildi.

Toplantıya; Kırklareli Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülnur 
Eti İçli, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Süha Özden, Trakya Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin 
Şahin, Namık Kemal Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İhsan 
Soysal’ın yanı sıra alt çalışma 
gruplarına mensup akademik ve 
idari personel katıldı.

Prof. Dr. Süha Özden, toplantı açılışında 
yaptığı konuşmada “Biz bu bölgede reka-
bet etmek yerine iş birliği yapmayı tercih 
ettik. Aslında TÜB’ün temel hedefi de bu. 
Hem eğitim-öğretim hem de araştırma 
faaliyetlerinde daha iyi şeyler yapabilmek 
için birlikte hareket etmeyi hedefliyoruz” 
dedi. 

TÜB Genel Sekreteri Doç. Dr. Aşkın 
Koyuncu ise konuşmasında, 2017 yılında 
yapılması düşünülen akademik, bil-
imsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin 
planlamasının yapıldığı toplantının gün-
deminde yer alan konulara ilişkin bilgiler 
aktardı.

Trakya Bölgesindeki sosyal, kültürel ve 
ekonomik gelişmeleri yakından takip 
ederek bölgedeki gelişmişliği ve birlik 
üyesi üniversiteler arasındaki etkileşimi 
arttırtmak için çalışmalar yapan TÜB’ün 
9. ve 10. Alt Kurul Toplantısında şu alt 
çalışma grupları yer aldı: 

•	 UZEM Lisansüstü Eğitim Alt Çalışma 
Grubu

•	 Sağlık Bilimleri Alt Çalışma Grubu 
•	 Laboratuvar Alt Çalışma Grubu 
•	 Sosyoekonomik Kalkınma ve 

Balkanlar Alt Çalışma Grubu
•	 Kütüphane ve Dokümantasyon Alt 

Çalışma Grubu 
•	 TÜB Kataloğu Alt Çalışma Grubu 

•	 Sosyal, Kültürel ve Spor Alt Çalışma 
Grubu

•	 Balkan Oyunları Alt Çalışma Grubu
•	 Balkan Tarihi ve Kültürü Alt Çalışma 

Grubu
•	 Tarım ve Gıda Alt Çalışma Grubu
•	 Proje Alt Çalışma Grubu 
•	 Lisansüstü Öğrenci Kongresi Alt 

Çalışma Grubu

Konuşmaların ardından gündem 
maddeleri, alt çalışma grupları tarafından 
değerlendirilerek oluşturulan raporlar 
ve etkinlik takvimi, bir sonraki üst kurul 
toplantısı için imzaya hazırlandı.
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•	 Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniver-
sitesi	Dardanos	Yerleşkesi	yüzme	
havuzu	yaklaşık	3	ay	süren	tadilat-
tan	sonra	yeni	haline	kavuştu.	
Havuzun	tadilat	ve	yenileme	
sürecinin	ardından	bir	tanıtım	
programı	düzenlendi.

 Programa ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha 
Özden, Prof. Dr. Mirza Tokpunar’ın yanı 
sıra çok sayıda üst düzey yönetici ve 
ÇOMÜ’lü katıldı.

Dardanos Yerleşkesi Çanakkalelilerin 
ve ÇOMÜ’lülerin Kullanımına Hazır

“Dardanos Yerleşkesi’nin ÇOMÜ’nün 25. 
Yılında da deniz, doğa, bilim ve sporun 
merkezi olmaya devam edeceğinin altını 
çizen Rektör Acer, yenileme çalışmalarıyla 
ilgili şunları söyledi:

“Yaklaşık 3 ay süren bir tadilat sonrası 
üniversitemizin Dardanos Yerleşkesi’nde 
tüm eksikliklerimizi tamamladık. Şu an 
yarı olimpik yüzme havuzu, sauna, duş, 
soyunma odaları, dinlenme alanlarıyla 
birlikte Dardanos Yüzme Havuzu, profesy-
onel bir tesis haline geldi. Personelimizin 
ve öğrencilerimizin sıklıkla faydalandığı 
havuz hizmetinden tüm Çanakkalelilerin 

de faydalanabileceğini belirtmek gerekir. 
Denize sıfır bir yerleşkede,  yarı olimpik 
bir havuz olması, tenis, futbol, basketbol 
gibi spor sahalarının olması, kafeterya, 
yemek hizmeti, oyun alanları gibi pek 
çok hizmeti veriyor olması benzerine 
sık rastlanır bir durum değil. Bu sebeple 
Dardanos Yerleşkesi kentin en iyi faaliyet 
alanı olmaya aday.

Mavi ve Yeşilin Buluşma     
Adresi Dardanos Yerleşkesi

Biz yönetim olarak 
burayı geliştirmek için 
elimizden geleni yaptık, 
yapmaya da devam 
edeceğiz. Öğrencilerin 
de, ailelerin de kaliteli 
zaman geçirmesi için 
ne gerekiyorsa burada 
var. Bundan sonra 
Çanakkalelilerin ve 
ÇOMÜ’lülerin Dardanos’u 
daha sık kullanmasını istiyoruz. 
Mavi ve yeşilin buluştuğu 
Dardanos Yerleşkesi, üniversitemizin 
25. yılında da deniz, doğa, bilim ve 
sporun merkezi olmaya devam edecek.”
Tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, 
tesisin gezilmesinin ardından yapılan 
ikramla son buldu.

Dardanos Yerleşkesi 
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 

Yenilendi
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Başbakan Yardımcısı Kaynak, 

Başbakan	Yardımcısı	Veysi	Kaynak	:	“Ağır hasar gören 4 cami var, ahırlar var ve 501 adet ağır hasar gören konut var.”

•	 Başbakan	Yardımcısı	Veysi	
Kaynak,	Ayvacık	ilçesinde	
depremlerden	en	fazla	etkilenen	
Yukarıköy’de	incelemelerde	bu-
lundu. 

Beraberindeki, AK Parti Grup Başkan 
Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent 
Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha 
Özden ve yetkililerle birlikte depremden 
etkilenen Yukarıköy ve Tuzla köylerini 
ziyaret eden Kaynak; Başbakanlık Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
Mobil Koordinasyon Merkezi’nde yetkilil-
erden brifing aldı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulu-
nan Kaynak,

“Ağır hasar gören 4 cami var, ahırlar var 
ve 501 adet ağır 
hasar gören konut 
var. Az hasar gören-
ler de var. Bizim 
sevindiğimiz nokta 
şudur, insanlarımız 
da onu söylüyor, ‘Al-
lah devletimize zeval 
vermesin.’ diyor. Bir 
can kaybı ve önemli 
yaralanma yok. 
Zarar gören evler 
de buranın doğal, 
kendi geleneksel 
mimarisinden, 
yapı tarzından kaynaklanan sebepler ile 
zarar gören evler.  Bugün bizimle beraber 
heyetimizde ÇOMÜ Rektör Yardımcısı 
Jeoloji Mühendisi arkadaşımız da 

burada, onunla da görüştük. Havaların 

düzelmesinden itibaren biz, çok kısa bir 
sürede kendi doğal mimarisine uygun, 
doğal materyallerle burada, bu evlerin 
tamamını yeniden inşa edeceğiz.”

Depremden Zarar Gören Yukarıköy’de 
İncelemelerde Bulundu
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•	 Çanakkale’nin	Ayvacık	ilçesinde,	
15	Ocak	2017	tarihinden	
itibaren	yaşanan	depremler	
sonucu	hasar	gören	binaların	
durumları	incelendi.

Çanakkale Valiliği için hazırlanan 
yapıların durumunu anlatan 
rapor çalışmaları, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü’nden Prof. 
Dr. Süha Özden ve Doç. Dr. Celal 
Tunusluoğlu; İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden Prof. Dr. H. Orhun 
Köksal ve Arş. Gör. Dr. Selen Aktan; 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
Mimarlık Bölümü’nden Yrd. Doç. 
Dr. Ali Tolga Özden ile Teknik 

Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat 
Bölümü’nden Öğr. Gör. Ferruh Altınsoy 
ve Öğr. Gör. Şebnem Karahan tarafından 
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 
depremde hasar gören Yukarıköy ve 
Kocaköy’de gerçekleşmiştir.
Yukarıköy’de yapılan incelemelerde, 

deprem sonucu hasar gören veya kısmen 
yıkılan binaların hepsinin mühendislik 
hizmeti görmeden yapılan harçsız yığma 
yapı olarak inşa edilmiş olduğu görüldü. 
Köyde bulunan mevcut yapılardan harçlı 
olarak inşa edilen taş yığma yapılar, 
betonarme hatıl ve/veya betonarme 

kolon bulunduran yığma yapılar ve 
mühendislik hizmeti görmüş binaların 
depremden etkilenmediği tespit 
edilmiştir.

Hazırlanan detaylı raporda, 
bölgede yapılması planlanan 
yeni yapılar için bir modelin 
önerilmesi düşünülmektedir. Rapor 
değerlendirilmek üzere, Çanakkale 
Valiliğinin çalışmalarına katkı 
sunmayı amaçlamaktadır.

Prof. Dr. Süha Özden ve Akademisyenler   
Deprem Bölgesinde Hasar  Gören 

Binaları İnceledi 

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde 
meydana gelen depremlerde en 
çok hasarın meydana geldiği 
Yukarıköy’de Türkiye'nin farklı 
noktalarından depremzedelere 
yardım yağıyor. Bu yardımlardan 
biri de Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi bünyesinde yer alan 
yardımlaşmanın, destek olmanın 
adresi “ÇOMÜ Butik” tarafından 
gerçekleştirildi. 
Gençlik Danışma Birimi Koor-
dinatörü ve ÇOMÜ Butiğin 

mimarı Aysun Acer, deprem 
bölgesini ziyaret ederek incele-
meler yaptı ve depremzedelere 
kıyafet yardımında bulundu. 
Kullanılmamış yeni kıyafetlerden 
oluşan paketler,  Yukarıköy’de 
bulunan AFAD’ın yardım deposuna 
teslim edildi. Deprem bölgesini 
gezerek vatandaşlarla konuşan Acer, 
vatandaşların yapılan yardımlardan, 
zor günlerde kendilerine sahip 
çıkılmasından dolayı çok mutlu 
olduklarını ifade etti.

Deprem Bölgesine Bir Yardım da ÇOMÜ Butikten
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SCUBA Dalış Eğitim Öğretimi Protokolü İmzalandı
•	 “SCUBA	Dalış	Eğitim	

Öğretimi	Protokolü”	
ile Gökçeada	Uygulamalı	
Bilimler	Yüksekokulu	
Balıkçılık	Teknolojisi	Bölü-
mü öğrencilerinin CMAS	
dalış	brövelerini	almaları	
kolaylaştı.

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yücel Acer ile Türkiye 
Sualtı Sporları Federasyonu 
(TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin 
Özen tarafından imzalan SCUBA 
Dalış Eğitim Öğretimi Protokolü”  
göre Gökçeada Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu Balıkçılık Teknolojisi 

Bölümü öğrencilerinin CMAS dalış 
brövelerini almaları kolaylaştı.
Balıkçılık Teknolojisi Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Herdem Aslan, konuyla ilgili 

yaptığı  açıklamada, bölümün 
ders müfredatında bulunan 
SCUBA dalış derslerini 
başarıyla geçen öğrencilerin, 
4. yarıyıl sonunda 1 yıldız, 6. 
yarıyıl sonunda 2 yıldız ve 
8. yarıyıl sonunda 3 yıldız 
TSSF-CMAS onaylı dalıcı 
belgelerini yalnızca evrak 
bedellerini TSSF’ye ödeyerek 
alabileceklerini belirtti. Doç. 
Dr. Aslan, 10 yıl boyunca 
geçerli olacak söz konusu 
protokol ile bilimsel bilgilerle 

donatılmış öğrencilerin, ülkenin ihtiyaç 
duyacağı her türlü sualtı çalışmasında 
görev alabileceklerini ifade etti.

Hedef Yenilikçi ve Girişimci              
Üniversite Endeksine Girmek

•	 Çanakkale	
Onsekiz	Mart	
Üniversitesi’nin	
(ÇOMÜ)	yenilikçi	
ve	girişimci	
üniversiteler	
endeksine	
girmesi	için	
izlenecek	
stratejiler	ve	
teknoloji	transfer	
ofisi	kurulması	
için	yapılması	
gerekenler	
konusunda	
bilgilendirme	
toplantısı	yapıldı.

Proje Koordinasyon Merkezi tarafından 
düzenlenen toplantıya ÇOMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer, Teknopark Genel 
Müdürü Öğretim Görevlisi Erkan Bil, ilgili 
bölüm başkanları ve Proje Koordinasyon 
Merkezi'ne bağlı fakülte, yüksekokul, 
meslek yüksekokulu proje temsilcileri 
katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer, Proje Koordinasyon 
Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali 
Şahin Örnek ve Teknopark Genel Müdür 
Erkan Bil’e teşekkür ederek ÇOMÜ’de 
yapılan çalışmaları aktardı.

Prof. Dr. Acer konuşmasında; “Yenilikçi ve 
Girişimci Üniversite Endeksi - Teknoloji 
Transfer Ofisi konusunda çalışmalar 
yürütürken bu işin merkezinde 
akademisyenlerin olması gerektiğini 
tespit ettik ve böyle bir toplantı organize 
ettik. Bizler teknoloji kullanmakla 
yetinen bir millet olma özelliğinden çıkıp, 
teknoloji üreten ve geliştiren bir millet 
olmaya doğru yönelmeliyiz. Teknolojiyi 
kullandığımız kadar potansiyelimizi 
de kullanmalı, teknoloji geliştirme 
çalışmalarına hız vermeliyiz. Teknoloji 
kullanmak insanları özellikle gençleri 
tatmin ediyor. Kimin telefonunun son 
model olduğu, kimin aracının hangi 
teknolojiye sahip olduğu, kimlerin 
havayoluyla seyahat edebildiği 

sorularının cevabı tatmin 
ediyor insanları. Daha 
ilerisine bakmıyoruz, Bu 
büyük bir yanılsama ve 
potansiyelimizi olmamız 
gereken yerin altında 
değerlendirmek demek. 
Bizler, bilim ve siyaset 
dünyasında nasıl söz sahibi 
olacağımızı düşünmeliyiz. 
Aksi halde istikrarı ve huzuru 
sağlamamız düşünülemez. Bu 
şekilde başkalarının çizdiği 
sınırlarda yaşayan bir millet 
olmaktan kurtulamayız. 
Bu nedenle özellikle 
akademisyenlere büyük 

görev düşüyor.” diyerek Almanya’da 
ziyaret ettiği Teknokent’in yapısından 
ve ÇOMÜ’ye uyarlamayı düşünülen 
sistemden bahsetti.
Toplantıda “Yenilikçi ve Girişimci 
Üniversite Endeksi - Teknoloji Transfer 
Ofisi” başlıklı bir sunum gerçekleştiren 
Proje Koordinasyon Merkezi’nden Yücel 
Baştan, konuyla ilgili olarak ÇOMÜ’nün 
bulunduğu nokta hakkında bilgiler verdi.
AR-GE ve İş Geliştirme Uzmanı Celal 
Selim Binay ise yaptığı sunumda 
Çanakkale Teknopark ile ilgili bilgiler 
verdi ve Çanakkale Teknopark’ta şirket 
kurmak isteyen akademisyenlere sunulan 
fırsatları anlattı.Toplantı, konuyla ilgili 
görüş alışverişinde bulunulmasının 
ardından sona erdi.
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•	 İşiterek	konuşmayı	öğrenme	açısından	ilk	6	ay	kritik	bir	
dönem.	Bebeklerdeki	işitme	
kaybının	yaşamın	ilk	üç	ayı	içinde	
belirlenmesi	çok	önemli.		Ne	
denli	ağır	işitme	kayıplı	olursa	
olsun,	bir	çocuğun	yaşıtlarına	
yakın	konuşabilmesi	için,	erken	
tanısının	konması,	gerekli	
tedavilere	başlaması	ve	eğitime	
başlatılmasının	doğum	sonrası	
ilk	6	ayda	gerçekleştirilmesi	
gerekiyor.

	
ÇOMÜ Araştırma Uygulama Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalından Yrd. Doç. Dr. Hakan Aylanç, 
normal işiten bir bebeğin çevresindeki 
insan seslerine doğal ilgi göstererek 
konuşmayı öğrendiğini belirterek 
doğan her bebeğin taburcu edilmeden 
önce işitme tarama testinin yapılması 
gerektiğini vurguladı ve konuyla ilgili 
şunları söyledi: “Özellikle annesinin 
konuşma sesine ilgi göstermesi beklenen 
bir bebeğin bu ilgiyi göstermemesi, 
oldukça anlamlı bir bulgu olarak kabul 
edilir. Çocuğunuz için uygulanan 

işitme testlerinde normal sonuçların 
alınması halinde, bu güzel sonucu size 
bildirmekten mutluluk duyarız.
Uygulanan işitme testinin çocuğunuza 
hiçbir zararı olmaz.  Test sırasında 
bebeğin dış kulak yoluna bir mikrofon 
yerleştirerek iç kulakta oluşan sinyaller 
ölçülmekte ve bebeğe hiçbir fiziksel 
veya ruhsal rahatsızlık yaratmadan, 
konjenital işitme kaybı için riskli bebekler 
tanınmaktadır.  Eğer çocuğunuzda işitme 
kaybı varsa ve geç tanınırsa bunun 
konuşma ve lisan gelişimi üzerine 

olumsuz ve kalıcı etkileri olabilecektir. 

Her doğan bebek taburcu edilmeden önce 
mutlaka işitme tarama testine girmelidir.”

Yrd. Doç. Dr. Aylanç; Uygulanan 
konjenital işitme tarama programı ile 
erken tanının yapılabileceğini ve çocuğun 
normal gelişiminin sağlanabileceğini 
vurgulayarak doğum öncesi, doğum 
esnası ve sonrasındaki faktörler 
değerlendirildikten sonra uygun tedavi 
aşamasına geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Bebeğinizin Sizi 
Duyduğundan

Emin 
misiniz?
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* Anne ve baba arasında 1.veya 2. 
derecede akrabalık var mı?
* Ailede çocukluk çağında başlayan, 
kalıcı ve kalıtsal geçişli işitme kaybı 
öyküsü var mı?
* Anne hamileyken işitme kaybına 
neden olabilecek ilaçlar kullandı 
mı ?
* Anne hamileliği sırasında 
kızamıkçık, suçiçeği, kabakulak, tok-
soplazma, herpes virüsü gibi bulaşıcı 
hastalıklar geçirdi mi ?
* Anne hamileliği sırasında yüksek 
tansiyon, şeker hastalığı, böbrek 
yetmezliği vb.sistemik bir hastalık 
geçirdi mi? 

“Her doğan bebek 
taburcu edilmeden 
önce mutlaka 
işitme tarama 
testine girmelidir.”

*Bebeğiniz doğum anında kordon 
dolanması vb. nedenlerle oksijen-
siz kaldı mı ?
*Bebeğiniz doğum sonrası bir süre 
solunum zorluğu yaşadı mı?
*Bebeğinizi doğum ağırlığı 1500 
gramın altında mı?
*Bebeğiniz yeni doğan yoğun bakım 
ünitesinde 2 günden fazla kaldı mı?
*Bebeğinizin kafa veya kulak 
yapısında normal dışı bir durum 
söz konusu mu?

1- Doğum 
Öncesi                

Faktörler

2- Doğum 
Esnasında                   
Faktörler

*Çocuğunuz bakteriyel menenjit, 
ensefalit, kızamık, kızıl, havale 
gibi yüksek ateşle seyredebilen 
hastalıklardan birini geçirdi mi?
*Uzun süren sarılığı oldu mu, bu 
yüzden kanının değiştirilmesi 
gerekti mi?
*Doğum sonrasında çocuğunuza 
damar yoluyla kulağa zararı 
dokunabilecek herhangi bir ilaç 
verildi mi?

3- Doğum 
Sonrası                       

Faktörler

“İşiterek konuşmayı öğrenme 
açısından ilk 6 ay kritik bir dönem 
olduğundan bebeklerdeki işitme 
kaybının yaşamın ilk üç ayı içinde 
belirlenmesi gerekir.”

Yrd.	Doç.	Dr.	Hakan	Aylanç Hemşire	Semih	Kapucu
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•	 18	Mart	Çanakkale	Deniz	
Zaferi	ve	Şehitleri	Anma	Günü	
münasebetiyle	102.	Yıl	etkin-
likleri	kapsamında	Çanakkale	
Onsekiz	Mart	Üniversitesi		
(ÇOMÜ)	İletişim	Fakültesi	ve	
Çanakkale	Savaşları	Geli-
bolu	Tarihi	Alan	Başkanlığı	
ile	birlikte	organize	edilen	
Uluslararası	Truva	Atı	Kısa	
Film	Festivali	açılış	töreni	
Troia	Kültür	Merkezi’nde	
gerçekleşti.	

•	
Açılış törenine,  Çanakkale Valisi 
Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon 
Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, 
Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet 
Turan, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 
Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl 
Jandarma Komutanı Kd. Alb. Necmi 
İnce, İl Emineyet Müdürü Celal Sel, 
Sahil Güvenlik Çanakkale Grup 
Komutanı Binbaşı Tamer Alpul, 
Kültür Turizm Müdürü Kemal 
Dokuz, akademik, idari personel ve 
öğrenciler katıldı. 

Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından Yonca Yüksel 
Üzümcüoğlu’nun piyano dinle-

tisi ile devam eden tören de açılış 
konuşmalarını sırasıyla İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail 
Tarhan, Çanakkale Savaşları Geli-
bolu Tarihi Alan Başkanı İsmail 
Kaşdemir ve Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer gerçekleştirdi. 

Kurmaca, Belgesel,                
Animasyon Alanlarında 285 

Film Başvurdu

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
İsmail Tarhan, tüm şehitleri rahme-
tle anarak başladığı konuşmasında 
festivalle ilgili bilgiler verdi: 
“Çanakkale Savaşları Gelibolu 
Tarihi Alan Başkanlığıyla birlikte 
üniversitemiz ev sahipliğinde 
ilki düzenlenen Uluslararası 
Truva Atı Kısa Film Festivaline 
ulusal katılımlarla birlikte Azer-
baycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, 
Fransa, Kırgızistan gibi uluslararası 
katılımlarda oldu. Festivale kurma-
ca, belgesel, animasyon alanlarında 
285 başvuru yapıldı. İlki düzenle-
nen festivale bu denli ilgi ve katılım 
bizi ziyadesiyle mutlu etti, bundan 
sonra ki etkinliğimiz için şimdiden 
heyecanımızı artırdı.” 

Uluslararası 
Truva Atı Kısa Film Festivali 

Çanakkale’de Bir İlk
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Çanakkale’de Çok Kıymetli Değerler 
Bulunmakta

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 
Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale’de 
güzel şeyler olduğunu ve bu güzel 
olan şeylerin bir parçası olmaktan 
memnuniyet duyduğunu dile getirerek 
şunları söyledi:

“Çanakkale’yi Çanakkale kahramanlığını, 
Çanakkale Destanını, Çanakkale 
Şehit ve Gazilerini unutmamak ve 
unutturmamak için çalışacağız ve 
çalışıyoruz. Bu topraklar için, bu bayrağın 
özgürce dalgalanması için, bu memleket 
için ölmekten korkmayan ecdadımız 
vardı. Fakat onların tek koktuğu şey 
unutulmaktı. Bizde onların o yüksek 
ruhunu, vatan sevgisini unutturmamak 
için gayret gösteriyoruz. Uluslararası 
Truva Atı Kısa Film Festivali de bunlardan 
bir tanesi”.

Kaşdemir, Çanakkale’de çok kıymetli 
değerler olduğunu, ÇOMÜ’nün bunlardan 
bir tanesi olduğunu söyleyerek emeği 
geçen herkese teşekkür etti.

Temel Hedefimiz ÇOMÜ’yü 
Bilim Dünyasında Çok Daha İyi            

Yerlere Getirmek

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin çeyrek asrı 
geride bıraktığını ve Türkiye’nin en büyük 
20 üniversitesinden biri haline geldiğini 
vurgulayarak şunları söyledi: 

“50 bine yakın öğrencimiz, 1550’yi 
aşkın akademisyenimiz var. Toplamda 
2500’e yakın personelin çalıştığı büyük 
bir kurumuz. ÇOMÜ; 14 fakülteyi, 4 
enstitüyü, 8 yüksekokul ve 13 meslek 
yüksekokulunu bünyesinde barındırıyor. 
Bu 25 yıldır birçok insanın emeğinin 
sonucu.

 Bizler üniversitenin mevcut yönetimi 
ve mevcut rektörü olarak devletimizin, 
milletimizin bize sağladığı imkânları 
doğru yerlerde kullanmak için 
büyük bir çaba sarf ediyoruz. Temel 
hedefimiz ÇOMÜ’yü,  Çanakkale’nin 
üniversitesini bilim dünyasında çok daha 
iyi yerlere getirmek. Bizim en büyük 
sorumluluğumuz ve en büyük amacımız 
bu. Bu anlamda da Çanakkale’nin önünün 
açık olduğunu düşünüyoruz.  Çanakkale 
birçok değerleri içerisinde barındıran bir 
şehir olmasıyla bize güç veriyor. 

Çanakkale’nin kurumlarının desteği ile 
ÇOMÜ çok daha iyi yerlere gelecek. 

Prof.	Dr.	Nezih	Orhon Yönetmen	Derviş	Zaim
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Büyük Başarılar Mütevazi 
Başlangıçlarla Olur

Uluslararası Kısa Filim Festivalini 
Çanakkale’de yapıyor olmanın 
heyecanını yaşıyoruz. Çanakkale 
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 
ve ÇOMÜ ön plana çıkıyor ama özel-
likle belirtmek isterim başta Valiliğimiz 
ve Valimiz olmak üzere Çanakkale’deki 
tüm kurumlar ne zaman yardıma 
ihtiyacımız varsa o zaman yanımızdalar. 
Aslında bu festivalin Çanakkale’nin 
ve Üniversitesinin bir organizasyonu 
olduğunu da vurgulamak istiyorum. 
Sanatı tekrar değerlendirme ihtiyacı 
duyan bir toplumuz. İnsanoğlunun 
düşüncesini ifade edecek birçok yön-
tem var. Bunlar içerisinde en klasik 
olanı, en çok bilineni düşüncelerimizi 

bir kâğıda dökmek, bir kitap haline 
getirmek. Sanat tıpkı kitap gibi insanın 
düşüncesini ifade etme biçimlerini 
içerir. Bu anlamda sinema da insanlığın 
düşüncelerini, duygularını ifade ettiği 
bir araçtır. Türkiye’de sinema sanatının 
gelişiyor olması toplum olarak bizleri 
mutlu etmeli. Buna destek vermeliyiz. 
Çanakkale Zaferi bizim toplum olarak 
değer verdiğimiz birçok unsuru içeriyor. 
Bizim toplumumuzun vatanına, inancına, 
kültürüne, birliğine beraberliğine verdiği 
değer birçok toplumla karşılaştırılınca 
üstün meziyetlerimizi ifade eder. Aslında 
bir toplumun, milletin sahip olmak 
istediği değerlerdir bunlar. Çanakkale 
Zaferi’nin de tüm bu meziyetleri bir arada 
barındırması açısından gelecek kuşaklara 
aktarılması gereken bir zafer olduğunu 
unutmamamız gerekiyor. Bunu bu sanat 
dalıyla birleştiren Uluslararası Truva 

Atı Kısa Film Festivali’nin Çanakkale’de 
yapılıyor olması ile büyük bir adım 
atılmıştır. Büyük başarılar mütevazi 
başlangıçlarla olur. Başlamak kadar 
sürekliliğini sağlamak da önemlidir. Ben 
inanıyorum ki bu organizasyonu bu sene 
gerçekleştirmiş kurum ve kişiler olarak 
bunun devamını getireceğiz. Bu festival 
ulusal ve uluslararası alanda tanınır bir 
festival olacak.”

Rektör Acer,  konuşmasının sonunda 
emeği geçen herkese çok teşekkür etti. 
Açılış töreni finalist filmlerinden İpler ve 
Kefaret filminin izlenmesi ile son buldu. 
Üç gün süren festival boyunca 30 film 
izlendi. Öğrenci atölyeleri ve söyleşiler 
düzenlenedi. Festival Gala Gecesi ile son 
buldu.
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Her 6-7 Erişkinden Birinde 
Kronik Böbrek Hastalığı Var

•	 Türkiye’de	salgın	bir	hastalık	
gibi	her	6-7	erişkinden	birinde	
kronik	böbrek	yetmezliği	hastalığı	
görülmektedir.	Kronik	böbrek	
yetmezliği,	böbrek	işlevlerinin	
kalıcı	biçimde	yitirilmesi	halidir.	
Böbreğin	tamamen	iyileşmesi,	
yani	normale	dönmesi	beklenmez.	
Bu	hastalarda	böbrek	işlevleri	
giderek	bozulur	ve	son	aşamada	
böbrek	nakli	veya	diyaliz	tedavileri	
kaçınılmaz	hale	gelir.

Her yıl 9 Mart Dünya Böbrek Günü 
dolayısıyla böbrek sağlığı ve hastalıkları 
konusunda toplum bilincini arttırmak, 
erken tanının önemini vurgulamak 
ve kronik böbrek hastalığının insan 
sağlığı ve ülke ekonomisi üzerindeki 
ağır yükü hakkında kamuoyunu bilg-
ilendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler                      
düzenlenmektedir. 

Konuyu Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Nefroloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan Bakırdöğen ile 
görüştük.  

Yrd. Doç. Dr. Bakırdöğen ; Nefroloji Bölü-
mü Türk Nefroloji Derneği'nin Türkiye’de 
yaptığı bir tarama çalışmasında 
Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde 
çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı 
bulunduğunu vurgulayarak kronik böbrek 
yetmezliğinin, kronik böbrek hastalığının 
son evresi olduğunu ve böbrek na-
kli ya da diyaliz tedavilerinden birinin 
başlatılmasının gerektiğini belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Bakırdöğen,  kronik böbrek 
hastalığından korunmak için yapılması 
gerekenleri şöyle sıraladı;  
Öncelikle Sağlıklı beslenin ve vücut 
ağırlığınızı koruyun. Düzenli egzersiz 
yapın. Tuzu azaltın. Yeterli sıvı alın. 
Sigarayı bırakın. Ağrı kesici ilaçlardan 
uzak durun. Kan basıncınızı şekerinizi 
düzenli olarak ölçtürün ve eğer risk 
grubunda iseniz böbreklerinizi düzenli 
olarak kontrol ettirin.

Obezite, Kronik Böbrek Hastalığının 
Gelişimi İçin Güçlü Bir Risk                  

Faktörüdür 

Ülkemizde obezite oranlarının her 
geçen gün arttığını dile getiren Yrd. 
Doç. Dr. Bakırdöğen, obezitenin 
kronik böbrek hastalığının gelişimi 
için güçlü bir risk faktörü olduğunun 
altını çizerek şunları söyledi: 

“Obezite, sağlığa zarar verebilecek 
anormal veya aşırı yağ birikimi 
olarak tanımlanır. Obezite genel 
popülasyonda, ölüm riskini artırır 

ve kalp hastalığı, diyabet, hipertansiyon, 
kanda kolesterol yüksekliği, uyku- hi-
poventilasyon sendromu, yağlı karaciğer, 
safra taşı, osteoartrit, çeşitli kanserler ve 
zihinsel rahatsızlıklara neden olup yaşam 
kalitesini düşürür. Obezite, kronik böbrek 
hastalığının gelişimi için güçlü bir risk 
faktörüdür. Diyabet ve hipertansiyon 
gibi kronik böbrek hastalığının başlıca 
risk faktörlerinden olup kronik böbrek 

yetmezliği gelişimi üzerinde doğrudan 
bir etkisi vardır. Obez kişilerin böbrekleri 
normalden fazla çalışır. Bu durum, böbrek 
hasarına ve kronik böbrek yetmezliğine 
neden olabilir.

Normal kilolu kişilere kıyasla, fazla 
kilolu veya obez bireylerde kronik böbrek 
yetmezliği gelişme riski 2-7 kat artmıştır.
Kronik böbrek hastalığı erken dönemde 
saptanır ve tedaviye erken dönemde 
başlanırsa hastalığın ilerlemesi engel-
lenebilir veya yavaşlatılabilir bu şekilde 
kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riski 
azaltılabilir. Hastalığa uygun diyetin öner-
ilmesinin yanında, sigaranın bırakılması, 
ideal kiloya ulaşılması, kan şekeri ve 
arteryel tansiyonun normale getirilmesi 
ile kronik böbrek hastalığına yol açan so-
runun saptanıp tedavi edilmesi amaçlanır.
Bakırdöğen; ‘’Gelecek nesillerimiz için 
herkesin elbirliği içerisinde obezitenin 
önlenmesi ve böbrek hastalıklarından 
korunmak için çalışması gerekmektedir” 
dedi.

 Yrd. Doç. Dr. Serkan Bakırdöğen - Nefroloji Bölümü
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İtalya’da

•	 Çanakkale	Onsekiz	Mart	
Üniversitesi,	Katanya	Üniversitesi	
(İtalya)	ve	Uluslararası	Sosyal	
Bilimler	Araştırma	Derneği	
işbirliğiyle	düzenlenen	12.	
Uluslararası	Sosyal	ve	Beşeri	
Bilimler	Sempozyumu,	24-28	Ocak	
2017	tarihleri	arasında	İtalya’nın	
Katanya	şehrinde,	Katanya	
Üniversitesi	Kampüsü’nde	
gerçekleştirildi.

 
 Rektör, Prof. Dr. Yücel Acer, 
sempozyumda yaptığı konuşmada, 
üniversitelerin diğer üniversiteler 
ile özellikle de diğer ülkelerden 
üniversitelerle ilişkiler kurup geliştirmesi 
gerektiğini, aksi taktirde kendi içerisine 
kapanıp gelişemeyeceğini belirtti. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
olarak bu nitelikli işbirliklerine 
ciddi anlamda önem verdiklerini 
vurgulayan Rektör Acer; “Yurt dışındaki 
üniversitelerle işbirliklerimizi artan 
oranda devam ettirmeyi sürdüreceğiz. 
Türkiye coğrafi konumundan dolayı 
sorun yaşıyor. Dışardan bakılınca sanki 
Türkiye’nin ciddi bir güvenlik sorunu 
içerisinde olduğu sanılıyor. Oysa bu 
yalnız Türkiye’ye özgü değil. Diğer 
ülkelerde de benzer sorunlar yaşanıyor. 
Ayrıca Türkiye sorunlu bir bölgede 3 
milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya ev 
sahipliği yapmasına ragmen bu sorunları 
başarıyla yönetiyor. Yurt dışından 
akademisyenlerin ve araştırmacıların 
Türkiye’ye gelmeleri teröre karşı küresel 
mücadelede önemli bir rol oynuyor” 
dedi. Konuşmasının sonunda Rektör, 
Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi hakkında bilgi vererek 
akademisyenleri üniversitemize davet 
etti. Açılış konuşmaları IASSR Başkanı 
ve ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Hasan Arslan, Katanya 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Giancarlo Magnano San Lio, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Giuseppe Barone ile devam etti. 

Ulusal basın ve Sicilya basını konferansa 
yoğun ilgi gösterirken Cataniaport 
gazetesi (cataniaport.com), NewSicilia 
gazetesi (www.newsicilia.it) ve LA 
SICILIA gazetesi konferansın önemi ile 
Türkiye İtalya ilişkilerine vurgu yaptı. 
Aynı zamanda RAI 3 ulusal televizyon 
kanalı konferansı haber olarak bütün 
İtalya’ya duyurdu. Türkiye’deki Suriyeli 
göçmenlerle ilgili röportajlar yaptı. 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
öğretim üyeleri Uluslararası Sosyal 
Bilimleri Araştırma Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Arslan ve Başkan 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali 
İçbay tarafından 12.si gerçekleştirilen 
Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimleri 
Konferansı'na günümüze kadar 4000’den 
fazla akademisyen katılıp bildiri sundu ve 
Avrupa’nın en tanınmış yayınevlerinde 
(Cambridge Scholars, 

Peterland Publishers) 10’dan fazla
kitap bastı. Yapılan uluslararası 
konferanslar ülkemizin ve 
üniversitemizin uluslararası alanda 
tanınmasına katkıda bulunmaktadır. 
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•	 Kosova Prizren	
Üniversitesi’nden	
Rektör	Yardımcıları	
ve	Dekanların	
da	bulunduğu	30	
kişilik	heyet	Sürekli	
Eğitim	Merkezi’nin	
açtığı	bir	haftalık	
‘Akademik	Kaliteyi	
Geliştirme’	sertifika	
programına	katıldı.	

Program Koordinatörü 
Prof. Dr. Hasan Arslan 
ve SEM Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Osman Yılmaz 
Kartal tarafından yürütülen ve Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı 
(YTB) tarafından desteklenen programda 
hem akademisyenlerin gelişimlerine 
hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesine katkıda bulunuldu. 

Sertifika programında eğitimci olarak 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. 
Hasan Arslan, Prof. Dr. Çavuş Şahin, Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Aydın Başar ve Yrd. 
Doç. Dr. Muzaffer Özdemir ve Balıkesir 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erdoğan Tezci 
ders verdi. 

Sertifika programı için Senato Salonu’nda 
bir belge töreni düzenlendi. Törende 
konuşan Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 
başta konuk Rektör Vataj olmak üzere 
eğitim programına katılan tüm hocalara 
teşekkür etti. 2016 yılı Temmuz ayında 
Kosova’ya bir ziyaret gerçekleştirdiklerini 
belirten Acer “Priştine ve Prizren’de 
çeşitli temaslarımız olmuştu. Kosova’ya 
gittiğimizde bir birliktelik oluşturabilmek 
için gerekli yakınlığın zaten mevcut 
olduğunu biliyorduk. Amacımız 
sadece görüşmek değil ortak birşeyler 
yapabilmekti. İlk somut akademik işbirliği 
faaliyetimizi gerçekleştirmiş olduk. Benim 
için çok kıymetli bir etkinlik. Eminim ki 
konuk Rektörümüz için de bu etkinlik 

kıymetli olmalı ki Prizren’den buraya 
geldiler” dedi. 

25. yılını kutlayan ÇOMÜ’nün edindiği 
tecrübeyi aktarmaktan mutluluk 
duyduklarını ifade eden Rektör Prof. 
Dr. Yücel Acer “Bundan sonra da ortak 
faaliyetlerimizin devam edeceğine 
inanıyorum. Her iki üniversite de buna 
ciddi önem veriyor. ÇOMÜ bu yıl 25. 
yaşını kutluyor, 50 bini aşkın öğrencisi ve 
1600 akademik personeliyle Türkiye’de 
en büyük 20 üniversite arasındayız. İyi 
bir tecrübeye sahibiz. Bu tecrübemizi 
Kosova’daki üniversitelerle paylaşmak 
istiyoruz. Onların da tecrübelerinden 
yararlanmak istiyoruz. Hocalarımız 
birbirimize yapacağımız akademik 
katkı üzerine çalışmaya devam 
edecekler. Onların sonucunu da yakın 
zamanda görmeye devam edeceğiz. 
Benim Kosova’da çalışan öğretim 
üyeleri olarak sizlerden beklentim; 
bizim buradaki fakültelerimizde 
kısa dönem de olsa ders vermeye 
gelmenizi bekliyoruz. Öğrencilerimizin 
sizlerden faydalanmasını bekliyoruz. 
İlgili fakültelerle iletişiminizi devam 
ettirmenizi istiyorum. Burayı kendi 
üniversitenizin bir parçası olarak 
görebilirsiniz.” şeklinde konuştu. Prizren 
Üniversitesi Rektörü Rame Vataj, bir hafta 

boyunca Çanakkale’de bulunmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
“Henüz 5-6 ay önce bir işbirliği yaptık. Bu 
işbirliğinin hemen uygulamaya geçmesi 
bizim için büyük bir onur. İki üniversite 
için de güzel bir kazanım. Bu kadar kısa 
sürede pratiğe döndürdüğümüz için emeği 
geçenlere teşekkür ederim. Genellikle 
birçok işbirliği protokolü yazı üzerinde 
kalıyor. ÇOMÜ ile yaptığımız işbirliğinin 
hemen pratiğe geçmesi bu üniversitenin 
ayrıcalığını gösteriyor. Burada eğitim 
gören hocalarımızın aldığı sertifika onlar 
için önemli. Tanınan ve proje sonucu 
elde edilen bir sertifika bu. Sadece eğitim 
görmekle kalmadık; Çanakkale’yi, bu 
şehrin tarihi ve kültürünü de gördük. 
Aynı zamanda yeni hocalarla tanışma 
imkanı bulduk. Bu projelere her zaman 
destek vereceğiz. Siz hocalarımızı her 
zaman Kosova’da görmekten mutluluk 
duyacağız.” diyerek projeye katkı sunan 
hocalara teşekkür etti. 

Tören, sertifika programına katılan 
konuk hocalar ile programda eğitim veren 
hocalara belge ve hediye takdimiyle sona 
erdi. Rektör Acer, Akademik Kaliteyi 
Geliştirme Sertifika Programı için 
şehrimize gelen akademisyenler ile akşam 
yemeğinde bir araya geldi. 

Kosovalı Akademisyenlere Yönelik ‘Akademik   
Kaliteyi Geliştirme’ Sertifika Programı Düzenlendi
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Çanakkale Zaferi’nin 
102. Yıldönümü Kutlamaları 

Çeşitli Etkinliklerle Gerçekleşti 
Çanakkale	Deniz	Zaferi'nin	

102'nci	yıldönümü	etkin-
likleri	Çimenlik	Kalesi’nde	
düzenlenen	törenle	başladı.		
Çanakkale	Valisi	Orhan	
Tavlı,	Boğaz	ve	Garnizon	
Komutanı	Tuğamiral	Tayyar	
Ertem,	Belediye	Başkanı	Ülgür	
Gökhan,	Rektör	Prof.	Dr.	Yücel	
Acer’in	yanı	sıra	il	proto-
kolünün	de	katıldığı	törende,	
gaziler	ve	öğrenciler	de	hazır	
bulundular. 

Şehitler için gerçekleştirilen saygı 
duruşunun ardından İstiklal 
Marşı okundu ve Türk bayrağı 
göndere çekildi. Günün anlam ve 
önemini belirten konuşmayı Vali 
Orhan Tavlı yaptı. 

Ecdadımızın, milletimize des-
tanlarla övülmüş muhteşem bir 
miras bıraktığını söyleyen Vali 

Tavlı, Çanakkale'de şehit düşen 
Mehmetçiklerin bağımsızlık, 
özgürlük, vatan, bayrak gibi 
yüce değerler söz konusu olunca 
ölümü karşılıksız seve seve göze 
aldıklarını, bu değerler uğruna 
şehit olmayı ulaşılabilecek 
en yüksek mertebe, en kutsal 
paye bildiklerini ifade etti. 
Çanakkale’nin, silah karşısında 
imanın zaferi olduğunu be-
lirten Tavlı; “Vatanını ve hür-
riyetini canı pahasına korumak 
isteyen bir milletin karşısında 
hiçbir gücün duramayacağı, 
Çanakkale'de bütün dünyaya ilan 
edilmiştir” şeklinde konuştu. 

Halk oyunları gösterileri ve 
Mehteran konserinin ardından 
katılımcılar, ellerinde Türk 
bayraklarıyla Valilik önüne kadar 
bir yürüyüş gerçekleştirdi.
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Çanakkale Deniz Zaferi Bando                   
ve Koro Konseri

Çanakkale Deniz Zaferinin 102. Yılı münas-
ebetiyle Boğaz ve Garnizon Komutanlığı 
himayelerinde hazırlanan, “Çanakkale 
Deniz Zaferi Bando ve Koro Konseri” İÇTAŞ 
Kongre Salonunda gerçekleşti. 

Çanakkale Boğaz Komutanlığı Bandosu, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ko-
rosu ve Çanakkale Barış Korosu’nun birlikte 
sahne aldığı konsere Çanakkale Valisi 
Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer 
ve eşi Aysun Acer’in yanısıra, Çanakkale 
Protokolü ve vatandaşlar  katıldı.



30 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

ÇOMÜ, E-Devlet’te 
Tek  Üniversite

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

Tüm kamu hizmetlerine tek bir internet 
sitesinden erişim imkânı sunan e-devletin 
amacı kullanıcılarına kamu hizmetler-
inde etkin ve verimli bir şekilde kullanım 
kolaylığı sağlamaktır. 

Kullanıcılar bu sistem sayesinde, 
teknolojiden etkin bir biçimde 
yararlanarak işlemlerini hızlı, aktif ve 
pratik bir biçimde yapabilmektedir. 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 
ile e-devlet sistemine ilk üniversite olarak 
giriş yapan ÇOMÜ, birçok işlemi tek 
adresten ve güvenilir şekilde yapabilmek 
adına çalışmalarına devam ediyor. 

EBYS Koordinatörü Okutman Cumali 
Yaşar, konuyla ilgili şunları söyledi: 
“ÇOMÜ’nün e-devlet sisteminde yer 
alması; iş süreçlerini artık e-devlet 
üzerinden yapabilir hale gelmesi 
demektir. Bu sistem sayesinde; öğrenciler 
artık öğrenci belgelerini öğrenci işlerine 
gitmeden alabilecek, ÇOMÜ Proje 
Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSİS) 
ile proje yürütücüleri projelerinin 
durumunu bu sistemden öğrenebilecek, 
ÇOMÜ’ye dilekçeler yine e-devlet sistemi 
üzerinden yazılabilecek ve dilekçenin 
takibi yapılabilecek. Artık üniversitenin 
herhangi bir paydaşı (Öğrenci, Akademik 
ve İdari Personel) iş süreçlerini yani 
yazışma, dilekçe, maaş bordrosu, yolluk 
gibi pek çok işlemi e-devlet üzerinde takip 
edebilecek. 

Çalışmaların sonucunda ÇOMÜ tüm bu 
hizmetleri e-devlet üzerinden verebilir 
hale gelecek.’’ 

Okt. Yaşar, EBYS ile üniversitemizin iş 
süreçlerinde büyük hız kazandığını, hem 
zaman hem de maddi anlamda önemli 
ölçüde tasarruf elde ettiğini belirterek 
şöyle devam etti: 

’ÇOMÜ’de 4 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 
tarihleri arasında EBYS ile hem kurum 
içi birimler arası yazışmaların hem de 
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 
olan yazışmaların bilgisayar ortamında 
yapılması sağlanarak; EBYS işlemlerinde 
460.000 civarında evrak üretildi. 
Üretilen evraklar ile 120 ağaç doğaya 
kazandırıldı. İş süreçlerinde büyük 
bir hız kazandırılarak kurumda kağıt 
tasarrufu en üst düzeye çıkarılırdı. Bunun 
yanı sıra ÇOMÜ’de şu ana kadar 1355 
personele elektronik imza tahsis edildi 
ve 400 personele de EBYS hakkında 
bilgilendirme eğitimleri gerçekleşti. Diğer 
yandan üniversitemiz Kayıtlı Elektronik 
Posta (KEP) sistemini de aktif bir şekilde 
kullanıyor. Kurumların ve şirketlerin 
KEP üzerinden veri iletişimi sağlanması 
imkânı verildi.’’ 

120 Ağaç Doğaya Kazandırıldı
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•	 	İletişim	Fakültesi	Gazetecilik	
Bölümü	60	öğrenci	ile	2017-2018	
eğitim-öğretim	yılına	başlayacak. 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in önerileri 
ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun olumlu 
yaklaşımı ile Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü 60 öğrenci ile 2017-2018 eğitim-
öğretim yılına başlayacak. 

Konu ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail 
Tarhan, yazılı basınının, gazeteciliğin 
her dönemde önemli olduğunu vurguladı 
ve doğru, kaliteli, yerinde haber verme 
anlamında alanında yetişmiş insanların 
olmasının önemli olduğunu, yaşanan 
gelişmenin bu bağlamda sevindirici 
olduğunu belirtti. 

 Prof. Dr. Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesleklerine sahip çıkabilecek, meslek 

bilgilerini en iyi şekilde yansıtabilecek, 
yetişmiş, alanında deneyimli, iş 
ahlakına sahip eleman yetiştirmek 
acısından gazetecilik bölümümüzün                   
eğitim-öğretim faaliyetine geçmesi güzel 
bir gelişme oldu. Bölümümüzde 1 Doç. Dr., 
3 Yrd. Doç. Dr. olmak üzere dört öğretim 
üyemiz bulunuyor. Başlangıç açısından 
çok iyi bir durumdayız. Zaman içerinde 
de zenginleşecek ve büyümesini devam 
ettirecek. Bir sonraki adımımız ise Yüksek 
Lisans programı açmak olacak.” 

Uygulama Alanlarımızla Birçok      
Üniversiteden Bir Adım Öndeyiz

Uygulamaya dayalı eğitim öğretimin 
çok önemli olduğunu dile getiren 
Dekan Tarhan; “Bu anlamada üniversite 
yönetimiz çok önemli çalışmalar yaptı ve 
yapmaya devam ediyor. İletişim Fakültesi 
olarak da alt yapısı güçlü birden fazla 
uygulama alanına sahibiz. Türkiye’nin 

en çok dinlenen Üniversite Radyosu 
ÇOMÜ Radyo, Ton TV ile ortaklaşa 
yürüttüğümüz televizyon, Basın, Yayın ve 
Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, ÇOMÜ 
Dergi ve ÇOMÜ Gazete, öğrencilerimizin 
uygulama yapabilecekleri yerler arasında. 
Öğrencilerimiz çalışma hayatına 
başlamadan önce haber yazabilecek, 
fotoğraf makinesi kullanabilecek, bir 
gazetenin, derginin çıkarılma süreçlerine 
dâhil olabilecekler. Bu donanıma sahip 
olan öğrencilerimiz de çalışma hayatında 
kendilerine daha kolay yer bulabilecekler 
diye düşünüyorum” dedi. 

Gerek ülkemizin çeşitli yerlerinde, 
gerekse ilimizde var olan gazete 
kuruluşlarına yetişmiş eleman temini 
konusunda bir katkıları olacağı için mutlu 
olduklarını ifade eden Prof. Dr. İsmail 
Tarhan, üniversitemiz ve ilimiz için 
hayırlı olsun dedi.

ÇOMÜ Artık 
Gazeteci Yetiştirecek
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•	 Troia’nın	Unesco	Dünya	Kültür	
Mirası	Listesi’ne	girişinin	20.	
yılı	olan 2018 yılının,	bölgenin	
sürdürülebilir	turizm	hareketini	

arttırmak	ve	uluslararası	
platformlarda	hakettiği	

değere	ulaşmasını	sağlamak	
amacıyla, Troia	Yılı ilan	

edilmesi	için	Çanakkale	Ticaret	
ve	Sanayi	Odası’nca	(ÇTSO)																							

çalışma	başlatıldı. 

ÇTSO Bozcaada Salonunda yapılan 
bilgilendirme toplantısına Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, İl Kültür 
Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Çanakkale 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Kaya Üzen, ÇASİAD Başkanı Erdal 
Akarsu, MÜSİAD Başkanı Ali Osman 
Yıldız, ÇATOD Başkanı Kemal Pazarbaşı, 
Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Lütfi Atay, Troia Kültür Derneği 
Başkanı Seyhan Boztepe ile çeşitli 
sivil tolum kuruluşlarından temsilciler 
katıldılar. 

ÇTSO Başkan Yardımcısı Selçuk 
Semizoğlu, toplantının içeriği ve amacına 
dair kısa bir bilgilendirme yaparken, 
ÇTSO Turizm Komitesi Üyesi Armağan 
Aydeğer ise bir sunum gerçekleştirdi. 
Aydeğer, Troia’nın dünya kültürlerini 
birleştiren ve en çok referans verilen 
kültürel miras alanlarından biri olduğunu 
belirterek Doğu ile Batı 
arasındaki 
mücadele ve 
diyaloğun 
en köklü 
simgesi 
olduğunu 
kaydetti. 

Troia’nın çevre alanlarının da Granikos, 
İda, Apollon ve Assos ile zengin bir 
kültürel geçmişe sahip olduğuna dikkat 
çeken Aydeğer, Troia kazılarının Dünya 
Arkeoloji Tarihi açısından önemli 
olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
“Özellikle son dönemde yurtdışında ülke 
imajımız aleyhinde son derece olumsuz 
bir propaganda kampanyası yürütülüyor. 
Bu haksız propagandanın kaynağı kuşku 
yok ki maksatlı çevreler. Bu propagandaya 
maruz kalan turistle aksi yönde iletişim 
kurmalıyız. Bu evrensel marka değerimizi 
ülkemizin turizm potansiyeli olarak 
kullanabiliriz. Turizmdeki bu olumsuz 
algıyı bertaraf etmenin yolu, dünya 
genelinde önemli bir marka değeri ve 
karşılığı olan Troia’nın varlığı ile güçlü 
evrensel değerleri üzerinden güçlü 
bir iletişim kurgusuyla geliştirilecek 
uluslararası kültür ve turizm tanıtım ve 
etkinlik atağı olabilir. 2018’i Troia’nın; 
UNESCO dünya kültür mirası listesine 
girişinin 20. yıldönümü vesilesiyle 
ülkemiz turizmi açısından küresel ölçekte 
atılım fırsatına çevirebiliriz.” 
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, 
iş dünyası, kamu ve sivil toplum 
kuruluşlarından böylesine önemli bir 
meseleye gereken önemi verip katılan ve 

destek veren herkesin teşekkürü hak 
ettiğini söyledi.

Troia’nın dünya tarihinde önemli 
bir yeri olması itibariyle büyük 

bir değer olduğunu belirten 
Rektör Acer bugüne kadar 
Troia’nın sadece tarihle 
uğraşan akademisyenlerin                    
ilgi gösterdiği bir yer olarak 
kaldığını ifade etti 

ve sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Çanakkale bağlamında baktığımızda ise 
Çanakkale Savaşları Türkiye’nin ve bizim 
açımızdan en önemli değerlerinden bir 
tanesidir. Bir İngiliz ve Fransız açısından 
yenilgi kabul edilmektedir. Fakat 
Troia, uluslararası platformda ön plana 
çıkabilecek bir unsurdur.

Türkiye bazı zorluklardan geçiyor. Ama 
ben bunu tebessümle izliyorum. Her kriz 
ve sorun dönemi yeni kapılar açar ve 
kendimizi, daha farklı neler yapabilirizi 
sorgulamamızı sağlar. Türkiye’nin önünde 
yeni kapılar açılacak. 2017 zor bir yıl 
olacak fakat 2018’den ise çok umutluyum. 
Turizmin son dönemlerde girdiği 
sıkıntılardan dolayı neler yapabiliriz 
noktasında çalışmaları arttırıp katkı 
sunmuş oluruz. 

Troia’nın Uluslararası konuma 
taşınması gerekli önemli bir unsur 
oluşu turizm sektörü için de büyük 
bir güçtür. Amerika’da bile 20 şehrin 
adı Troia’dır. Bugüne kadar yapılan 
çalışmalarla iyi bir noktaya gelindi. 
Bundan sonraki çalışmalarda Dışişleri 
Bakanlığı'nın da devrede olmasıyla 
yapılacak olan çalışmalar daha da farklı 
bir boyuta gelecektir. Gerek hükümet, 
gerek Çanakkaleli siyasetçiler ve biz 
akademisyenlerin desteğiyle bu işin 
peşini bırakmamalıyız. İnsanların 
diline ve gönlüne bu değerler doğru bir 
biçimde yerleştirildiğinde başarımız 
daha fazla artacaktır. Bu projeyi tam 
anlamıyla sonuca ulaştırana kadar 
peşinde koşmamız gerekmektedir. 
Bu çalışmalarda emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. ÇOMÜ olarak her 
konuda destek vermeye hazırız.”

Şehrin Dinamikleri, 2018’in Troia Yılı      
Olması İçin Güçbirliğine Gidiyor

Rektör	Prof.	Dr.	Yücel	Acer
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 “Her Öğrenci Bir Fidan” Projesi etkinliğine, 
ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Ahmet Erdem, Prof. Dr. Süha Özden, 25. Yıl 
Etkinlikleri Koordinatörü Prof. Dr. Abdullah 
Kelkit, Biga İİBF Dekan Vekili Prof. Dr. Erhan 
Gümüş, Ezine MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Mehtap Özden, ÇOMÜ MEYOK Koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Enver Yolcu, Gelibolu MYO 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. İsmail Elagöz, Deniz 
Teknolojileri MYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa 

Görün’ün yanı sıra çok sayıda yönetici, 
akademisyen ve öğrenci katıldı.
Ezine MYO arazisi içinde çeşitli türlerde 
600’e yakın fidan dikilen etkinlikte bir 
konuşma yapan Prof. Dr. Süha Özden 
ÇOMÜ’nün 25. Yıl Etkinlikleri kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmalardan memnuniyet 
duyduğunu ve doğayı güçlendirmek adına 
yapılan fidan dikimi projesini çok anlamlı 
bulduğunu belirtti.

Biga MYO'da Fidan Dikimi 
Kapsamında Mobilya ve Dekorasyon 
Programı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. 
Ayşin Aşkın koordinatörlüğünde, 
program danışmanı Öğr. Gör. Faruk 
Çetin ve Mobilya ve Dekorasyon 
programı öğrencileri üniversitemiz 
25.Yılını ve 21 Mart Dünya 
Ormancılık Haftası'nı fidan dikerek 
kutladı. 

Ziraat Fakültesi ve Ezine Meslek 
Yüksekokulu’nun ortaklaşa düzenlediği 
zeytin ağacı dikimi etkinliğine Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer ve eşi Aysun Acer, 
Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, 
dekanlar, meslek yüksekokulu müdürleri 

ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte Ezine 
MYO yanında hazırlanan alana, refahın 
bolluğu ve sembolü zeytin ağacı dikimi 
gerçekleştirildi. 

Ezine MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehtap 
Özden, ÇOMÜ’nün 25. yılı anısına tertip 

ettikleri Zeytin Ağacı Hatıra Ormanı’nın 
hazırlanmasına katkı sunan Belediye 
Başkanı Babaoğlu’na teşekkür etti. 
Rektör Acer, gelecek nesillere 
bırakabileceğimiz en doğal mirasın 
ormanlar olduğuna dikkat çekerek ilk 
zeytin fidanını elleriyle dikti.

ÇOMÜ'nün 25. Yılından Geleceğe       
En Doğal Miras

•	 25.	Yıl	etkinlikleri	kapsamında	üniversitemizin	bir	çok	biriminde	fidan	dikimi	gerçekleştirildi.

Ezine MYO’dan Hatıra Ormanı

Biga MYO’dan Fidan
 Dikimi

Her Öğrenci Bir Fidan
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ÇOMÜ, 2017 
Yatırım    
Bütçesi İle 
Büyümeye   
Devam Ediyor

TIP
 FAKÜLTESİ H

ASTANESİ

•	 Çanakkale	
Onsekiz	Mart	

Üniversitesi’nin	
(ÇOMÜ)	2017	yılı	
bütçesi	onaylandı.	
Buna	göre	2017	
yılında	ÇOMÜ	için	
bütçe	ödeneği 277	
milyon	356	bin TL	
oldu.

Onaylanan verilere göre 
ÇOMÜ bütçesinde en 
büyük payı, 40 milyon TL 
ile tamamı yenilecek olan 
Eğitim Fakültesinin giderleri 
oluşturuyor. Yaklaşık 40 
bin m2 alana inşa edilecek 
ve beş bloktan oluşacak 
Yeni Anafartalar Kampüsünde; Yönetim 
Birimleri, Yemekhane, Eğitim Fakültesi 
Binası, Güzel Sanatlar Eğitimi Binası, 
Devlet Konservatuarı Binası, Kongre 
Merkezi, Öğrenci Merkezi (Kütüphane, 
Sığınak, Öğrenci Toplulukları Merkezi, 
Sürekli Eğitim Merkezi, Uzaktan Eğitim 
Merkezi), Kapalı Otopark, Servis Alanları 
ve Çanakkale’ye de hizmet verecek olan 
500 kişilik Kapalı Spor Salonu yer alacak.

Bütçede bir diğer önemli kalemi 
ise ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma 
Hastanesi'nin giderleri oluşturuyor. 
80.000 m2 kapalı alan, 8 blok ve tüp geçit 
bağlantıları, Kanser Tarama Merkezi, Tüp 
Bebek Ünitesi ve Organ Nakil 
Merkezi, 600 yatak kapasiteli, 15 adet 
ameliyathane,250 kişilik konferans 
salonu, 15 adet derslik ve çevre 
düzenlemeleriyle Çanakkalelilerin ve 

çevre illerin sağlıkla ilgili ihtiyacını 
karşılayacak olan hastanenin yıl içinde 
tamamlanması bekleniyor.

2017 yatırım planlarında eğitim 
yatırımlarında da bir artış oldu. 14 Milyon 
TL’den 20 milyon TL’ye çıkartılan derslik 
yapımı giderlerinde %42.6 oranında artış 
gözlemlendi.
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ÇOMÜ bütçesinde alt yapı yatırımları 
başlığı altında ise 4 milyon 400 bin lira 
bütçe yer alıyor. Söz konusu kalem geçen 
yıl 3 milyon 250 bin TL civarındaydı.
ÇOMÜ’de akademik kalitenin 
arttırılmasına yönelik çalışmalar 
gerçekleştiren, Bilimsel Araştırmalar 
Projelerinde ise bütçe 2 milyon 800 
bin TL olarak belirlendi. Konuyla ilgili 
açıklama yapan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer şunları söyledi:

“Üniversitemizin her geçen gün gelişme 
kaydettiğini görüyoruz. Artan öğrenci 
ve akademisyen sayısı, fiziki imkânların 
geliştirilmesi, açılan yeni bölümler 
üniversitemizin, Çanakkale’nin tarihi, 
doğası, kültürü, turizmi ile daha cazip 
hale gelmesini sağlıyor.

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

yaklaşımlarınızı etkiler. Bu anlamda biz 
üniversitemizde çok uzun süredir bu 
ihmal edilmiş olan kültürü oluşturma 
sürecini başlattık, etrafımızda en çok 
bu konuyu konuşur hale geldik. Bu, 
üniversitemizde gittikçe yaygınlaşıyor ve 
bugün BAP’a ayrılan bütçenin artışından 
da bunu anlamak mümkün.

ÇOMÜ’ye verdiğimiz değeri üniversiteye 
ayrılan yatırım ödeneklerinden çok iyi 
görebiliriz. 2017 yılında ÇOMÜ’ye 277 
milyon 356 bin TL bütçe ayrıldı. Öğrenci 
sayımız 49 binin üzerine çıktı. Yeni açılan 
bölümlerle daha da artacak.  İnşaat, alt 
yapı çalışmalarımız da sürecek. 

Yeni	yatırım	planlarımızın	
üniversitemiz	ve	şehrimiz	
açısından	hayırlı	olmasını
diliyorum.”

Rektör	Prof.	Dr.	Yücel	Acer
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•	 Eğitim	Bilimleri	Enstitüsü	
Müdürü	Prof.	Dr.	Salih	Zeki	
Genç	ÇOMÜ'den	mezun	oldu,	
ÇOMÜ'ye	Profesör	oldu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Salih Zeki 
Genç, lisans eğitimini üniver-
sitemizde bitirip doçentliğini ve 
profesörlüğünü ÇOMÜ’de alarak 
bir ilki gerçekleştirdi. 

94 yılında ÇOMÜ Eğitim 
Fakültesi’nden mezun olan Genç; 
önce Batman Gerçüş’te öğretmenliğe 
başladı. 1995 yılında Atatürk Üni-
versitesi Kazım Karabekir Eğitim 
Fakültesi’nin Sınıf Öğretmenliği 
bölümüne asistan olarak giren 
Prof. Dr. Salih Zeki Genç; yüksek 
lisans ve doktorasını aynı fakültede 
tamamladı. 

1,5 yıl kadar Yardımcı Doçent olarak 
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde 
görev yaptıktan sonra memleketi 
Çanakkale’ye gelerek akademik yaşamına 
ÇOMÜ’de devam etti. 

2011 yılında Doçent ve birkaç ay önce 
de Profesör olan Genç, ÇOMÜ’nün 25. 
Yılını kutladığı şu günlerde üniversitenin 
kurumsallaşması adına bir ilki teşkil 
ediyor. 

Üniversitemizde daha önce Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı 
ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı 
da yapan Genç; halen Eğitim Bilim-
leri Enstitüsü Müdürü olarak görevini 
sürdürüyor. 

Konu ile ilgili görüşünü aldığımız Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Salih Zeki Genç; ÇOMÜ Eğitim Fakül-
tesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nün çok 

köklü bir kültüre sahip olduğunu 
kaliteli öğretmenler yetiştirdiğine 
dikkat çekerek “Bugün ciddi anlamda 
Anadolu’nun dört bir tarafına gitseniz 
de hala o ekol devam ediyor” dedi.

25 yıl öncesinden bugüne kadarki 
gelişmeleri çok yakından izlediğini ve 
şahit olduğunu da belirten Genç “1993 
yılında ben 3. sınıftayken o zamanın 
Başbakanı rahmetli Demirel'in 
katılımıyla, şu an hastanenin olduğu 
yere Meslek Yüksekokulları binası 
yaptırılmıştı. Oranın açılışına 
katılmıştım. Bunun kampüsle ilgili 
atılan ilk adım olduğunu söylemek 
istiyorum. Daha sonra Rektörlük 
binasının, FEF’in ve diğer fakültel-
erin yapıldığını biliyoruz. Biga’da ve 
diğer ilçelerde çok çeşitli, kapsamlı 
binaların yapıldığını, akıllı sınıfların 
oluşturulduğunu, laboratuvarların çok 
çeşitlendiğini, hastanesiyle, Dardano-

suyla, Kreşiyle velhasıl 25 yılda ciddi an-
lamda bir atılımın gerçekleşmiş olduğunu 
görüyorum” dedi.

Öğrenciliğinden Profesörlüğüne kadar 
üniversitemizdeki sayısız gelişmeye şahit 
olan Genç son olarak 50 bin öğrenciye ge-
linen bir süreçte, tüm bunların başarıyla 
ve emekle gerçekleştirildiğini ifade ederek 
25 yıllık süreçte üniversitemize katkı 
sunan herkese teşekkür etti.

ÇOMÜ Akademik Ekolünün 
Oluşması Adına Bir İlk

Prof.	Dr.	Salih	Zeki	Genç
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Patent Konusunda Uzmanlaşıyoruz 
•	 Türk	Patent	ve	Marka	Kurumu’ndan	

Sınai	Mülkiyet	Uzmanı	Atalay	Berk	
Damgacıoğlu, Proje	Koordinasyon	
Merkezi’nin	davetiyle	Güzel	
Sanatlar	Fakültesi	Necip	Fazıl	
Kısakürek	Salonu’nda	ÇOMÜ’lü	
akademisyenler	ile	buluşarak	
bilgilendirme	gerçekleştirdi.

Patent nedir, nasıl alınır, kimlere verilir 
gibi konularda akademisyenlere bir 
sunum gerçekleştiren Damgacıoğlu, 
öğleden sonra da Rektörlük Senato 
Salonu’nda, soru cevap 
şeklinde gerçekleştirilen 
bir toplantıda patent 
konusunda son 
gelişmeleri aktardı. 

Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Süha 
Özden, ÇOMÜ 
Teknopark Müdürü 
Öğr. Gör. Erkan Bil, 
Proje Koordinasyon 
Merkezi Koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Ali Örnek’in de 
katıldığı toplantıda bir konuşma yapan 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer; “Bilimsel 
araştırma günümüzün en değerli 
faaliyeti. Ülkeler için de ticari şirketler 
için de böyle. Ayakta kalabilmek ve güçlü 
kalabilmek için bilimsel araştırma yapan 
kurumlar olmak durumundayız. 
Üniversiteler söz konusu olduğunda ise 
araştırma bizim iki temel faaliyetimizden 
bir tanesi. Bu ihmal edemeyeceğimiz, 
geliştirmek için çaba sarf etmek zorunda 
olduğumuz bir alan. Bizden beklenen çok 
şey var” dedi. 
Baştan beri bu mantıkla hareket 

ettiklerine değinen Rektör 
Acer; “Bu anlamda eksik 
olan unsurları bir bir 
tamamlaya çalışıyoruz. 

Bilimsel araştırmaları 
takip edip, destekleyebilmek 

için Proje Koordinasyon 
Birimi'ni oluşturduk. Merkez, 

kurulduğu günden beri önemli faaliyetler 
gerçekleştirdi. TÜBİTAK’la işbirliklerimiz, 
başka kurumlarla yaptığımız ortak 
çalışmalar var” şeklinde konuşarak 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Göreve geldiğimizde şu sıkıntıları 
fark ettik. Patent konusunda ihtiyaç 
duyulan bilginin temin edilebileceği bir 
mekanizma mevcut değildi ve hocalarımız 
konunun farkında değildi. Doğrudan 
konuyla ilgili çalışan bir arkadaşımızı 
görevlendirdik. Bu işin önemli bir 
unsuru da Teknopark. Üniversitemizin 
Teknopark’ı 3 yıl öncesinde kurulmuştu 

ama ortada bir şey yoktu. Kağıt 
üzerinde kalmıştı. Göreve gelir gelmez 
Teknopark’ın yönetimini değiştirdik. 
Erkan Bil hocamızı Genel Müdür olarak 
değerlendirdik. Yönetim Kurulunu 
değiştirdik ve ciddi bir ivme kazandırdık. 
Altyapısını tamamlama anlamında 
ciddi bir süreç içerisindeyiz. Ana 
binasının kaba inşaatı neredeyse bitmek 
üzere. Bir Teknopark Kampüsü olarak 
tasarlandı. Sarıcaeli Yerleşkemizdeki bu 
kampüs önemli bir yer haline geliyor.” 

Teknopark Müdürü Öğr. Gör. Erkan Bil, 
profesyonel bir firmayla anlaşarak, patent 
süreçlerinin yönetilip, bunların hızla 
neticelendirileceği bir sistemin Mayıs 
ayında devreye gireceğini kaydetti.
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Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretmenliği Sertifika Töreni

•	 Türkçe	ve	Yabancı	Dil	Öğretimi	
Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi	
(TÖMER)	tarafından	düzenle-
nen	Yabancı	Dil	Olarak	Türkçe	
Öğretmenliği	eğitim	programı	
kapsamında	hazırlanan	sertifika	
töreni,	Dardanos	Yerleşkesinde	
yapıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
TÖMER tarafından  1 Şubat - 26 
Şubat tarihleri arasında düzenlenen	
72 saati uzaktan öğretim canlı ders 
yöntemiyle, 32 saati ise uygulamalı olarak 
gerçekleştirilen sertifika programına 100 
öğrenci katıldı. Türkiye’nin bu alanda 
yetişmiş 25 bilim insanı, video konferans 
yöntemiyle katkıda bulundu.

Sertifika töreninde açılış konuşmasını 
yapan TÖMER Müdürü Prof. Dr. Bünya-
min Bacak; “ ÇOMÜ olarak bugün bir 
gururu yaşamaktayız. Türkiye genelinde, 
birçok kurumdan daha fazla talep almış 
bulunmaktayız. Bu da bizim alt yapımızın 
ve ekibimizin ne kadar güçlü olduğunu 
göstermiş oldu. TÖMER olarak bizler 
birçok ulusal ve uluslararası projeye 
imza atıyoruz. Bunlardan bir tanesi; Batı 
Trakya’daki Türk öğrencilere uzak-
tan öğretim yoluyla derslerine destek 

olduğumuz projedir. Ekibimiz ve alt 
yapımız daha farklı projeler ve kurslar 
için hazır. Türkiye’nin birçok noktasından 
Çanakkale’yi ve ÇOMÜ TÖMER’i tercih 
etmenizden dolayı memnun olduk. Önü-
müzdeki dönemde de, yine benzer serti-
fika programları ve kurslarımızı açmaya 
devam edeceğiz. Üniversitemiz adına 
bizlere her daim büyük destek veren Rek-
tör Prof. Dr. Yücel Acer’e huzurlarınızda 
çok teşekkür ediyor, sizleri de kutluyorum 
” dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer 
ise yaptığı konuşmada şunları ifade 
etti: “ÇOMÜ olarak birçok üniversiteyi 
geride bırakarak böylesine önemli bir 
programı başarıyla yürütüyor olmamız 
ve sertifika almış olan öğrencilerimizin 
karşısına çıkıyor olmamız bizim için 
büyük bir heyecan ve aynı zaman da gurur 
vesilesidir. Türkiye ile ÇOMÜ’yü bazen 
karşılaştırıyorum. Ülkemiz ve milletimiz 
çok büyük bir potansiyele sahip. Bize 
de, öğretilmiş olan eksikleri üniversite 
olarak gidermek kalıyor. Onların başında 
da kendimize güvenimizin biraz daha 
arttırılması gerekiyor. Ülkemize dışarıdan 
bakanlar, milletimizin başarı ve potansi-
yel yönünden ne kadar yüksek olduğunu 
görmektedirler. Bu yüzden, asla kendimizi 

küçümsemeden bize yıllarca öğretilmiş 
olan “başaramayız ”şeklindeki şartlanmayı 
“biz yapamayız başkaları bizden daha iyi 
yapar” şeklinde oluşan düşünceyi kesin-
likle ortadan kaldırmamız gerekmektedir.

Olumsuz düşünceyi ortadan 
kaldırdığımızda, büyük başarılara imza 
atıldığını biliyoruz. Üniversitemize ben de 
öyle bakıyorum. Her ne kadar Türkiye’deki 
40 üniversiteden sonra kurulmuş olsa 
da büyük bir potansiyeli var. TÖMER de 
yurt dışında yaşayan soydaşlara Türkçe 
eğitimini uzaktan öğretim ile yaparak 
bizim dışımızdaki birçok kurumdan daha 
fazla öğrenci almamız neticesinde, büyük 
bir başarıya imza atmış bulunmaktadır. Bu 
anlamda emeği geçen tüm hocalarımıza 
teşekkür ediyorum.” 

Sertifika töreni programına ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, TÖMER 
Müdürü Prof. Dr. Bünyamin Bacak başta 
olmak üzere akademik ve idari personelin 
yanı sıra sertifika programında ders veren 
öğretim elemanları ile programa teknik 
destek veren akademik ve idari personel 
katıldı.
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Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı                
Son Yolculuğuna Uğurlandı

•	 Fırat	Kalkanı	Harekâtı	esnasında	
şehit	olan,	Piyade	Astsubay	
Üstçavuş	Kıvanç	Kaşıkçı,	yapılan	
törenle	son	yolculuğuna	uğurlandı.	

Fırat Kalkanı Harekâtı esnasında şehit 
olan, Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç 
Kaşıkçının	cenazesi, Çanakkale Devlet 
Hastanesi morgundan binlerce kişinin 
katılımıyla alındı. Şehidin naaşı, kortej 
eşliğinde ilk önce baba evine götürüldü. 
Burada helallik alınmasının ardından 
Astsubay Kaşıkçı'nın cenazesi Şehitler 
Camisi'ne getirildi. 

Cenaze törenine Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bakan 
Yardımcısı Mehmet Daniş, AK Parti Grup 
Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili 
Av. Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Mil-
letvekili Ayhan Gider, Çanakkale Valisi 
Orhan Tavlı, Gelibolu 2. Kolordu 

Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, İl 
Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, 
Emniyet Müdürü Celal Sel ile Kaşıkçı aile-
sinin yakınları ve çok sayıda vatandaşlar 

katıldı.Çanakkale Müftü Vekili İbrahim 
Sezgin tarafından kıldırılan namazın 
ardından şehidin cenazesi tören 
mangasının omuzlarında top arabasına 
kadar taşındı. Kaşıkçı'nın cenazesi, 
Hastanebayırı Şehitliği'ne defnedildi.

Piyade	Astsubay	Üstçavuş	
	Kıvanç	Kaşıkçı

•	 Fırat	Kalkanı	Harekâtı	
esnasında	şehit	olan,	Piyade	
Astsubay	Üstçavuş	Kıvanç	
Kaşıkçı	için	mevlit	programı	
yapıldı. 

Düzenlenen mevlit programına, 
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 
Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tüm-
general İzzet Çetingöz, Çanakkale 
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-

tesi (ÇOMÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. 
Süha Özden, İl Jandarma Komutanı 
Albay Necmi İnce, Emniyet Müdürü 
Celal Sel ile kurum ve kuruluşların 
müdürleri, Kaşıkçı ailesinin 
yakınları ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Okunan Kur’an’ı Kerim ve ilahilerin 
ardından, Çanakkale Müftü Vekili 
İbrahim Sezgin tarafından yapılan 
dua ile mevlit programı sona erdi.

Kıvanç Kaşıkçı'nın Mevlit Programı Yapıldı

•	 Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi	(ÇOMÜ)	
Rektör	Yardımcısı	Prof.	Dr.	Mirza	Tokpunar	ve	
Genel	Sekreter	Sami	Yılmaz,	84	yaşında	vefat	
eden	Kore	Gazisi	Şakir	Onay'ın	cenaze	törenine	
katıldılar.

 Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesinde Gazi Hüdaven-
digar Camiisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze 
namazı sonrası askeri törenle belde mezarlığına defnedilen 
Onay'ın cenazesine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın yanı 
sıra kent protokolü de katıldılar.

Kore Gazisi Şakir 
Onay Defnedildi
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Balkanlarda Güçleniyoruz
•	 Balkan	ve	Ege	Uygulama	

ve	Araştırma	Merkezi’nin	
kurulmasına	YÖK’ten	onay	geldi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin 
kurulması için girişimde bulunduğu	
Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ile Balkan coğrafyası arasında  
akademik işbirliğini arttırmak 
amaçlanıyor.  Çanakkale-Ege adaları 
(Gökçeada-Bozcaada ve komşu Yunani-
stan adaları)-Trakya-Balkanlar ekseninde 
bölgenin tarihi, siyaseti ve kültürü gibi 
ana başlıklar üzerinden bölgeyi akademik 
düzeyde kavramaya yönelik çalışmalar 
yürütmesi planlanıyor.

 “Hedefimiz Balkanları en kapsamlı 
çalışan üniversite olmak” 

Balkanlarla akademik işbirliğini arttırma 
stratejisi çerçevesinde kurulan merkezle 
ilgili ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer 
şunları söyledi: “Bu yıl Üniversitemizin 
kuruluşunun 25’inci yılını kutluyoruz. 
ÇOMÜ artık çeyrek asrı devirmiş, yeni 
kurulan üniversite statüsünden çok-
tan çıkmış bir kurum. Bu yüzden artık 
orta ve uzun vadeli planlar yaparken 

uluslararasılaşmanın, akademik 
çalışmalarımızı daha da derinleştirmenin 
altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. 
Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma 
Merkezi de böyle bir stratejinin yeni 
halkası. Daha önce Balkan coğrafyasıyla 
işbirliğini artırmak hedefini belirlemiştik. 
Bu hedef doğrultusunda bölgeye yönelik 
pek çok temasımız, girişimimiz oldu. Üni-
versitemizin Balkanlara coğrafi yakınlığı, 
bize akademik ortamda da bir fırsat 
sunuyor. Bu fırsatı somut çalışmalara 
dökebilmemiz için yeni kurduğumuz 
merkez bir zemin işlevi görecek. ÇOMÜ 
olarak hedefimiz Balkanları her yönüyle 
en kapsamlı çalışan üniversite olmak. 
Üniversitemizdeki tüm akademisyenleri 
merkeze destek olmaya davet ediyorum.” 
 

“Çalışmalar derinleşecek ve 
kurumsallaşacak” 

Çanakkale’nin coğrafi konumunun da 
Balkan ve Ege coğrafyasıyla iş birliği 
geliştirmeye çok uygun olduğunun altını 
çizen Prof. Dr. Yücel Acer, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Kurulan araştırma merkezi ile bu 
coğrafya ile olan ortak akademik 
çalışmalar ve işbirlikleri daha da 
derinleşecek ve kurumsallaşacaktır. 
Çanakkale’nin Balkanlara olan coğrafi ve 
kültürel yakınlığı da düşünüldüğünde bir 
araştırma merkezi çatısı altında bölgeye 
dair çalışmaların derinleştirilmesi ve 
yapılan işbirliklerinin kurumsallaşıp 
sürekliliğinin sağlanması bir gereklilik 
ve aynı zamanda Üniversitemiz için bir 
sorumluluktur.”

 ÇOMÜ’nün Balkan coğrafyasından 
250’ye yakın uluslararası öğrencisi, 
çok sayıda üniversite ile akademik 
işbirliği, ortak projeleri ve ayrıca Sosyal 
Bilimler Enstitüsü bünyesinde Balkan 
Araştırmaları Yüksek Lisans Programı 
bulunuyor. 
 
Geçtiğimiz Haziran ayında YÖK, 
yurtdışından öğrenci kabul 
kontenjanlarında Balkan ülkeleri için 
ÇOMÜ tarafından belirlenen sayının 
ayrılmasını uygun görmüştü. Bu karar 
ile Balkanlardan gelen öğrenci sayısının 
daha da artması bekleniyor.
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•	 Ukrayna’nın	Odessa	I.I.	
Mechnikov	National	Üniversitesi	
ile	Çanakkale	Onsekiz	Mart	
Üniversitesi	arasında	imzalanan	
ikili	işbirliği	anlaşması	
kapsamında	ilişkileri	geliştirmeye	
yönelik	faaliyetler	başladı.

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer’in, Ukrayna’nın 
Odessa I.I. Mechnikov National 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Igor 
Koval ile imzaladığı ikili anlaşma 
çerçevesinde çalışmalara başlandı.
ÇOMÜ adına Prof. Dr. Hasan 
Arslan ve Doç. Dr. Vedat Çalışkan, 
Odessa’ya giderek Türkiye 
Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na 
(Odessa I.I. Mechnikov National 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü'nde yer alan Türkçe 
Çalışmalar Bölümü'ne iletilmek 
üzere) dizüstü bilgisayarlar, haritalar, 
projektör, modem ve çok sayıda kitap 
teslim ettiler. 

İkili işbirliği çerçevesinde 
gerçekleştirilen bu çalışmalar 

kapsamında, Ukraynalı öğrencilerin en 
fazla talep ettiği bölümlerin arasında 
yer alan Turkish Studies Bölümünün 
güçlenmesi ve daha fazla öğrencinin bu 
bölümü tercih etmesi hedefleniyor. 
Diğer yandan ÇOMÜ’nün, Enstitü 
Müdürlüğü ve bölümdeki Ukraynalı 

öğretim elemanlarıyla devam eden 
işbirliği neticesinde, 23-26 Ağustos 
2017 tarihlerinde ÇOMÜ, Odessa I.I. 
Mechnikov National Üniversitesi ve 
Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırma 
Derneğinin (IASSR) ortaklaşa 
düzenleyeceği geniş katılımlı bir 

uluslararası konferans ile Odessa 
Turkish Studies Bölümü öğretim 
elemanlarının ve öğrencilerinin 
Türkiye’ye ve dünyaya açılmasına 
destek sağlanması amaçlanıyor. 
Odessa Başkonsolosu Cemil 
Ufuk Toğrul, bağışlanan eğitim 

materyallerinin Türkçe çalışmalar 
bölümünü güçlendirmek için 
son derece yararlı olacağını ve 
Türkçe öğrenen öğrencilerin 
ilgisini arttıracağını belirtti. Prof. 
Dr. Hasan Arslan da Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi'nin 
ve Uluslararası Sosyal Bilimler 
Araştırma Derneği'nin bölüme 
desteklerinin devam edeceğini, 
ilerleyen tarihlerde seminer 
programlarının planlandığını 
ve K107 Erasmus Değişim 
Programı'na başvurulduğunu 
belirtti.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise 
ÇOMÜ’nün Balkanlara ve Karadeniz 
ülkelerine açılma politikasının giderek 
ivme kazandığını ve yakın zamanda 
bunun, üniversitemiz adına olumlu 
sonuçlar meydana getireceğini dile 
getirdi. 

 25. Yıl Etkinliklerine Koç Holding Destek Verecek

•	 ÇOMÜ’nün	25.	Kuruluş	
Yıldönümü	etkinliklerini	
Türkiye	Üniversite	Sporları	
Federasyonu	ve	Koç	Spor	Fest	
ile	birlikte	gerçekleştirme	
önerisine	hem	federasyon	
hem	de	Koç	Holding	yöneticileri	
destek	verdi.	

Koç Holding üst düzey yöneticilerinden; 
Koç Kurumsal Marka Müdürü Okyar 
Tuncel, Koçfest Genel Koordinatörü 
Levent Mergen ve Sportsnet Grup 
Yönetim Kurulu Üyesi Metin Görgün; 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’i makamında 
ziyaret etti. 

25. Yıl etkinliklerinin üniversite 
kampüsünde Koç Fest kalitesinde 
düzenlenmesi konusunda mutabakata 
varıldı. ÇOMÜ 25. Yıl Kutlama Etkinlikleri 
Komite Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit 
ile BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necati 
Cerrahoğlu’nun da hazır bulunduğu, 
toplantı sonrası Terzioğlu Yerleşkesinde 
organizasyonun düzenleneceği alanlarda 
incelemelerde bulunuldu.

Koç Holding, topluluk 
şirketleri ile birlikte, 
müzik ve eğlenceyi 
üniversitelere 
taşımak, öğrencilere 
özel bir festival 
yaratmak ve bunu 
gelenekselleştirmek 
adına 2006 yılından 
itibaren Koç Spor Fest 
etkinliklerini başlattı. 
Son 10 yılda 34 şehir 
gezerek 89 festival 
düzenleyen Koç Holding, 
2017 yılında ziyaret 

edilecek ilk lokasyon olarak Çanakkale’de 
karar kıldı. Sporun toplum hayatının 
kalitesini arttırdığına ve gençlerin 
bedensel ve ruhsal gelişimine katkı 
sağladığına inanan Koç Holding, Koç Spor 
Fest projesi kapsamında 2009 yılında 
Üniversite Sporları Federasyonu işbirliği 
ile “Türkiye Üniversite Spor Oyunları”nın 
ana sponsorluğunu üstlendi.

ÇOMÜ - Odessa I.I. Mechnikov National          
Üniversitesi Arasında İş Birliği
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Röportaj : Duygu Karademir Aras

•	 Dünya	Sağlık	Örgütü,	UNICEF,	
Amerikan	Pediatri	Akademisi	
ve	Sağlık	Bakanlığı	gibi	birçok	
uluslararası	ve	ulusal	kuruluş	
tarafından	yapılan	araştırmalar	
ilk	6	ay	anne	sütüyle	beslenmenin	
bebekler	için	çok	önemli	olduğunu	
vurguluyor.	

Bebeklere ilk 6 ay, gereksinimi olan tüm 
besin öğelerini tek başına sağlayan anne 
sütünün verilmesinin bir yararı daha 
ortaya çıktı. Çocukları pek çok hastalıktan 
koruyan anne sütü, çocukların gece 
altını ıslatma probleminde de önemli bir 
koruyucu. 

Konuyla ilgili olarak Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma 
Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eyüp Burak Sancak 
ile konuştuk. Yrd. Doç. Dr. Sancak; MNE 
Hastalığını, hastalığı anne sütü ile 
ilişkilendiren ve dünyada ilk kez yapılmış 
olan araştırmayı ve özellikle biofeedback 
tedavisinde Türkiye’de sayılı merkezden 
biri olan ÇOMÜ’de, hastalıkla ilgili 
uygulanan tedavi yöntemlerini anlattı. 

Bu hastalığın adı Monosemptomatik 
Enurezis Nokturna, yani gündüz problemi 
olmayan sadece gece kaçırma yakınması 
olan çocuklar demektir. 

Normal gelişimleri sırasında çocuklar 
genellikle 2 – 3 yaşları arasında me-
sane kontrolünü kazanmaya başlarlar. 
Fakat bazı durumlarda çocuklar 5 yaşını 
doldurmasına rağmen gece kontrolünü 
kazanamazlar. Gece kaçırması diye-
bilmek için çocuğun 5 yaşını doldurmuş 
olması gerekiyor. Yani 60 aydan önce bu 
rahatsızlık mevcutsa tedavi etmiyoruz. 

Bu hastalık yılda %15 oranında 
kendiliğinden düzelir. Bugüne ka-
dar hastalığın bu yüksek oranda 
kendiliğinden düzelmesine nelerin etki 

ettiğinin araştırılmadığını gördük. Bu 
sebeple aklımıza araştırılması gereken 
çeşitli durumlar geldi. Örneğin, annenin 
ve babanın eğitim durumu, sosyoeko-
nomik durumu, gelirleri, ailede başka 
bir çocukta kaçırma olup olmadığı, 
anne ve babada varsa kaçırma yaşı ve 
anne sütü alma süresi gibi değişkenleri 
ayrıntılı şekilde düşündük ve hastalığın 
kendiliğinden düzelmesi üzerinde 
hangilerinin etkinliği olup olmadığını 
araştırmaya karar verdik. Bu çalışmayı 
1500 kişi üzerinde yaptık. Bu 1500 
kişi içerisinden MNE için hiçbir tedavi 
almayan ve gece kaçırması kendiliğinden 
düzelen 181 kişiyi seçtik. Bunların 
kendiliğinden idrar kaçırmasının 
düzelmesinin üzerine nelerin etkin 
olduğunu araştırdık. Çalışmamız bunun 
üzerine kurulu. 

Öncelikle MNE hastalığı nedir? 

MNE Rahatsızlığı ile anne sütü 
arasında nasıl bir bağlantı var ve 
bunu araştırma fikri nasıl ortaya 

çıktı? 

“Çocukların 
Gece Kaçırma 

Rahatsızlığında,
Bir Korunma 

Yöntemi Olarak” 
Anne Sütü 

 

 

  

Gece kaçırma 

rahatsızlığı  

diyebilmek için 

çocuğun 5 yaşını 

doldurmuş 
olması 

gerekiyor. 

RÖPORTAJ
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Monosemptomatik Enurezis hastalığının 
nedenleri ile ilgili olarak çeşitli hipotezler 
öne sürülmüş. Bunlardan ilki çocukların 
sinirsel gelişiminin yavaşlaması. İkinci 
faktör çocukların mesane fonksiyonlarını 
kazanma sürecinin gecikmesi, üçüncü 
faktör psikolojik ve davranışsal prob-
lemler ve dördüncü faktörde ise genetik 
olarak çeşitli nedenler öne sürülmüş. 
Bu nedenlerin hemen hemen hepsinin 
üzerinde anne sütünün olumlu etkileri 
olduğunu biliyoruz. Anne sütü alan 
çocukların nöromotor gelişimleri ile 
psikolojik ve davranışsal durumlarının 
özellikle özgüven noktasında daha iyi 
olduğunu biliyoruz. Bu sebeplerle anne 
sütünün gece kaçırma üzerine etkisi var 
mıdır diye araştırmak istedik. Genel bir 
değerlendirme yapınca çocukları 5 aydan 
az ve 5 aydan çok emzirilenler diye iki 
gruba ayırdığımızda aralarında ciddi 
bir fark olduğunu saptadık. Sonuçta da 
araştırdığımız pek çok faktörden sadece 
iki faktörün çok etkili olduğunu gördük. 
Bunlardan ilki aile hikâyesi; eğer ailesinde 
bir kaçıran varsa, anne ya da babadan biri 
belli bir yaşa kadar gece idrar kaçırıyorsa 
bu çocukların düzelme yaşının da genelde 
onlara yakın yaşa kadar devam ettiğini 
bulduk. İkincisi ve daha çok etkileyen 
faktör ise anne sütü. 5 aydan daha uzun 
süre emzirilen çocukların daha erken 
yaşta idrar kaçırmalarının düzeldiğini 
gördük. Bu da çok önemli bir bulgu. Bu 
çalışma ile çocukların anne sütünü 
almaları gereken süre ile ilgili bir 
sınır değer bulduk. 

Yaptığımız çalışmanın sonucu olarak 
şunu söylüyoruz; çocukların idrar 
kaçırmasının kendiliğinden düzelmesinde 
anne sütünün faydası vardır ve çocuklar 
en az 5 ay emzirilmelidir. 

Anne sütünün, çocuğun zihinsel, 
fizyolojik, psikolojik gelişiminden 
savunma sistemine kadar pek çok 
açıdan faydası var. Birçok faydasının 
yanında yaptığımız araştırma ile bir 
de bu faydasını ortaya koymuş olduk. 
Yaptığımız çalışma, gece kaçırmalarında 
kendiliğinden düzelme 
üzerinde anne 
sütünün etkisini 
araştıran dünyada 
yapılan ilk çalışma. 

Özellikle belirtmek 
gerekirse anne sütü bir 
tedavi değil bir korunma 
yöntemidir. 

Normal şartlarda dünya standartlarında 
Monosemptomatik Enurezis tedavisinde 
iki altın standart tedavi vardır. Birincisi 
Desmopressin ilaç tedavisi, ikincisi de 
alarm tedavisi. 

Alarm tedavisini kısaca şu şekilde 
açıklayabiliriz; çocuğun iç çamaşırına bir 
elektrot bağlanır. Bu elektrot ıslandığında 
alarm çalmaya başlar. Çocuklar bu 
şekilde şartlandırılır. 6 haftalık tedavi 
sonucunda oldukça etkin bir tedavi 
yöntemidir. Çocuk belli bir haftadan sonra 

alarm sesini duymamak için tuvaleti 
geldiğinde altına kaçırmadan 

uyanmaya başlar ve belli bir 
aşamadan sonra cihaz çıkarıldığı 
halde altına kaçırmadan uyanır. 

Bu şekilde çocuklara davranışsal 
bir tedavi yapıyoruz. 

5 Aydan Çok Emzirilen Çocuklarda 
Gece Kaçırma Oranı Daha Düşük 

Yaptığımız Çalışma Dünyada Bir İlk
Hastalığın tedavi yöntemleri 

nelerdir? 

BİR KORUNMA 
YÖNTEMİDİR

ANNE SÜTÜ 
BİR TEDAVİ 
DEĞİL

Üroloji	Ana	Bilim	Dalı	Öğretim	Üyesi	Yrd.	Doç.	Dr.	Eyüp	Burak	Sancak

RÖPORTAJ
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•	 İstanbul	Uluslararası	
Buluş	Fuarı	(ISIF’17),	
Bilim,	Sanayi	ve	Teknoloji	
Bakanlığı	ve	Uluslararası	
Buluşçular	Birliği	
himayelerinde	Türk	
Patent	ve	Marka	Kurumu	
ev	sahipliğinde	İstanbul	
WOW	Convention	
Center’da	gerçekleştirildi.	
32	ülkeden	katılımcının	
bulunduğu	ISIF’17’de	105	
tanesi	Patent	ve	Marka	
Kurumu	tarafından	tescil	
edilmiş	toplam	370	buluş	
sergilendi. 

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Habip Asan, Dünya Fikri 
Mülkiyet Teşkilatı Birim Başkanı Quan-
Ling Sım ve Avrupa Patent Ofisi Avrupa 
İşbirliği Direktörü Carlo Pandolfi’nin 
stantları ziyaret ederek buluşları 
değerlendirdiği fuarda Çanakkale 
Teknopark firmalarından Astroia 
Astronomi Uzay ve Havacılık Ar-Ge San. 

Tic. ve Ltd. Şti.'nin “Lego Tipi Prefabrike 
Yapıların Kurulumunun Sağlanması (Lego 
Profil)” isimli buluşu gümüş madalya ile 
ödüllendirildi. Ödül alan buluş sahipleri 
ödüllerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün elinden aldı. 

Ödül alan firma yetkilileri, Çanakkale 
Teknopark Müdürü Öğr. Gör. Erkan Bil 
ile birlikte Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yücel Acer’i makamında 
ziyaret ettiler. Rektör Acer, 
göstermiş oldukları başarıdan 
dolayı firma yetkililerini 
tebrik ederek “Göreve 
geldiğimiz ilk günden beri 
Çanakkale’nin en önemli 
girişimlerinden birisi olan 
Teknopark’ın, milletimizin 
var oluş hikâyesinin yazıldığı 
şehrimize yaraşır hale 
gelmesi için tüm gücümüzle 
çalışıyoruz. Bu kapsamda 
hem özel hem de kamu 
sektöründeki paydaşlarımızla 

sürdürdüğümüz çalışmalar hızla 
devam ediyor. Büyük bir sinerji ile 
gerçekleştirdiğimiz projelerimizin 
meyvelerini veriyor olması bizi daha çok 
çalışmamız hususunda motive ediyor. 
Dünyanın 5 büyük buluş fuarından 
birisinde Çanakkale Teknopark olarak 
ödül almak da bizim için büyük bir 
onurdur” dedi.

İlaç ve alarm tedavisinin yanı sıra 
kliniğimizde hastalıkla ilgili başka bir 
ilaçsız tedavi daha uyguluyoruz. Bu tedavi 
biofeedback tedavisi.

Bu tedavide gece kaçırma sorunu olan 
çocuğumuzu haftada bir gün hastaneye 
çağırıyoruz ve hastaneye yatırıp vücu-
duna iki adet elektrot bağlıyoruz. Bu elek-
trotlar çocuğun karşısında bulunan içinde 
kuş animasyonu olan bir monitöre bağlı 
oluyor. Çocuk kaslarını kastığı zaman 
monitördeki kuş havalanıyor, gevşettiği 
zaman alçalıyor. Bu şekilde çocukta 
kaslarının kontrolünü sağlıyoruz. Yani 
çocuk idrar tutan kaslarını güçlendirmeyi 
öğreniyor. Kol kasları zayıf birinin ağırlık

 

kaldırarak kol kaslarını güçlendirmesi gibi 
biz de bu çocuklara kaslarını geliştirmeyi 
öğretiyoruz. Burada öğrettiğimiz egz-
ersizleri evde de yapmasını istiyoruz. 
Yani çocuk, kuş hareketleri dediğimiz 
bu hareketlerle; kuşun yükselme-
sini, alçalmasını, engellerden geçmesini 
sağlarken bu kaslarını koordine etmeyi 
ve bu kaslarını nasıl çalıştıracağını 
öğreniyor. Bu kaslar idrar tutturan kaslar. 
Biofeedback tedavisi ile gece idrar kaçıran 
çocukların kaçırmalarının engellenmesine 
fayda ettiğini, 

özellikle ilaç tedavisine dirençli olanların 
büyük oranda düzeldiğini gördük. Yani 
ilaç tedavisi hastalığa etki etmemişse 
biofeedback tedavisi çocuklarımızın gece 
kaçırmalarını düzeltmede elimizdeki en 
etkili yöntem. Bu tedavi Türkiye’de sayılı 
merkezlerde uygulanan bir tedavidir. O 
merkezlerden biri de Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi’ndedir. 

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi’nde 

Uygulanan Biofeedback tedavi 
yönteminin Türkiye’de sayılı 

merkezde uygulandığını biliyoruz. 
Biofeedback tedavisi hakkında 

bilgi verir misiniz?

Türkiye’de sayılı merkezde 
uygulanan biofeedback tedavisi 

ÇOMÜ’de 

Türkiye’de sayılı 
merkezde uygulanan 
biofeedback tedavisi 

ÇOMÜ’DE

Çanakkale Teknopark ISIF’17’den Ödülle Döndü
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•	 Ayvacık	ve	bölgesindeki	deprem-
ler,	Çanakkale	Onsekiz	Mart	
Üniversitesi’nde	(ÇOMÜ)	düzen-
lenen	panelde	masaya	yatırıldı.	
Mühendislik,	Sosyoloji,	Psikoloji	ve	
Mimarlık	alanlarından	deneyimli	
akademisyenler	konuyu	çeşitli	yön-
leriyle	ele	aldı,	görüş	ve	önerilerini	
paylaştılar. 

Troia Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
panele ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Erdem, Çanakkale AFAD İl 
Müdürü Levent Yılmaz, PTT Başmüdürü 
Hüseyin Zengin, GMKA Ajansı İl Koor-
dinatörü Recai Başaran ile ÇOMÜ’lü 
akademisyenler ve öğrenciler katıldılar. 

Moderatörlüğünü, ÇOMÜ Rektör 
Yardımcısı ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Özden’in 
yaptığı panelde, ilk olarak Prof. Dr. Özden 
faylar ve hareketleriyle ilgili bilgiler 
aktardı. Özden, bölge içerisinde irili 
ufaklı bir çok fay bulunduğunu söyledi ve 
şunları ekledi: 

Buradaki Etkinlik Azalarak Bitecek 
Gibi Görünüyor

“Buradaki etkinlik azalarak bitecek gibi 
görünüyor. Temel kurallar içerisinde 
5.3’ün üzerine çıkacak bir deprem 
olasılığını çok düşük görüyorum. Bölge-
deki enerji büyük ölçüde açığa çıkmış gibi 
görünüyor. Ama yine de tabiat bizi her 
zaman yanıltabilir”
 
Mühendislik Fakültesi Jeofizik 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tol-
ga Bekler bölgemizde daha önce meydana 
gelen depremlere dair notlar aktardı. 

Ayvacık Depremleri Bu Bölge İçin 
Yeni Bir Durum Değil

Tektonik yapının anatomisi 

incelendiğinde heyecanlı, dinamik 
ve genç bir yer yapısı olan bu bölgede 
yüzyıllardır depremlerin yaşandığını ve 
yaşanmaya da devam edeceğini söyleyen 
Bekler; ‘’ Fayların olduğu yerler her zaman 
deprem üretmeye aday olan yerlerdir. 
Dolayısıyla Ayvacık depremleri bu bölge 
için yeni bir durum değil. Biz sismologlar 
olarak bu hareketliliğin kökenine inmeye 
çalışıyoruz’’ dedi ve kurdukları deprem 
istasyonlarıyla ilgili bilgileri aktardı.
İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Orhun Köksal, deprem böl-
gesinde yapısal hasarlara yönelik yaptığı 
gözlemleri izleyicilerle paylaşırken şunları 
söyledi: 

Evlerimiz Depreme Dayanıklılık 
Yönünden Zayıf, 5 Büyüklüğündeki 

Sarsıntıda oluşan Hasara 
Şaşmamak Gerek

“Depremler konusunda tecrübesi olan 
Japonya’da insanlar panik yapmadan ön-
lem alırken ülkemizde ise panik halinde 
kaçışan insanların çokluğunu görüyoruz. 
Çünkü biz de evler depreme dayanıklılık 
yönünden zayıf. Japonya’da deprem 

esnasında insanlar sakinliğini koruyor, 
raflarda duran malzemeler veya kitaplar 
dâhil düşmüyor. Ayvacık bölgesindeki 
hasar gören yapı stoku, yığma tarzı. 
Gülpınar nahiyesinin içinde yapıların 
genel hali yığma dediğimiz şekilde.Tuzla 
ve Gülpınar’da daha kaliteli taşlardan ve 
harçtan oluşan yığma yapılar mevcutken, 
Yukarıköy gibi depremde en fazla etkile-
nen kısımlarda arada doğru düzgün her 
hangi bir harcın kullanılmadığı, düzen-
siz taşlardan yapılmış ve boş bırakılmış 
hemen devrilebilecek taşların mevcut 
olduğunu yapılan incelemelerde gördük. 
Bu sebepten 5 veya 5.5 oranında olan 
sarsıntıda oluşan hasara şaşırmamamız 
gerekiyor”

Mimarlık Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Ali 
Tolga Özden bölgemizdeki depremlerin 
hasarlarının nedenlerine dair tespitlerini 
paylaştı.
 
Panel; Jeoloji Mühendisliği Bölümünden 
Yrd. Doç. Dr. Celal Tunusluoğlu, Arş. Gör. 
Dr. Ozan Deniz ve Psikolojik Danışmanlık 
ve Rehberlik Biriminden Uzman Serdar 
Topal’ın sunumlarıyla devam etti, soru 
cevap bölümüyle sona erdi.

Ayvacık Depremleri ÇOMÜ’de Masaya Yatırıldı

Rektör	Yardımcısı	Prof.	Dr.	Süha	Özden
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•	 Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üni-
versitesi	Kadın	Araştırmaları	
Merkezi	(KAM)	8	Mart	Dünya	
Kadınlar	Günü	vesilesiyle																
'Flört	Şiddeti'	konulu	bir	panel	
gerçekleştirdi.	

•	
Troia Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen panele Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, 
Çanakkale Baro Başkanı Bülent Şarlan, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
ardından Kadın Araştırmaları Merkezi 
(KAM) Müdürü Doç. Dr. Gülgün Yazıcı, 
günün anlam ve önemine değinen bir 
konuşma yaparak şunları söyledi: 

Kadınlar İçin Daha Aydınlık, 
Daha Eşitlikçi, Daha İnsanca 
Yaşayacakları Bir Yaşam İçin 

Çalışıyoruz

“Gönül isterdi ki bugün kadınlarla ilgili 
güzel haberler verelim. Gönül isterdi 
ki kadınların bugün sporda, sanatta 
bilimde kazandıkları başarıları 
konuşalım. Onların daha müreffeh 
bir hayat yaşamaları için neler 

yapıldığından bahsedelim. Ancak 
maalesef kadınlar adına bu 8 Mart’ta 
da konuşacak farklı bir şey yok. Yine 
pek çok kadın öldü. Yine pek çok kadın 
acı çekti. Yine pek çok kadın tacize, 
tecavüze, istismara, şiddete maruz kaldı. 
Yine pek çok kadın eğitim hayatından 
alınarak çocuk yaşta evlendirildi. 
Manzara yine karanlık. Yine iç karartıcı. 
Ancak bütün bu karamsar tabloya 
rağmen vazgeçmiyoruz ve kadınlar 
için daha aydınlık, daha eşitlikçi, daha 
insanca yaşayacakları bir gelecek 
oluşturmak adına hep birlikte çalışmaya, 
hep birlikte çabalamaya devam 
ediyoruz. KAM olarak kurulduğumuz 
günden itibaren bir araştırma merkezi 
olduğumuzun, bir eğitim kurumu 
olduğumuzun bilinciyle hareket ettik. 
Hedefimiz öncelikle kendi
önümüzdeki kadın problemleri oldu. 
Üniversitemizin kadınlarının gerek 
öğrencilerinin, gerek akademik 
personelinin, gerek idari personelinin 
sorunlarını ele alamaya çalıştık. Bugün 
bizi yalnız bırakmayarak bu salonu 
tıklım tıklım doldurarak ne kadar doğru 
bir problemi ele aldığımızı bize bir 
kez daha gösterdiniz. Şiddet deyince 
şiddetin çok fazla çeşidi olduğunu 
biliyoruz. Artık şiddet deyince sadece 

fiziksel şiddeti aklımıza getirmiyoruz. 
Bazen şiddet sevgi maskesi altında 
kendini gösteriyor ve çok daha 
yaralayıcı, çok daha can acıtıcı olabiliyor. 
O yüzden biz gençlerimizin bu konuda 
bilinçlenmesini çok önemsiyoruz.” 

Doç. Dr. Gülgün Yazıcı’nın 
konuşmasının ardından Sağlık            
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gülbu 
Tanrıverdi’nin yönettiği; Psikiyatrist 
Doç. Dr. Demet Güleç Öyekçin, Psikolog 
Serdar Topal,
Avukat Şennur 
Tarak’ın 
panelist olarak 
katıldığı
panele 
geçildi. 

Flört Şiddeti Gençler                   
Arasında %55’e Kadar Çıkıyor

KAM	Müdürü	Doç.	Dr.	Gülgün	Yazıcı
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Araştırmalara Göre Gençler 
Arasında Flört Şiddeti 
%55’e Kadar Çıkıyor

Doç. Dr. Gülbu Tanrıverdi, 
dünyada yapılan araştırmalara 
göre gençler arasında yüzde 10 ile 
55 arasında flört şiddetine maruz 
kalındığının altını çizdi, gençlerin 
bunun farkında olmadığına, 
bunu bir sevgi göstergesi olarak 
gördüklerine dikkat çekti. 

Birey ve Toplumun Kendini 
Tamamlamasını Engelleyen 

Ötekiler Değil Hayatın Kendisi

Doç. Dr. Demet Güleç Öyekçin yaptığı 
sunumda şiddetin tanımını yaparak 
şiddetin psikodinamiği hakkında bilgi 
verdi. Şiddetin kişinin bedensel, ruhsal 
bütünlüğüne zarar veren her türlü 
davranış olduğunu belirten Doç. Dr. Güleç 
Öyekçin, şiddetin ötekinin varlığında 
ortaya çıktığını vurguladı ve şöyle devam 
etti: “Şiddetsizliğin ise birey ve toplumun 
tamamlanmasını engelleyenin ötekiler 

değil de bizzat hayatın kendisi olduğunu 
fark ettiğimiz zaman ancak o zaman 
ötekiler üreten düşman kavramlarını 
terk ettiğimizde şiddet yaşımın dışına 
atılabilecek.”

Flört Şiddeti; Tehdit, Kısıtlama ve 
Baskı Şeklinde Ortaya Çıkıyor

Psikolog Serdar Topal, flört şiddetinin 
ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, 
nasıl yaşandığını ve başa çıkmak için 
neler yapmak gerektiğini anlatan bir 
sunum gerçekleştirdi. Flört şiddetinin 

son zamanlarda hayatımızın 
içinde çok yoğun yaşandığını 
ve bunun çoğu zaman 
farkında olunmadığının altını 
çizdi. Flörtün başlamasıyla 
ortaya çıkan ve romantik 
ilişkilerde görülen şiddete 
flört şiddeti diyoruz diyen 
Topal,  tehdit, kısıtlama ve 
baskı şeklinde ortaya çıktığını 
dile getirdi.

Yasal Olarak Haklarınızın 
Bilincinde Olun

Avukat Şennur Tarak ise kanundaki 
düzenlemeler hakkında bilgiler vererek, 
yasal olarak bireylerin haklarını nasıl 
arayacağının bilincinde olmalarının çok 
önemli olduğunu vurguladı ve şiddete 
maruz kalanların neler yapması gerektiği 
konusunda açıklamalarda bulundu. 

Panel sonrasında Mete Gökçe’nin 
yönettiği Barış Korosu ile bir Koro 
Terapisi yapıldı.

•	 Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi	Yüksek	Öğretim	
Kalite	Güvencesi	3.	Toplantısı;	Üst	Komisyon	Üyeleri,	
Danışma	Kurulu	Üyeleri,	Alt	Komisyon	Üyeleri	ve	
Kalite	Güvencesi	Temsilcilerinin	katılımlarıyla	Troia	
Kültür	Merkezi’nde	gerçekleştirildi.

ÇOMÜ’nün kalite güvencesi çalışmalarından bahseden 
Komisyon Üyesi Prof. Dr. Süha Özden, akademik ve idari 
birimlerimizin dış değerlendirme sürecine hazırlıklarıyla 
programlarımızın akreditasyona hazırlıklarına dair 
aktarımlarda bulundu. 

Prof. Dr. Süha Özden burada yaptığı konuşmada 20’ye yakın 
bölüm ve programın akreditasyon çalışmasının sürdüğünü 
kaydederken, toplantı soru cevap bölümüyle devam etti.

Yüksek Öğretim Kalite 
Güvencesi 3. Toplantısı

•	 8	Mart	Dünya	Kadınlar	Günü	sebebiyle,	Aile	
Sosyal	Politikalar	İl	Müdürlüğü’ne	bağlı	olan	
Kepez	Huzurevi	sakinleri	Çanakkale	Onsekiz	Mart	
Üniversitesi’nde	ağırlandılar.

Kadınlardan oluşan huzurevi sakinleri, ÇOMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer’in eşi Gençlik Danışma Birimi 
Koordinatörü Aysun Acer tarafından Dardanos Yerleşkesi’nde 
gerçekleştirilen yemekte buluştu. 

Aysun Acer, huzurevi sakinlerine üniversitenin kapılarının 
her zaman açık olduğunu ifade ederek günün anısına hediye 
takdiminde bulundu.

Huzurevi Sakinleri 
8 Mart'ta ÇOMÜ’de 

Bir Araya Geldi
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MARDİM Projesi Çanakkale Bölge                   
Semineri Gerçekleşti

•	 Japonya	Deniz-Yer	Bilimleri	ve	
Teknoloji	Ajansı	ile	Boğaziçi	
Üniversitesi	Kandilli	Rasathanesi	
ve	Deprem	Araştırma	Enstitüsü	
işbirliğiyle	hazırlanan	MARDİM	
Projesi'nin	Çanakkale	Bölge																																		
Semineri	gerçekleşti. 

Çanakkale Afet ve Acil Durum İl 
Müdürlüğü ev sahipliğinde, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Troia 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ‘’Mar-
mara Bölgesinde Deprem ve Tsunami 
Zararlarının Azaltılması ve Türkiye’de 

Afet Eğitimi Projesi Çanakkale Bölge 
Semineri’’ne Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı 
Dağ, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Süha Özden, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) 
Müdürü Levent Yılmaz, Başbakanlık 
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı 
AFADEM Müdürü Ahmet Demirtaş ve 
program yetkilisi Fettah Olcar, kamu ku-
rum ve kuruluşların müdürleri, akademi-
syenler ile AY-AY öğrencileri katıldı. 

Açılış Konuşmasını AFAD İl Müdürü 
Levent Yılmaz’ın yaptığı etkinlikte; Dr. 
Doğan Kalafat MARDİM Projesi'ni tanıttı. 

Dr. Seçkin Özgür Çıtak; Türkiye için 
Bütünleşik Deprem Simülasyon Sistemi 
geliştirilmesi ve Marmara Bölgesi'nde 
Makrobölgeleme Çalışmaları’nı aktardı. 
Doç. Dr. Mayumi Sakamoto’nun                
Afete Dirençli Toplumun Oluşturulması: 
Japonya’da Afet Yönetimi Planlaması’nı 
anlattığı seminerde, Doç. Dr. Gülüm 
Tanırcan’da Çanakkale Kuvvetli Yer 
Hareketi Şebekesi hakkında bilgiler verdi. 

Konuşmaların ardından soru-cevap 
bölümüyle devam eden etkinlik sonunda 
hediye takdimi yapıldı.

Halk Elinde Hayvan Islahı Projelerine              
Ziraat Fakültesi’nden Destek

•	 Gıda,	Tarım	ve	Hayvancılık	
Bakanlığı	tarafından	yürütülmekte	
olan	Halk	Elinde	Hayvan	Islahı	
Ülkesel	Projesi’ne	Çanakkale	
Onsekiz	Mart	Üniversitesinden	
destek.	ÇOMÜ,	Çanakkale’de	de	
toplam	7	alt	projede	yer	alıyor.		

Projede kapsamında yetiştiricilerin 
yoğunlukta olduğu ilçelerde her yıl bilg-
ilendirme toplantıları, yeni projelerdeki 
yetiştiriciler için proje hakkında genel 
bilgilendirmeler ve devam eden projel-
erdeki yetiştiriciler için ise yeni uygula-
malar ile hayvansal üretimde biyogüven-
lik konularında bilgiler veriliyor. 
Bu amaçla ‘Kıl Keçisi I-II’ Projeleri’ ve 
Çanakkale’de yeni başlayan ‘Karaca-
bey Merinosu’ projesinde yer alacak 
yetiştiriciler ile ilk toplantı, Gelibolu 
ilçesinde Çanakkale Damızlık Koyun-
Keçi Yetiştiricileri Birliği’nde görevli 

proje teknik elemanlarının da katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

‘Sakız Koyunu’, ‘Türk Saanen Keçisi I-II’ 
ve ‘Tahirova Koyunu’ Projeleri için ise 
toplantılara Bayramiç ilçesinde devam 

edildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü 
öğretim elemanlarının da destek verdiği 
toplantıların ilerleyen günlerde Ayvacık, 
Ezine ve Merkez ilçede tekrarlanması 
planlanıyor.



49ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

“Türk Saanen Keçisi ve Tahirova Koyunu 
Çalıştayı” Gerçekleştirildi
•	 Türkiye’de	“Tarım	Eğitim	ve	

Öğretiminin	171.	Yıl	Dönümü”	
sebebiyle	ve	Çanakkale	Onsekiz	
Mart	Üniversitesi'nin	kuruluşunun	
25.	yılı	etkinlikleri	kapsamında	
Türk	Saanen	Keçisi	ve	Tahirova	
Koyunu'nu	tanıtmak	üzere	
Ziraat	Fakültesi	Zootekni	Bölümü	
tarafından	düzenlenen	“Türk	Saanen	
Keçisi	ve	Tahirova	Koyunu	Çalıştayı”	
gerçekleştirildi.

Çalıştaya, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Süha Özden, Ziraat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Alper Dardeniz, İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) Koordinatörü Ümit Or-
tan, Teknik Bilimler MYO Müdürü  

Doç. Dr. Ali 
Karabayır, ilgili oda 
başkanları, Ziraat 
Fakültesi öğretim 
üyeleri ve çok 
sayıda yetiştirici 
katıldı.

Çalıştayın açılış 
konuşmasını 
yapan Zoo-
tekni Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. 
Aynur Konyalı 
konuşmasında, 
Türk Saanen Keçisi ve Tahirova           
Koyununun ülkemiz için önemine 
değindi ve Çanakkale’nin damızlık Türk 
Saanen Keçisi üretiminde Türkiye’de bir 
marka haline geldiğini belirterek Tahirova 
Koyununun da Ziraat Fakültesi tarafından 
gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde 
marka olma yolunda ilerlediğini kaydetti. 

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Alper Dardeniz konuşmasında, Türk 
Saanen Keçisi ve Tahirova Koyunu 
Çalıştayını Ziraat Fakültesi bünyesinde 
gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu 
ifade etti ve şunları aktardı;
“Gerçekleştirilen Çalıştay ile Türk Saanen 
Keçisi ve Tahirova Koyununun ka-
muoyunda daha iyi tanıtılması sağlanmış 
olacak, Neden Saanen Keçisi? ve Neden 
Tahirova Koyunu? sorularına hep birlikte 

yanıt arayacağız. Çalıştayda emeği geçen-
lere ve katılımcılara teşekkür ediyorum.”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden 
ise; “Ülkemizde damızlık Saanen Keçisi 
yetiştiriciliğinde son derece önemli bir 
merkez konumuna gelmiş olan, Tahirova 
Koyunu konusunda da çalışmalarına 
başarılı şekilde devam eden TETAM 
Küçükbaş Hayvancılık Birimine ve bu 
konuda projelerini sürdüren değerli 
akademisyenlerimize teşekkür ediyor, 
çalıştayın gerek yetiştiricilerimize, 
gerekse bilim camiasına faydalı olması 
dileklerimle başarılar diliyorum” şeklinde 
konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından, Prof. Dr. 
Türker Savaş moderatörlüğünde sunumlar 
ve tartışmalar bölümüne geçildi. Çalıştay, 
ÇOMÜ TETAM Küçükbaş Birimi'nde 
yapılan teknik inceleme gezisi ile son 
buldu.

Çalıştayın Sonuç Bildirgesi Yayımlandı

Çalıştaya, başta Tarımsal ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
Çanakkale Koordinatörlüğü olmak üzere, 
Çanakkale Ziraat Odaları ve Çanakkale 
Süt Birlikleri destek verdi ve yerelde 
tarımla ilişkili 19 kurum ile bu ku-
rumlardan ve yetiştiricilerden 96 kişi 
çalıştaya iştirak etti. 

Türk Saanen Keçisi ve Tahirova 
Koyunu Çanakkale Adına Ön Plana 

Çıkarılacak 

Amacı, Türkiye’de süt keçisi ve süt 

koyunu denildiğinde ilk akla gelen iki 
ırk olan Türk Saanen Keçisi ve Tahirova 
Koyununun genetik ıslah hedefine 

ışık tutacak biyolojik, teknik, sosyal ve    
ekonomik fikirlerin ortaya konulması 
olan çalıştayın en önemli çıktılarından bir 

tanesi, bu iki ırkın isminin Çanakkale 
adına ön plana çıkartılması oldu. 

Çalıştay’ın sonuçlarına göre; 
yetiştiricilik konularının öne 
çıkartılacağı yetiştirici seminerlerine 
ihtiyaç olduğu, bunun yanı sıra süt 
üretim ekonomisinin özellikle fiyat 
ve süt üretimini yıl boyuna yayma 
politikaları bağlamında tartışılabileceği 
bir toplantı düzenlenmesinin gerekliliği 
ortaya çıktı.

•	 Çanakkale	Onsekiz	Mart	
Üniversitesi,	Çanakkale	
Gıda	Tarım	ve	Hayvancılık	İl	
Müdürlüğü,	Çanakkale	Damızlık	

Koyun-Keçi	Yetiştiricileri	Birliği,	
Ziraat	Mühendisleri	Odası	
Çanakkale	Şubesi,	Çanakkale	
Veteriner	Hekimleri	Odası,	

Çanakkale	Ticaret	Borsası	
ortaklığı	ile	gerçekleştirilen	
çalıştayın	sonuç	bildirgesi	
yayınlandı.
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 Artan nüfus baskısı nedeniyle gıda 
ile ilgili kavramlara verilen önem ve 
bu   alanda yapılan çalışmalar artış 
göstermiştir. Buna rağmen bazı kavram 
kargaşaları da mevcuttur. Gıda güvencesi 
(food security) ve gıda güvenliği (food 
safety) kavramları birbiri ile sıklıkla 
karıştırılmaktadır. Oysaki Dünya Ticaret 
Örgütü tanımına göre gıda güvenliği, gıda 
güvencesi altında yer alan bir kavramdır. 
Gıda güvencesi ise tüm insanların her 
zaman, yeterli ve kaliteli miktardaki 
gıdaya ve suya ekonomik ve fiziksel 

anlamda ulaşabilmeleri anlamına gelen 
küresel bir kavram. 
Dolayısıyla bu, insan haklarını da içine 
alan çok geniş bir kavram. Bu geniş 
kavramın açıklanması ve daha kolay 
anlaşılabilmesi için dört boyut altına 
toplanması sağlanmış. 
Gıda güvencesinin tam anlamı ile 
sağlanabilmesi ise bu dört boyutun aynı 
anda sağlanması ile doğrudan ilişkili. 
Bu boyutlardan ilki bulunabilirliktir. 
Dünya nüfusunu besleyebilecek düzeyde 
yeterli tarımsal üretimin ve sonucunda 
gıda üretiminin sağlanması anlamına 
geliyor. Gıda üretiminin sağlanmaması 
halinde diğer tüm boyutlar devre 
dışı kalır yani yeterli miktarda gıda 
olmazsa diğer hiçbir boyut sağlanamaz 
o yüzden en stratejik boyutlardan bir 
tanesi bulunabilirlik. İkinci boyut ise 

erişebilirlik. 

İsraf Edilen Yiyeceklerin
1/4'ü İle
Açlık 
Ortadan
Kalkıyor

Öncelikle tüm bu tartışmalarda 
kullanılan ancak birbiri ile çok 

karıştırdığımız gıda güvencesi ve gıda 
güvenliği kavramlarını açıklayabilir 

misiniz? 

Ziraat	Fakültesi	Arş.	Gör.	Dr.	Özge	Can	Niyaz	

İnsanın	en	temel	ihtiyacı	olan	
yeterli	ve	dengeli	gıdaya	erişim	her	
dönemin	en	önemli	konularından	
biri.	Çünkü	beslenme	zorunlu	bir	
ihtiyaç.	Beslenme	dışında	buna	ikame	
olarak	yapabileceğimiz	hiçbir	eylem	
yok.	Bu	durum	da	gıda	sektörünü	
vazgeçilmez	bir	sektör	haline	getiriyor	
ve	gıda	sektörü	günümüzde	çok	
tartışılıyor.	Yediğimiz	gıdaların	
güvenli	olup	olmadığı,	dünyadaki	açlık	
ve	israf	oranları,	tarım	alanlarının	

azaldığı	gibi	konular	gündemden	
düşmüyor. 2016	Ekim	ayında	
yayınlanan	Küresel	Açlık	Endeksi’ne	
göre,	tüm	dünyada	795	milyon	insan	
açlıkla	mücadele	ediyor.	Endekse	göre,	
her	gün	21.000	kişi	açlık	veya	gıda	
kıtlığı	nedeniyle	hayatını	kaybediyor.	
Diğer	yandan	da	dünyadaki	gıda	
israfının	üçte	biriyle	hali	hazırda	bütün	
insanları	doyurmanın	mümkün	olduğu	
söyleniyor. 

Gıda	sektörü	ile	ilgili	tartışmalarda	
ön	plana	çıkan	gıda	güvencesi	ve	gıda	
güvenliği	kavramları	ise	bir	o	kadar	
karıştırılıyor. 
Tüm	bu	konularla	ilgili	Çanakkale	
Onsekiz	Mart	Üniversitesi	Ziraat	
Fakültesi	Tarım	Ekonomisi	
Bölümünden	Araştırma	Görevlisi	
Doktor	Özge	Can	Niyaz	ile	görüştük. 

Röportaj : Eylem Tuna Çoban RÖPORTAJ
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Erişebilirlik kavramı ise kendi içinde 
ikiye ayrılır. Birincisi fiziksel erişebilirlik 
ikincisi ekonomik erişebilirlik. Fiziksel 
erişebilirlikten kastımız örneğin dağ 
köyleri veya Afrika’nın ücra mercile-
rinde gıdaya ve temiz suya ulaşamayan 
insanların, fiziksel erişebilirliğinin 
olmadığından bahsetmek mümkündür. 
Bir diğer ve günümüzde çok daha önemli 
olan konu ise ekonomik erişilebilirlik. 
Yani mevcut gıdayı satın alabilme gücü. 
Bu da tabi ki yeterli düzeyde bir gelirle 
mümkün oluyor. Raflar gıda maddeleriyle 
dolu olsa bile insanların yeterli ve dengeli 
miktarda gıda satın alabilecek gelirleri var 
mıdır? Bu husus bence gıda güvencesinde 
bulunabilirlik boyutunun sağlandığını 
düşünürsek en önemli hususlardan bir 
tanesidir.

 Tarımsal üretim anlamında dünyayı bes-
leyebilecek yeterlilikte bir tarımsal üretim 
söz konusu. İsraf edilen toplam gıda 
miktarı, dünya gıda üretiminin üçte birine 
denk gelmektedir. İsraf edilen miktarın 
sadece dörtte birinin azaltılmasıyla, 
açlıkla mücadele eden tüm insanların gıda 
ihtiyacının sağlanabileceği belirtilmek-
tedir. Bu da çok önemli bir göstergedir. 
Üçüncü boyut ise kullanılabilirlik boyutu 
yani günlük kalori tüketim miktarı ve 
kalori kaynağının niteliği (protein, kar-
bonhidrat vb.). Kullanılabilirlik boyutu, 

ayrıca gıda güvenliği kavramını da 
kapsamaktadır. Gıda güvenliği tarladan 
çatala kadar geçen süreçte gıdaların 
biyolojik, fiziksel ve kimyasal bozulmalar-
dan ari olması anlamına gelir. Güvenilir 
olmayan gıdaların tüketilmesi ise halk 
sağlığı üzerinde önemli bir tehdittir. 
Avrupa Birliği üyelik süreci ile birlikte 
gıda güvenliği alanında önemli gelişmeler 
sağlanmış olmasına rağmen pek çok 
sorun hala devam ediyor. 

Dünyadaki gıda israf miktarının 
dörtte bir oranında azaltılması ile 

birlikte açlıkla mücadele eden insanları 
doyurmanın mümkün olduğunu söyle-
diniz. Diğer yandan da tarımsal üreti-
min azaldığı, yeterli olmadığı söyleni-

yor. Bu çelişkinin sebebi ne? 

 Her ülkenin kendine göre bir üretim 
deseni ve üretim imkânı var. Fakat her 
ülkenin tarımsal üretim şartları da eşit 
değil. Dünya geneline bakıldığında nüfus 
sürekli artıyor ve bununla birlikte doğal 
kaynakların tahribatı da. Mevcut durum-
da gıda üretiminin yeterli olması gelecek-
te de böyle olacağı anlamına gelmiyor. 
Tabi bunun için kıt kaynakların verimli 
kullanımı çok önemli. Bir diğer sebep ise 

bu endişeleri yayan pazarlama sistemleri. 
GDO olmazsa dünyayı besleyemeyiz gibi. 

Aslında GDO olmasa da nüfusu           
besleyebilecek yeterlilikte bir üretim 

var mı?

Açlık sorununun temel nedeni dünyadaki 
gıda miktarındaki yetersizlik değildir. 
İnsanların gıdaya ekonomik olarak 
ulaşamaması sorunudur. Dünyadaki gıda 
miktarı nüfusu besleyecek miktardan 
çok fazla dahi olsa geliri yeterli olmayan 
insanlar bu miktardan yararlanamaz. 
Düşünün ki bir markete gittiniz. Raflar 
gıda ürünleri ile dolu. Fakat cebinizde 
yeterli paranız yok. Şimdi gıda ürünleri 
miktarının yeterli olmasının sizin için 
bir anlamı var mıdır? Hayır. Çünkü 
satın alamıyorsunuz. Yani açlık ve gıda 
güvencesizliği sorunu önünde duran en 
büyük engel gelir dağılımı adaletsizliğidir. 

Açlık ve yoksulluk ile mücadele eden 
kesimin büyük bir kısmının günlük 
geliri 1 Dolar veya altında kalmaktadır. 
Bu nedenle açlık sorununu çözmek için 
GDO’lu ürünlere ihtiyaç yoktur.

Ziraat	Fakültesi	Arş.	Gör.	Dr.	Özge	Can	Niyaz	

RÖPORTAJ
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 İnsanlar israf yapmaktan nasıl  
kaçınabilirler?

Alışverişe gitmeden önce evdeki stok 
miktarını kontrol etmeliler. İhtiyaçları be-
lirleyip bir alışveriş listesi oluşturmalılar 
ve alışverişe gittikleri zaman bu listenin 
dışına çıkmamalılar. Çünkü günümüzde 
ürün yelpazesi çok geniş ve cezbedici. 
Bu da tüketim çılgınlığına neden oluyor. 
Bilinçaltımızda kalan reklamlar, çekici 
ambalajlar, promosyonlar gibi pek çok 
tüketim nedeni mevcut. Alışverişe 
giderken ne istediğinizi bilmek oldukça 
önemli. Sizin israf yapmamanız başka 
birinin doyması anlamına gelmez fakat 
kıt kaynakların kullanımı ve dolayısıyla 
insanların geleceği adına çok önemlidir. 
Çünkü siz gıdayı çöpe attığınız zaman 
evet kullanılan bir kıt kaynağı çöpe 
atıyorsunuz. Emeği atıyorsunuz, toprağı 
atıyorsunuz. 

Gıda güvencesi bağlamında süt 
ile ilgili bir çalışma yaptınız. Peki, 

gıda güvencesi açısından sütle ilgili            
durum nedir? 

 Süt ve süt ürünleri protein kaynağı 
olan besinler olmaları yönünden 

beslenme açısından oldukça önemlidir. 
Gelişmiş ülkelerin beslenme düzenleri 
incelendiğinde protein tüketimlerinin 
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bir 
anlamda, bir toplumda protein tüketi-
minin artmasını bir gelişmişlik ibaresi 
olarak belirtmek doğru olacaktır. Süt, 
tüketicilerin günlük olarak rahatlıkla 
ulaşabileceği bir hayvansal protein 
kaynağı. Spesifik bir ürün. Tüketici, 
yetiştirici ve imalatçılar ile birebir 
görüşmeler yaptım. Tüketici ve üreticiler 
arasında önemli bir görüş ayrılığı söz 
konusu. Tüketici aldığı ürünü güvenilir 
bulmaz iken üretici sattığı üründen çok 
emin. Bu subjektif açıyı kaybetmek 
için ise en önemli şey standardizasyon. 
Avrupa Birliği’nin gıda güvenliğini 
sağlamak amacıyla en iyi uyguladığı 
şeylerden bir tanesi standardizasyon. Bu 
sistemle tüketici korunuyor, üretici de 
belli standartlarda üretim yapmaya teşvik 
ediliyor. Bir diğer önemli konu ise süt 
ve süt ürünü fiyatları. Son yıllarda ciddi 
bir artış oldu. Tüketicinin ödediği fiyat 
artıyor fakat üreticinin eline geçen gelir 
artmıyor. Bu da üretimin sürdürülebilir 
olması önünde ciddi bir tehdit. Büyük 
firmaların ve aracıların sektör üzerin-
deki hakimiyeti bu gibi önemli sorunlara 
neden oluyor. 

Türkiye tarımsal üretim potansiyeli çok 
yüksek olan ve birçok tarımsal üründe 
dünya liderleri arasında yer alan bir ülke. 
Mevcut aksaklıkların giderilmesi için 
tarım politikalarını ele almak doğru olur. 
Amerika ve Avrupa Birliği gibi tarımsal 
üretimde söz sahibi olan otoritelere 
baktığımızda tarım politikalarının 
uzun vadeli olduğunu görüyoruz. 
Türkiye’de ise kısa vadede ve sıklıkla 
tarım politikaları değişebilmekte. Tarım 
politikalarının başarılı olması için 
uzun vadeli ve istikrarlı olması gerekir. 
Belirlenen politikalar genellikle uzun 
ömürlü olmuyor. Dolayısıyla biz tarımsal 
üretimde bir şeyleri çözmek istiyorsak 
tarım politikalarını belirlerken uzun 
vadeli düşünmeliyiz. Tabi belirlenen 
politikaların doğru belirlenmesi de çok 
önemli. Tarım politikalarının kağıt üzeri-
nde kalmaması ve uygulamaya geçirilme-
si de bir diğer nokta. Son olarak politika 
uygulamalarının titizlikle denetlenmesi 
gerekmektedir.

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.

İsraf edilen miktarın 
sadece dörtte birinin 
azaltılmasıyla, açlıkla 
mücadele eden tüm 
insanların gıda 
ihtiyacı sağlanabilir!

Bizdeki sorun neden 
düzelmiyor? 

RÖPORTAJ
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Çanakkale’de İlk Defa Kunduracı 
Göğsü Ameliyatı Yapıldı

•	 Halk	arasında	kunduracı	göğsü	
olarak	bilinen	hastalık	NUSS	
ameliyatı	ile	kolayca	tedavi	
ediliyor.		Araştırma	ve	Uygulama	
Hastanesi	Göğüs	Cerrahisi	
anabilim	Dalı	öğretim	üyesi	Prof.	
Dr.	Murat	Kara	Çanakkale’de	ilk	
defa	yapılan	kunduracı	göğsü	ve	
ameliyatı	ile	ilgili	şunları	söyledi:	

Kunduracı Göğsü Ameliyatı İçin         
İdeal Yaş Aralığı 7–13

 “Kunduracı göğsü kıkırdak 
kaburgalarının aşırı büyümesidir fakat 
oluş sebebi kesin olarak bilinmemektedir. 
Düzensiz büyüyen kaburganın kıkırdak 
kısmı iman tahtasını içeriye yani arkaya 
doğru çeker. Çocukluk çağında pektus 
ekskavatum (kunduracı göğsü) fazla so-
run değildir. Yaş arttıkça egzersiz sonrası 
bozulmuş kıkırdak, kaburgada ve sol 
meme bölgesinde ağrıya yol açabilir. Fizik-
sel aktivite sonrasında, çarpıntı ve kalpte 
ritim bozuklukları ve üfürüm saptanabilir.
Pektus Eksavatum (kunduracı göğsü) 
ameliyatı için ideal yaş aralığı 7–13 yaştır. 
İmkân varsa ergenlik dönemine girmeden 

önce uygulanmalıdır. Böylece, göğüs 
kafesi hızlı büyüme dönemi sonunda 
normal şeklini alabilir.

İlk defa 1987 yılında Donald Nuss 
tarafından uygulanmaya başlanan Nuss 
ameliyatı tekniği ile ameliyat işlem süresi 
ve ameliyat kesisi daha kısadır, hastaya 
daha az işlem uygulanır ve Nuss işlemi 
sonrası iyileşme daha hızlıdır. Nuss 
ameliyatı genel anestezi altında uygulanır 
ve yaklaşık 1 saat sürer. Hastanede yatış 
süresi 3-5 gün olan Nuss ameliyatının 
uzun dönem sonuçları yüz güldürücüdür. 

Hafif fiziksel aktiviteler ameliyattan 3 
ay sonra başlanması uygundur. Yüzme, 
tenis, hafif koşu gibi normal spor 
antrenmanlarına 6 aydan sonra 
başlanabilir. 

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 
Kadrosu Büyüyor

•	 Prof.	Dr.	Murat	Kara	Araştırma	
ve	Uygulama	Hastanesi	Göğüs	
Cerrahisi	Anabilim	Dalı	Öğretim	
Üyesi	olarak	hastalara	hizmet	
vermeye	başladı.	

Araştırma ve Uygulama Hastanesi 
bünyesinde görev almadan önce 
birçok özel, kamu, devlet ve araştırma 
hastanelerinde görev alan, başarılı 
ameliyat ve operasyonlara imza atan 
Prof. Dr. Murat Kara, hastaların tedavi 
aşamasında il dışına çıkmalarına gerek 
kalmadan ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 
bünyesinde sağlıklarına kavuşma 
imkânın olduğunu, hasta ve hasta yakını 
memnuniyetini üst düzeye çekmeyi 
amaçladıklarını, bu durumun gereksiz 

masraflardan hastayı kurtaracağını dile 
getirdi.  Prof. Dr. Murat Kara, Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne yeni alınan ekipmanlar, 
cihazlarla tedavi ve cerrahi yöntemlerin 
genişletilip  hastalara daha kaliteli hizmet 
vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Murat Kara Göğüs Cerrahisi 
Anabilim Dalında belli başlı hastalıklarda 
“Torasik Outlet Sendromu” halk arasında 
Omuz Kapanı Hastalığı diye bilinen 
anlaşılması güç olan hastalığın, göğüs 
duvarının yapısal bozuklukları içinde 
yer alan, Kunduracı Göğsü “Pektus 
excavatum” ve Güvercin Göğsü “Pektus 
carinatum”olarak bilinen rahatsızlıkların 
teşhis ve tedavisinin yapıldığının altını 
çizdi. Prof.	Dr.	Murat	Kara		Sancak	-	Göğüs	Cerrahisi	A.D
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•	 Bayramiç	Ziraat	Odası	Başkanlığı’nın	girişimleri	ile	Ege	
Üniversitesi	Ziraat	Fakültesi,	Çanakkale	Onsekiz	Mart	
Üniversitesi	Ziraat	Fakültesi,	Çanakkale	İl	Gıda	Tarım	
ve	Hayvancılık	Müdürlüğü’nün	işbirliği	ile düzenlenen	
toplantıda;	bilinçli	üretici,	kaliteli	ürün	konuşuldu.

Üreticilerin bir yıl süreyle emek verdiği, alın terini dökerek elde 
ettiği ürününü pazarlama aşamasına getirene kadar yapılan 
hataların ortadan kaldırılması, bilinçli üretim ile kaliteli ürün 
elde edebilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda 
sunumlar gerçekleştirildiği toplantıda, Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pervin Kınay Teksür, katılımcılara 
elmada depo hastalıkları ve mücadele yöntemlerini anlatırken, 
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Korkmaz ise 
elmada bakteriyel-viral hastalıklar ve bunlarla mücadele 
yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

“Bilinçli Üretici, 
Kaliteli Ürün”Konuşuldu

Yenice MYO’da 
Bankacılık Semineri

•	 Yenice	Meslek	Yüksekokulu	Kültür	Sanat	Topluluğu	
Finans	Kulübünün	daveti	üzerine	Yazar	Şener	Babuşcu	
Yenice	MYO’da	bankacılık	semineri	verdi.		

Yazar Babuşcu, Türkiye’de Bankacılık Sektörü, Bankada Kariyer 
Basamakları, CV Hazırlama-Mülakat, Banka Sınavları ve Ser-
maye Piyasası Kurulu Lisanslama Sınavlarına Hazırlık hakkında 
yüksekokul Bankacılık-Sigortacılık Programı öğrencilerini 
bilgilendirdi.

Kültür Sanat Topluluğu Finans Kulübü öğrencilerinin görev 
aldığı programda katılımcılara sertifika, Sermaye Piyasası 
Kurulu Lisanslama Sınavlarına ve Banka Sınavlarına Hazırlık 
Kitapları hediye edildi.

Doğa ve Tarım Temalı 
Resim Atölyesi 

Meyvelerini Vermeye 
Başladı

•	 Güzel	Sanatlar	Fakültesi	ve	Ziraat	Fakültesi’nin	ortaklaşa	
düzenlediği	‘Doğa	ve	Tarım	Temalı	Resim	Atölye	
Çalışması’	meyvelerini	vermeye	başladı.

Resim Bölümü öğrencilerinin Ziraat Fakültesi fuaye alanında 
derslerinden kalan vakitlerinde yaptıkları çalışmalar hızlı bir 
şekilde hayat bulmaya başladı. Çalışmaları yürüten öğrenciler; 
“Kendilerine sağlanan olanaklardan son derece memnun 
olduklarını ve bu tür olanakların kendi meslek yaşamları için 
de büyük bir fırsat olduğunu belirterek, bizlere bu imkânı 
tanıyan Ziraat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Alper Dardeniz’e 
ve Resim Bölüm Başkanımız Sayın Prof. Dr. İhsan Doğrusöz’e 
teşekkür ediyoruz” dediler.

•	 T.C.	Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı	Su	Yönetimi	Genel	
Müdürlüğü’nün	‘Türkiye’de	Referans	İzleme	Ağının	
Kurulması	Projesi’	kapsamında	Ankara’da	bir	toplantı	
gerçekleştirildi.	

Çınar Mühendislik Ekolojik Araştırmalar Birimi Müdürü 
Hidrobiyolog Dr. Elif Manav Tüfekci başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıya katılan Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinden Yrd. 
Doç. Dr. Deniz Anıl Odabaşı ve Ar. Gör. Dr. Serpil Odabaşı 
projeye bentik makroomurgasız uzmanı olarak katkıda 
bulunacaklar.

Prestij Projesine  
Katkıda Bulunacaklar
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Yenice MYO’da KOSGEB Kapsamında 
Girişimcilik Dersleri 
•	 Yenice	MYO’da	Girişimcilik	

Dersleri	KOSGEB	Uygulamalı	
Girişimcilik	Eğitimi	
kapsamına	alındı.

Yenice Meslek Yüksekokulu 
bünyesinde 2016-2017 akademik 
yılı güz ve bahar dönemlerinde ver-
ilecek Girişimcilik I ve Girişimcilik 
II derslerinin, KOSGEB Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi kapsamına 
alınmasına yönelik yapılan başvuru, 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) Çanakkale 
Müdürlüğü tarafından yapılan ince-
leme neticesinde uygun görüldü.  

Buna göre; Lojistik I. ve II. Öğretim, 

Bankacılık ve Sigortacılık I. ve 
II. Öğretim, Dış Ticaret I. ve II. 
Öğretim, Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları, İşletme Yönetimi ve 
Pazarlama Programlarında Güz ve 
Bahar dönemlerinde okutulacak 
olan Girişimcilik I ve Girişimcilik 
II derslerinden başarılı olan 
öğrenciler, KOSGEB Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi Sertifikası 
alıp, kabul edilebilir bir iş planı 
ile KOSGEB İl Müdürlüklerine 
başvurdukları taktirde, hibe 
şeklinde verilen 30.000 TL’lik geri 
ödemesiz girişimcilik desteğinden 
faydalanabilecektir. Ayrıca 70.000 
TL’lik geri ödemeli destekten de 
yararlanabileceklerdir.

ÇOMÜ, 2. Junioshow 
Genç Tasarımcılar 

Yarışmasından Ödülle 
Döndü 

•	 BEBKA,	BTSO	kurumlarınca	düzenlenen	ve	BEKSİAD	(Bebe	
Çocuk	Konfeksiyon	Sektörü	Sanayici	ve	İşadamları	Derneği)	
ile	TÜYAP	Fuarcılık	tarafından	desteklenen	2.	Junioshow	
yarışması	sonuçlandı.	

Genç yeteneklerin sektör ile buluşmasını hedefleyen yarışmalardan 
biri “Genç Tasarımcılar Yarışması” bebek ve çocuk giyim sektörüne 
yenilikçi tasarımlar ve yeni tasarımcılar kazandırmak amacıyla “Barışı 
Hayal Et Sevgiyi Düşle” temasıyla yarışma gerçekleştirildi. ÇOMÜ 
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi 
Burcu Belen “2. Junioshow Genç Tasarımcılar Yarışması Kız Çocuk 
Kategorisinde üçüncülüğü alarak ÇOMÜ’yü en iyi şekilde temsil etti. 

•	 Biga	İktisadi	ve	İdari	Bilimler	Fakültesi	öğretim	üyelerin-
den	Yrd.	Doç.	Dr.	Nilay	Köleoğlu	ve	proje	ekibi	tarafından	
hazırlanan	ve	Güney	Marmara	Kalkınma	Ajansı	Teknik	
Destek	Programınca	kabul	gören	proje	çerçevesinde,	fakülte	
bünyesinde	“Proje	Döngüsü	Yönetimi”	eğitim	programı	
gerçekleştirildi.

Proje kültürünün geliştirilmesi ve proje yazma kapasitesinin 
iyileştirilmesi amacıyla düzenlenen ve 5 gün boyunca süren 
eğitim, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi 
uzmanlarından Cansu Atılgan ve Ekim Bengisu Hocaoğlu tarafından 
verildi. 

 “Proje Döngüsü Yönetimi” Eğitim Programı Düzenlendi
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Ayvacık Yerel Yönetim Temsilcileri    
Ayvacık MYO’da Bir Araya Geldi

•	 Ayvacık	Meslek	Yüksekokulu	
Yönetimi	ile	Ayvacık	Yerel	Yöne-
tim	Temsilcileri	yüksekokulda	bir	
araya	geldi.

Ayvacık Meslek Yüksekokulu Yönetimi 
tarafından düzenlenen toplantıya, 
Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, 
Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal 
Şahin ve eşi Ziyneti Şahin, İlçe Emniyet 
Müdür Vekili Ali Osman Kul, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Tayfun Aksoy, Esnaf 
ve Sanatkâr Odası Başkanı Hasan Fehmi 
Arıkan katıldı.

Toplantıda, Ayvacık Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Selçuk İpek, Müdür 
Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Yasin 
Karadeniz, Öğr. Gör. Ahmet İhsan 
Şamdan tarafından Ayvacık Meslek 
Yüksekokulu'nun eğitim-öğretim 
faaliyetleri hakkında kısa bilgilendirme 
yaptı. Yüksekokul tarafından açılması 

düşünülen, işgücü 
piyasasında 
ihtiyaç duyulan 
nitelikli programlar 
yerel yönetim 
temsilcileri ile 
paylaşıldı ve 
bu programlar 
hakkında 
Yerel Yönetim 
Temsilcilerinin 
görüş ve önerileri 
dinlendi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Selçuk 
İpek, 2017-2018 güz yarıyılında faaliyete 
geçecek olan yeni hizmet binası ile 
birlikte öğrenci sayısında hızla artış 
olacağını ifade etti ve konuyla ilgili 
olarak yurt ihtiyacı başta olmak üzere, 
öğrencilerin diğer ihtiyaçları hakkında 
yerel yönetim temsilcilerine bilgiler 
aktardı.  

Ayrıca, öğrencilere yönelik sosyal, kültürel 
ve sportif faaliyetlerin arttırılması, yeni 
açılacak programlarla mevcut hizmet 
binalarımızın dönüşümü aşamasında 
ortaya çıkabilecek ihtiyaçların tespiti 
hususlarının konuşulduğu toplantıda, 
başta Ayvacık Kaymakamı ve Belediye 
Başkanı olmak üzere Yerel Yönetim 
Temsilcileri'nin önerileri ve tavsiyeleri 
dinlenerek değerlendirmeler yapıldı.

‘Sosyal Market Odası’ 
Öğrencilerimize Hizmet 
Vermeye Devam Ediyor

•	 Ziraat	Fakültesi	bünyesinde	faaliyete	geçirilen	‘Sosyal	
Market	Odası’,	Öğretim	Elemanı	ve	İdari	Personelin	
yapmış	olduğu	katkı	ve	bağışlarla	yenilenip	hizmet								
vermeye	devam	ediyor.

 ‘Sosyal Market Odası’ndan bu zamana kadar Ziraat Fakültesi 
başta olmak üzere farklı birimlerden 70 öğrenci 150 parça farklı 
ürünü ücretsiz olarak temin etti. ‘Sosyal Market bahar yarıyılı 
sonuna kadar öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecek. 

Domates Güvesi İle        
Mücadele Görüşüldü

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya ve oda 
temsilcileri ile Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper 
Dardeniz, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Murat Yıldırım, 
Yrd. Doç. Dr. Bengü Everest, Öğretim Elemanları Dr. 
Burak Polat, Dr. Seçkin Kaya ve Arş. Gör. Ali Karanfil’in 
katılımlarıyla Dekanlık makamında gerçekleştirilen 
toplantıda, Domates Güvesi (Tuta absoluta) konusunda 
yapılması planlanan pilot bölge bazlı bilgilendirme 
toplantıları için çalışma takvimi belirlendi ve konu 
üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Sosyal Market
davet
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Sertifikalı Dış Ticaret 
Eğitim Semineri

•	 Yenice	Meslek	Yüksekokulu	Dış	Ticaret	Bölüm	Başkanlığı	
bünyesinde	düzenlenen	sertifikalı	“Dış	Ticaret	
Eğitim	Semineri”	Yenice	MYO	Konferans	Salonu’nda	
gerçekleştirildi.

İnanç Grup Dış Ticaret Hizmetleri & Yüksek Gerilim Eğitim ve 
Danışmanlık sponsorluğunda gerçekleşen seminere konuşmacı 
olarak İnanç Grup Dış Ticaret Hizmetleri İhracat Operasyon 
Müdürü Ümit Budur katıldı. 

Türkiye’deki uluslararası ticaretin gün geçtikçe öneminin 
arttığını ve artan rekabet koşullarında ülke olarak başarılı bir yol 
çizebilmenin gerekli olduğunu belirten Ümit Budur; uygulamalı 
ihracat mevzuatı, ihracatta gümrük işlemleri, ihracat işlemlerinde 
düzenlenen belgeler ve dış ticarette yapılan işlemler, gümrük 
kanununa göre cezalar, ithalat ve uygulamaları, beyanname 
işlemleri, eşyanın muayene kriterleri, dahilde işleme rejimi ve 
dahilde işleme izin belgesi hakkında önemli bilgiler aktardı. 

Ayrıca ihracat artışının sağlanmasıyla ilgili bilgi ve deneyimlerini 
öğrencilerle paylaştı. İnanç Grup Dış Ticaret Hizmetleri 
tarafından Dış Ticaret Eğitim Seminerine katılan öğrencilere 
katılım sertifikası verildi.

Ayvacık MYO Müzik   
Grubu Pop Müziği            

Dinletisi
•	 Ayvacık	Meslek	Yüksekokulu	Konferans	Salonu'nda,	

Ayvacık	MYO	Müzik	Grubu,	pop	müziği	dinletisi				
düzendi.	

Okutman Ender Ali Uluç tarafından hazırlanan dinletide, Mus-
tafa Çataloluk, Bahtiyar Sevimli, Emir Kaviş, Çağla Keklik, Sevde 
Kuruoğlu, Nursel Dönmez, Buket Özdemir yer aldı. Final sınavları 
öncesi öğrencilere moral olan dinleti öğrencilerden ve akademik 
personelden yoğun ilgi gördü. Program sonunda Yüksekokul 
Müdürü Prof. Dr. Selçuk İpek dinletide görev alan öğrencilere 
teşekkür belgelerini takdim etti.

Geleneksel Türk Okçuluğu
Konulu Konferans 

Gerçekleştirildi
Karabekçem Okçuluk Topluluğu’nun organize ettiği ve Doç. Dr. 
Alptekin Yavaş’ın konuşmacı olarak katıldığı “Tarihi Gelişimiyle 
Geleneksel Türk Okçuluğu” konulu konferans Troya Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ÇOMÜ İle Kudüs                  
Üniversitesi Arasında         

Akademik İşbirliği 
Anlaşması

•	 İlahiyat	Fakültesi	Öğretim	Üyelerinden	Doç.	Dr.	Hasan	
Kaplan	ve	Yrd.	Doç.	Dr.	Mehmet	Yılmaz,	Akademik	
İşbirliği	Anlaşması	çerçevesinde	Kudüs	Üniversitesi’ne	
bir	ziyaret	gerçekleştirdi.

Ziyarette, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Filistin Batı 
Şeria Bölgesi Kudüs Üniversitesi arasında yapılan akademik 
işbirliği anlaşması ile ilgili konular ele alındı.
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Proje Koordinasyon Merkezi 
ÇOMÜ Akademisyenlerini 

Projelerle Buluşturuyor
•	 Proje	hazırlama	ve	yürütme	bilin-

cini	yerleştirmede	öncülük	etmek,	
öğretim	elemanlarını	bu	yönde	
teşvik	etmek,	proje	hazırlama	
ve	yönetimi	konularında	eğitim	
çalışmalarında	bulunmak,	
danışmanlık	ve	bilgilendirme	
hizmetleri	vermek,	vb.	konularla	
ilgili	çalışan	Üniversitemiz	Proje	
Koordinasyon	Merkezi,	TÜBİTAK	
1002	Hızlı	Destek	Programı	ve	
TÜBİTAK	3001	Başlangıç	Ar-Ge	
Projeleri	Destekleme	Programı	
hakkında	bilgiler	verdi.	

TÜBİTAK 1002 ve 3001 programlarının, 
yıl boyunca başvurulabilecek programlar 
olduğunu, özellikle geçmişte proje yazma 
deneyimi olmayan akademisyenlerin ilgi-
sini çekebileceğini belirten merkez,  pro-
gramlar ile ilgili ayrıntılı bilgiye  www.tu-
bitak.gov.tr adresinden ulaşılabileceğinin 

altını çizdi.  

Proje Koordinasyon Merkezi; TÜBİTAK 
3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri, TÜBİTAK 
1002-Hızlı Destek Programı hakkında şu 
bilgileri verdi: 

TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge 
Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK 3001 programının amacı, 
Ar-Ge Projesi hazırlama ve yürütme 
kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak 
için, ARDEB tarafından desteklenen 
projelerde yürütücü olarak görev 
almamış olan, üniversite, kamu kurum/
kuruluşu veya özel kuruluşlardaki 
araştırmacıların sunacakları Ar-Ge 
Projelerini desteklemektir. Destek süresi 
maksimum 24 aydır. Başlangıç Ar-Ge 
Projeleri destek üst limiti (Proje Teşvik 

İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç) 
yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın toplam 
60.000 TL’dir.

Programa yürütücü olarak, daha önce 
veya başvuruyu yaptığı sırada ARDEB 
tarafından desteklenen herhangi bir 
projede yürütücü olarak görev yapmamış 
olanlar başvurabilir.

Proje	ekibinde	yer	alacak	yürütücü,	
araştırmacı	ve	danışmanların;

•	 Üniversite personeli olmaları duru-
munda, (eğitim ve araştırma hasta-
nelerinde çalışanlar dahil) doktora/
sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık 
derecesine sahip olmaları;

Kimler Başvurabilir?



59ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

•	 Kamu kuruluşu veya özel 
kuruluşlarda çalışıyor olmaları du-
rumunda, en az dört yıllık üniversite 
lisans eğitimi almış olmaları gerekir.

Programdan yürütücü olarak sadece 
bir kez yararlanılabilir, aynı anda aynı 
yürütücü birden fazla proje başvurusu 
yapamaz.

Hızlı Destek Programının amacı, üniver-
sitelerde, araştırma hastanelerinde ve 
araştırma enstitülerinde/istasyonlarında 
yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli 
araştırma ve geliştirme projelerine destek 
sağlamaktır. Proje süresi en fazla 12 ay 
olmaktadır. Hızlı Destek projeleri destek 
üst limiti (Burs dahil) yıllık 30.000 TL’dir.
Değerlendirme kriterleri TÜBİTAK 3001 
Programı ile aynıdır. Başvurularda za-
man kriteri yoktur. Yıl boyunca başvuru 
yapılabilir.

•	 Proje Yürütücüsü

•	 Proje yürütücüsünün; üniversitel-
erde, eğitim ve araştırma hastaneler-
inde veya araştırma enstitülerinde/
istasyonlarında çalışıyor olması ve 
projeyi öneren kuruluşun kadrolu 
personeli olması,

•	 Üniversite/Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi personeli olması duru-
munda, doktora/sanatta yeterlik/
tıpta uzmanlık derecesine sahip 
olması veya doktora/sanatta yeterlik/
tıpta uzmanlık öğrenimine devam 
ediyor olması

•	 Araştırma Enstitüsünde/
İstasyonunda çalışması  durumunda, 
en az dört yıllık üniversite lisans 
eğitimi almış olması gerekmektedir.

•	 Araştırmacı

•	 Araştırmacıların üniversitelerde, 
kamu kuruluşlarında veya özel 
kuruluşlarda çalışıyor olmaları,

•	 Üniversite/Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi personeli olmaları duru-
munda doktora/sanatta yeterlik/tıpta 
uzmanlık derecesine sahip olmaları 
veya doktora/sanatta yeterlik/tıpta 

uzmanlık öğrenimine devam ediyor 
olmaları,

•	 Kamu kuruluşları veya özel 
kuruluşlarda çalışmaları durumunda, 
en az dört yıllık üniversite lisans 
eğitimi almış olmaları gerekmektedir.

Değerlendirme Kriterleri

TÜBİTAK 3001 ve 1002 projeleri 4 
başlık altında değerlendirilmektedir. Bu 
başlıklar: Özgün Değer, Yöntem, Proje 
Yönetimi Ekip ve Araştırma Olanakları, 
Yaygın Etki.

Özgün Değer: Proje önerisi ne ölçüde 
mevcut bilim/teknolojideki eksiklikleri 
ve/veya problem(ler)i ortaya koymakta; 
bu eksikliklerin giderilmesi veya problem-
lerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/
yenilikçi öneriler sunmakta ve/veya ilgili 
bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik 
/ kavramsal / kuramsal olarak özgün 
katkılarda bulunmaktadır?

Yöntem: Projede uygulanacak 
yöntem(ler) ve araştırma teknikleri ilgili 
literatüre atıf yapılarak ne ölçüde belirgin 
ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen 
amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar 
uygundur?

Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma 
Olanakları: Önerilen proje konusu ile 
ilgili ön/önceki çalışmalar ve sonuçlanmış 
veya yürürlükte olan benzer projeler 
ekibin bu projeyi gerçekleştirebileceğine 
ilişkin ne ölçüde kanıtlar/veriler ortaya 
koymaktadır? Projede öngörülen iş zaman 
planlaması, iş paketleri, her bir iş pak-
etinin önem derecesi ve başarı ölçütleri 
ne düzeyde uygulanabilir, ölçülebilir ve 
izlenebilirdir? Proje ekibinin (birden fazla 
disiplinin yer aldığı projelerde ekiplerin) 
işbirliği ve koordinasyonu iş paketleri dik-
kate alınarak ne kadar gerçekçi ve uygu-
lanabilir şekilde planlanmıştır? Projenin 
başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek 
riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında 
alınması öngörülen tedbirler (B Planı) ne 
ölçüde gerçekçi ve uygulanabilirdir?

Proje ekibi, projenin kapsadığı faaliyet ve 
disiplin(ler) dikkate alındığında nitelik ve 
nicelik yönünden ne ölçüde yeterli ve uy-
gundur; iş ve görev dağılımı, kişilerin yet-
kinlikleri ve iş paketleri dikkate alınarak 
ne ölçüde doğru planlanmıştır? Proje 
ekibinde yer alan yurt dışı araştırmacı 

(varsa), ülkemizdeki araştırmacıların 
yetkinliğinin yetersiz kaldığı konularda 
proje çalışmalarına katkı sağlayacak 
nitelikte midir? Yurt dışı araştırmacının 
yurt içindeki çalışma programının 
süresi ve sıklığı gerçekçi midir? Projenin 
yürütüleceği kuruluş(lar) projenin yürüt-
ülmesi için gerekli altyapı ve ekipmana 
(laboratuvar, araç, makine teçhizat vb.) ne 
ölçüde sahiptir?

Yaygın Etki: Proje başarıyla 
gerçekleştirildiği takdirde projeden 
nitelikli akademik yayın, patent / 
tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket 
kurulması, araştırmacı yetiştirilmesi, 
yeni proje üretilmesi, farklı bilim / 
teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b. 
gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme 
potansiyeli ne düzeydedir? Proje çıktı ve 
sonuçlarının toplumsal sorunları çözme, 
ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin 
yurtdışına bağımlılığı azaltma ve / veya 
rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne 
düzeydedir? Proje çıktı ve sonuçlarının, 
potansiyel kullanıcılara ulaştırılması 
ve yayılımına ilişkin sunulan plan ne 
düzeyde yeterli ve gerçekçidir?

Programlarla ilgili ayrıntılı bilgi için 
www.tubitak.gov.tr sitesini ziyaret 

edebilirsiniz.

Başvuru Sihirbazı: TÜBİTAK bünyesinde 
yer alan tüm hibe destek, ödül ve 
yarışma programlarının yer aldığı 
ve http://sihirbaz.tubitak.gov.tr adresin-
den ulaşabileceğiniz bir platform olup, 
TÜBİTAK’tan destek almak isteyen 
kişilerin/kuruluşların kendi ihtiyaçlarına 
en uygun seçenekleri sunmaktadır. 

TÜBİTAK Forum: TÜBİTAK Forum,  
destek programlarından faydalanan yada 
faydalanmak isteyen araştırmacıların 
forum üzerinden merak ettikleri 
soruları sormalarına imkan sağlar. 
Sorular, TÜBİTAK uzmanlarınca 
cevaplanmaktadır. Merak ettiğiniz konu-
lar hakkında sorulmuş soruları görüntül-
eyebilir, sormak istediğiniz soruları forum 
üzerinden iletebilirsiniz. http://forum.
tubitak.gov.tr/

TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek 
Programı
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•	 Çanakkale	Onsekiz	Mart	
Üniversitesi’nde	”İstiklalin	
Sesi,	İstikbalin	Nefesi	
Mehmet	Akif	Ersoy	ve	Eseri“	
konulu	konferans	düzen-
lendi.

Rektörlük Konferanslar Dizisi 
kapsamında Troia Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen 
konferansa, Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Andı 

konuşmacı olarak katıldı.

Konferansa, ÇOMÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, 
Çan Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Muhammet Erat’ın yanı 
sıra akademisyenler ve çok sayıda 
öğrenci katıldı.

Konferans sonunda, ÇOMÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Erdem, konuşmacı Prof. Dr. M. 
Fatih Andı’ya hediye takdim etti.

ÇOMÜ’de “Mehmet Akif Ersoy ve Eseri“ Konferansı

Ziraat Fakültesi’nin TÜBİTAK    
Projelerine Bir Yenisi Daha Eklendi

Ziraat Fakültesi Bitki 
Koruma Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İsmail 
Kasap’ın “Domatesde 
Zararlı İki Noktalı Kırmızı 
Örümcek Tetranychus 
urticae (Acari: 
Tetranychidae)'nin 
Mücadelesinde Avcı 
Akar Phytoseiulus 
persimilis (Acari: Phytoseiidae)'in Etkinliği Üzerine 
Araştırmalar” isimli projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları 
Başkanlığı (ARDEP) tarafından, 1002 Hızlı Destek Programları 
kapsamında desteklenmeye değer görüldü.

‘Domates Güvesi’ Bilgilendirme Toplantılarına 
ÇOMÜ’den Destek

•	 Ziraat	Fakültesi,	
‘Domatesin	En	
Büyük	Düşmanı	
Domates	Güvesi	
(Tuta	absoluta)’	
bilgilendirme	
toplantılarına	destek	
vermeye	devam	ediyor.

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, Çanakkale İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ve Çanakkale 
Ziraat Odası tarafından 
organize edilen, Gökçalı, Halileli ve 
Akçapınar köyünde gerçekleştirilen 
bilgilendirme toplantılarında, Ziraat 
Fakültesi öğretim elemanı Uzm. Dr. Burak 
Polat, Çanakkale domates üreticilerine 
domates     

güvesi nedeniyle Çanakkale’de 
yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri 
hakkında bilgi paylaşımında bulundu. 
Domates Güvesi bilgilendirme 
toplantılarının kısa sürede 
sonuçlandırılmasıyla, yaz döneminde 
domates üretiminde Çanakkale genelinde 

yaşanılan sorunların 
büyük ölçüde çözüme 
kavuşturulabileceği 
düşünülmektedir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
öğretim elamanlarının farklı disiplinler ile gerçekleştirdikleri 
eserleri büyük bir ilgi ve beğeni ile sanatseverlere sunuldu.

Güzel Sanatlar Fakültesi 
Öğretim Elemanları "18 Mart"                          

Sergisi Açıldı

Ziraat Fakültesi - Uzm. Dr. Burak Polat
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Genç Çiftçilere Destek Verilecek
Ziraat Fakültesi Öğretim 
Üyelerinden Doç. Dr. Sibel Tan 
ve Yrd. Doç. Dr. Bengü Everest’in 
yürütücü araştırmacı olarak 
görev aldıkları,  Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğünce desteklenen 
"Genç Çiftçi Desteklerine Kriter 
Olabilecek Parametrelerin 
ve Gençlerin Tarımda Kalma 
Eğilimlerinin Belirlenmesi" isimli 

proje gerçekleştirildi. Hazırlık 
toplantısı, İzmir Uluslararası 
Tarımsal Araştırma ve Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü'nde, Tarımsal 
Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire 
Başkanı Doç. Dr. Cengizhan 
Mızrak, Proje Koordinatörü Zir. 
Yük. Müh. Duygu Birol katılımıyla 
gerçekleştirililen güdümlü ülkesel 
projenin 2018 Mart ayı içerisinde 
tamamlanması planlanıyor.

Kültürel Duyarlılığı 
Geliştirme Çalıştayı

•	 Hemşirelik	birinci	sınıf	öğrencilerinden	seçilen	50	
öğrencinin	katılımıyla	kültürel	duyarlılığı	geliştirme	
çalıştayı	gerçekleştirildi.

Çalıştay, Doç. Dr. Gülbu Tanrıverdi’nin danışmanlığında Asiye 
Günay tarafından yürütülen yüksek lisans tezi kapsamında 
düzenlendi. 

Kuşçular, Kuş Atlası 
Projesi’nde Bir araya Geldi
•	 Doç.	Dr.	Murat	Tosunoğlu	ve	WWF	Türkiye	Doğal	

Hayatı	Koruma	Vakfı’nın	katkıları	ile	ÇOMÜ’nün	
kuruluşunun	25.	Yılı	kapsamında,	“Kuş	Atlası	Projesi”	
gerçekleştirilecek.	Kuş	Atlası	Projesi	ile	ilgili	tanışma	
toplantısı	Biyoloji	Bölümü'nde	gerçekleşti.	

Proje kapsamında Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı temsil-
cisi Lider Simav ve ÇOMÜ’den Dr. İbrahim Uysal gözetiminde 
katılımcılarla Suğla Gölü’nde arazi çalışması yapıldı. Çalışmada 
Çanakkale’de kuş çalışmaları yapan araştırmacılarla, kuş 
gözlemi yapan gönüllüler bir araya geldi.

YADYO’da Hizmet İçi Eğitim
Oxford Üniversitesi Yayınevi öğretmen eğitimcisi Turgut 
Turunç tarafından YADYO öğretim elemanlarının mesleki 
gelişimlerine yönelik iki oturumlu seminer düzenlendi.  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇABA Çok Amaçlı Erken 
Çocukluk Eğitimi Merkezi Sabancı Vakfı tarafından ‘Fark 
Yaratan’ olarak seçildi. Bu kapsam da CNN Türk Televizyonu 
ekibi ÇABAÇAM’ı ziyaret ederek 5N1K programı için çekim 
yaptılar.

ÇOMÜ ÇABAÇAM ‘Fark 
Yaratan’ olarak seçildi
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Karaciğerin yaygın iltihabi hastalığına 
verilen isimdir. Bulaşıcı sarılık 
alfabenin harflerine göre A,B,C,D,E 
olarak sıralandırılır. Ülkemizde 
vatandaşlarımız A grubu hepatite karşı 
aşıyla korunabiliyor ve genişletilmiş 
bağışıklık kazandırılabiliyor. Yani yeni 
doğan her çocuk A grubu aşıyı olur. 
Hepatit D aşısı yok. Ama bir avantajımız 
var, bu virüs Hepatit B virüsü olmadan 
hastalık yapmıyor; bu nedenle sadece B 
aşısı olmuş olmak hem B hem de D için 

koruyucu oluyor.

Bizim çalışma alanımız olan C de ise 
aşı uygulaması bulunmuyor ve dünya 
genelinde hepatit C ile ilgili aşı yok. 
Bunların hepsinin bulaşıcılığı birbirinden 
farklı Türkiye’de ortalama 2.400.000 
hepatit B hasta grubu var. Hepatit C’li 
hasta grubu sayısı ise ortalama 800-900 
bin. Bu sayılar hem bulaştırıcı, hem 
taşıyıcı hasta sayıları. Taşıyıcı hasta 
grubu dendiğinde hep farklı algılanıyor. 
Ancak bu hastalar başlangıçtan itibaren 
bulaştırıcı. B ve C grubunu sarılığı 
olanların hastalığı bulaştırmadıkları bir 
dönem yok.

Özellikle de bizim gibi aile ilişkilerinin 
çok sıkı yaşandığı ortamlarda bu durum 
daha yaygın.Horizontal (yatay bulaştırma) 
bulaştırma ile hastalığın bulaştırılma 
oranları yükselebiliyor. Bu yüzden aynı 
evde yaşayan bireyler aşıyla korunabilen 
bir hastalığa sahipse kesinlikle aşıyla 
korunmuş olması çok önemli. Bilmeden 
bulaştırıcı olmak çok tehlikeli. Bunun 
önlemini almak ise çok kolay.  Bu aşılar 
sağlık ocaklarında yapılabiliyor. Kişi 
kendine yakın bir sağlık ocağına gidip 
aşısını olabilir. Devlet bu aşının parasını 
da kişiye geri ödüyor. 

Bulaşıcı sarılık nedir? 

BULAŞICI SARILIKTA
ERKEN TEŞHİS

HAYAT 
KURTARIYOR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Alper Şener

•	 Karaciğerin	iltihabı	anlamına	
gelen	hepatit	ile	ilgili	rakamlara	
baktığımızda	tüm	dünyada	
yaklaşık	400	milyon	hepatit	
B,	170	milyon	da	hepatit	C	
taşıyıcısı	olduğunu	görüyoruz.	
Maalesef	ki	dünyada	bir	yılda	1.5	
milyona	yakın	kişi	ise	Hepatit	
B	ve	Hepatit	C	virüsünden	
kaynaklı	hastalıklardan	hayatını	
kaybediyor.	Türkiye'de	ise	nüfusun	
yüzde	6'sı,	bulaşıcı	sarılık	olarak	
bilinen	Hepatit	B	ve	Hepatit	C	

hastalığını	taşıyor.	Türkiye’de	bu	
rakamlar	hastalığı	aktif	olarak	
yaşayan	kişilerden	oluşuyor.	
Ancak	bir	toplum	taraması	yapılsa	
rakamların	3-5	kat	artabileceği	
söyleniyor.	Ülkemizde	çoğu	
kişinin	bulaşıcı	sarılık	hastası	
olduğunu	tesadüfen	öğrendiği	
bir	dönemde	bulaşıcı	sarılıkla	
ilgili	çalışmalar	yapan	Çanakkale	
Onsekiz	Mart	Üniversitesi	Tıp	
Fakültesi	Öğretim	Üyesi	Doç.	Dr.	
Şener	bir	ödül	kazandı.		Gliead	

Fellowship	Türkiye	büyük	ödülünü	
kazanan	Doç.	Dr.	Şener,	erken	
teşhisin	bu	hastalarda	hayat	
kurtardığını	belirterek	ÇOMÜ	Tıp	
Fakültesi	Araştırma	Hastanesi’nde	
bulaşıcı	sarılıkla	ilgili	teşhis	
ve	tedavinin	ücretsiz	olarak	
gerçekleştirildiğinin	altını	çizdi.	

•	 Doç.	Dr.	Alper	Şener	ile	bulaşıcı	
sarılık	üzerine	konuştuk	konuştuk.	

Röportaj : Eylem Tuna Çoban RÖPORTAJ
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Sarılıkta bulaşma yollarını sıklıkla dile 
getiriyoruz. Aslında herkesin duyduğu 
bildiği ve dikkat etmesi gereken şeyler. 
Diş tedavisi yaptırıyorsanız tedavi 
olduğunuz yerin hijyenik olmasına dikkat 
edin. Manikür, pedikür işlemlerinizi 
UV’den geçmeyen ekipmanlar ile 
yaptırmayın. Korunmasız cinsel temasta 
bulunmayın. Madde bağımlıları grubu 
ciddi bir popülasyonu oluşturuyor ne 
yazık ki.  Türkiye’de yavaş yavaş artan 
dövme-piercing işlemlerinin hijyenik 
şartlarda yapılması çok önemli. Ayrıca 
anne taşıyıcı ise bebek de doğuştan hasta 
olabiliyor.

Evet doğru. Buradaki temel şey aslında 
hasta sayısının azlığının 
çokluğunun insanlarda 
oluşturduğu yanlış imaj. 
Hepatit B grubu daha 
çok dikkat çekiyor ama 
hastalığın iyiliği kötülüğü 
açısından baktığınızda 
birbirinden çok bir fark 
yok. İkisinin de seyri 
kötü olabiliyor. Uygun 
zamanda tedavi ve takipleri 
yapılmazsa her ikisi de 
siroza çevirebiliyor, ikisinde 
de karaciğer kanseri 
görülebiliyor. Örneğin, bir 
böbrek hastası hepatit C ise 
nakil yapılamayabiliyor. Önce hepatit C 
hastalığını tedavi etmek gerekiyor. Tabi 
kıyas yapmak çok doğru değil ama B’nin 
bulaştırıcılığı biraz daha yüksek yani 
B’nin bulaştırıcılığı 100 kat ise C de bu 
oran 30 olabilir. Virüs partikülü B’de daha 
yüksek ve hızlı. Bunun yanı sıra hepatit 
C’nin tedavisinde 3 aylık ilaç tedavisi ile 
virüs vücuttan tamamen temizlenebiliyor. 
Hepatit B de ise biraz daha farklı bir 
tedavi modeli var. Tıpkı şeker hastaları, 
diyabet hastaları gibi tamamen bir kürden 
bahsetmiyoruz ama virüsün baskılanması 
gerekiyor ki korktuğumuz şeyler 
oluşmasın. Siroza çevirmesin beraberinde 
karaciğer kanserine çevirmesin diye 
yoğun baskı altında tutmak gerekiyor. 
Özellikle bulaşıcı hepatit B hastalığını. 

Çocukluk çağında geçirdiğinizde sarılık, 
halsizlik, idrar yolunda koyulaşma gibi 
bulgular gösterebiliyor. Ama ilkokul 
çağını geçirdikten sonra 11-12 yaş 
üstü periyodda hiçbir bulgu vermiyor.  
Hastalığın en büyük tehlikesi bu. 
Adı sarılık ama biz klinik olarak sarı 
görmüyoruz bu insanları. Özellikle 
B,C,D,E için bunu söyleyebilirim, bu 
sadece hepatit A için değişiyor. Hepatit 
A’da daha görünür bir sarılık tablosu 
oluyor. Diğer gruplarda hasta hafif bir 
kas ağrısı, gribal enfeksiyonu andıran 
bir baş ağrısı, iştahsızlık yaşıyor. Bu 
nedenle Türkiye’de ciddi oranda bulaşıcı 
sarılık geçirmiş gizli hasta grubu var. 
Yani bizim saydığımız rakamlar hastalığı 
aktif olanlar. Bir toplum taraması yapsak 
bu baktığımız rakamların 3-5 katı daha 
fazlası çıkar.  Bir virüsle karşılaştığınız 
zaman %95 iyileşirken,  %5 oranında 

da taşıyıcı durumunda oluyorsunuz. Bu 
rakam çok önemli bir hasta grubuna 
tekabül ediyor.  Örneğin kişi B mikrobunu 
almış geçirmiş ama tamamen atmış 
demiyoruz.  Özellikle ilerleyen yaş 
durumlarında bu hastalar kemoterapi 
alacaklarsa, bu hastalar herhangi bir 
romatizmal hastalık geçirecekse bu 
hastalık tekrar aktifleşebiliyor. Bu 
dönemde kesinlikle hastalığı baskı 
altında tutacak tedavi uygulamaları 
gerekiyor.  Örneğin hasta romatizma ile 
ilgili teşhis almış tedavi görüyor birden 
karaciğer enzimleri yükseliyor ve detaylı 
inceleme yapıldığında hastanın hepatit B 
geçirdiği görülüyor. 

Bize gelen hastaların birçoğu kan bağışı 
için geliyor. Kanında mikrop bulunması 
ile öğreniyorlar.  Çünkü kan vermeden 
önce mutlaka hepatit B,C, HİV olup 
olmadığına bakmak gerekiyor. Eğer kişide 
bu hastalıklardan varsa kan bağışında 
da bulunamıyorlar. Çünkü bulaştırıcı 
periyoduna giriyorlar. 

Şunu söyleyebilirim, hayatınız boyunca 
en az bir kez hepatit yönünde taranın. 
Çünkü ilerleyen yaşlarda hastalık 
karaciğer yetmezliği ve siroza kadar 
gidebiliyor. Örneğin Amerika’da 1960 
öncesi doğan herkes zorunlu olarak 

bulaşıcı sarılık taraması 
yaptırıyor. Amerika, B ve C 
ile ilgili tarama yapmayan 
hiçbir kimseyi genel 
sağlık sigortasına almıyor. 
Türkiye’de de böyle bir şey 
yapmak lazım ya da bunun 
benzeri bir uygulama. 
Neden çünkü Türkiye’de 
gerçek manada bir tarama 
havuzu yok.

Nasıl bulaşır?

Hepatit B ve hepatit C’nin bilinirliği 
farklı değil mi? Ülkemizde hepatit B 

daha çok duyulan bir grup sanki?

Bulaşıcı sarılık hastalığının 
belirtileri nelerdir? Hasta bunu nasıl 

anlayabilir? 

Kişi bulaşıcı sarılık geçirdiğini çoğu 
zaman başka bir hastalık sebebiyle 

öğrenebiliyor, doğru mu?

Buna dikkat çekmek için topluma    
neler söyleyebilirsiniz?

11-12 yaş 
üstü 

periyotta 
hiçbir bulgu 

vermiyor

RÖPORTAJ
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Yılda en az iki kere konunun uzmanı he-
kim tarafından ultrason takibi yaptırması 
lazım. Taşıyıcı hastalarımız alkol, ağrı 
kesici kullanımından uzak durmalılar. 
Çünkü hastalığın replikasyonu uyarmış 
olduğu ispatlanan iki ürün var bunlardan 
birisi alkol diğeri ağrı kesiciler.  Bazı anti-
biyotikler de uyarabiliyor. Bu yüzden
hastalarımız doktorunun bilgisi dışında 
ilaç kullanmasın. Sonrasında hastalığı 
baskılamakta zorluk çekebiliyoruz.  Bir 

diğer önemli şey ise bazen gözden ka-
çabiliyor, aynı evin içerisinde hepatit B 
aşısı olmayan varsa mutlaka ve mutlaka 
aşı yaptırmalı. Ortak su bardağı, diş 
fırçası, ortak tıraş bıçağı kullanımından 
mutlaka uzak durmak gerekiyor, bunlar 
bazen gözden kaçabiliyor.

Hepatit B ülkemizde sık olduğu ve 
kronikleştiği için test yaptırmak lazım. Bu 
testler tüm halk sağlığı laboratuvarları ve 
hastaneler de ücretsiz yapılıyor. Halkımız 

bu testleri yaptırsın ki erken teşhis bu 
hastalarda hayat kurtarıyor. Bazen has-
talar yıllardır bu hastalığa sahip olup test 
yapılmadığı için tanı gecikiyor ve son dö-
nem karaciğer yetmezliği, siroz, karaciğer 
kanseri ile gelebiliyor. 

Aşı ile korunabilen ve Sağlık Bakanlığı 
tarafından tüm çocuklara ücretsiz yapılan 
aşıyı ihmal etmeyelim. 1996 yılından önce 
doğanlarda aşısız bir popülasyon var, bu 
kişilerin de taranıp aşısızların, aşılamaya 
yönlendirilmesi gerekiyor.

Bu konuda taşıyıcı ne yapmalıdır?

"Yılda en az iki kere konunun 
uzmanı   hekim tarafından           

ultrason takibi yaptırılması 
lazım."

Aşı ile korunabilen ve Sağlık Bakanlığı 
tarafından tüm çocuklara ücretsiz yapılan 

aşıyı ihmal etmeyelim. 

Son olarak eklemek istediğiniz bir 
şey var mı?

•	 Biga	Meslek	Yüksekokulu	
Pazarlama	ve	Reklamcılık	
Bölümü	Öğretim	Görevli-
leri	Figen	Kılıç	ve	Emine	
Çetin	tarafından	organize	
edilen	"Pazarlama	Satış	
Gücü	ve	Satış	Saha	Plan-
lama"	konulu	konferans	
düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak 
CİGNA Finans Bölge Müdürü 
Özgür Güden ve Türk Telekom Balıkesir-
Çanakkale Bölge Müdürü Engiz İçöz 
katıldı.
Açılış konuşmasını Pazarlama ve 

Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr.      
Murat Akyıldız'ın yaptığı konferansta; 
Pazarlama ve İşletme Yönetimi Programı 
öğrencilerine pazarlama taktikleri, saha 
satış planlaması ve satış gücü eğitimi 

konularına yönelik bilgiler 
sunuldu. Balıkesir-Çanakkale 
Türk Telekom Bölge Müdürü 
Engin İçöz öğrencilere; 
kendi iş tecrübeleri, sahada 
çalışma planları ve kendi 
çalıştığı şirketlerin pazar-
lama politikaları hakkında 
bilgi verirken, CİGNA Finans 
Bölge Müdürü Özgür Güden 
ise; öğrencilerin kariyer 
planlamaları, iş başvurusunda 

bulunurken dikkat etmeleri gereken 
hususlar ve stajlarıyla alakalı konularda 
öğrencilere bilgi paylaşımında bulundu. 

Pazarlama Satış Gücü ve Satış Saha                                 
Planlama Konulu Konferans

Eğitimde İşbirliği Protokolü
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mirza Tokpunar ile 
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, "Eğitimde İşbirliği" başlığı altında 
bir protokol imzaladı.
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ÇOMÜ’lü Öğrenciler Ulusal Yemek 
Yarışmasında Madalyalar Kazandı
•	 Muğla,	Fethiye’de	düzenlenen	7.	Şef	Mavi	Fethiye	

Ulusal	Yemek	Yarışması’na	katılan,	Çanakkale	
Onsekiz	Mart	Üniversitesi	Gökçeada	Uygulamalı	
Bilimler	Yüksekokulu	(GUBY)	öğrencilerinden	oluşan	
Aşçılık	Takımı	madalyalar	kazandı. 

GUBY Öğretim Görevlisi Ufuk Ateş ve Araştırma Görev-
lisi Necati Karakaş rehberliğindeki Gastronomi Bölümü 
Aşçılık Takımı öğrencileri, bireysel ve ekip kategorilerinde 
yarışmaya katıldı. Gastronomi Bölümü Aşçılık Takımı adına 
yarışan öğrenciler, üniversite ana yemek, üniversite makarna 
ve üniversite tatlı kategorilerinde, 3 gümüş ve 3 bronz ma-
dalya olmak üzere toplam 6 madalya kazandılar. 

Yarışmaya katılan öğrenciler ve aldıkları dereceler;

Ekip Kategorisi Gümüş Madalya - Berat Karagöz, Şeyma Nur 
Üzüm, Rümeysa Tekin 
Makarna Kategorisi Gümüş Madalya - Şeyma Nur Üzüm 
Makarna Kategorisi Bronz Madalya - Berat Karagöz 
Tatlı Kategorisi Gümüş Madalya - Rümeysa Tekin 
Tatlı Kategorisi Bronz Madalya - Berat Karagöz 
Ana Yemek Kategorisi Bronz Madalya - Haluk Kepenek 

Japon Dili Eğitimi’nde En İyi Olduğumuz 
İddiasını Kanıtladılar

•	 Türk-Japon	Vakfı’nca	25.si	düzenlenen	
Ankara	Japonca	Konuşma	Yarışması	
başlangıç	ve	ileri	seviye	gruplarında	
ÇOMÜ	Eğitim	Fakültesi	Japon	Dili	
Eğitimi	Anabilim	Dalı	öğrencileri;	1.lik	
ve	2.lik	ödülleriyle	döndü. 

Ayrıca İstanbul’da 26.sı düzenlenen İstanbul 
Japonca Konuşma Yarışması'nda Başlangıç 
Seviyesi grubunda Japon Dili Eğitimi Anabilim 
Dalı öğrencisi Oğuzhan Muhammet Olu, jüri 
özel ödülünü kazandı.
 
Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilirken, 
gruplarda birincilik alan öğrencilerimiz Japonya 
gezisi ödülü kazandı.

Öğrencilerimiz 1. sınıf öğrencisi Gökhan 
Dağdevir, Başlangıç Seviyesi Birincisi,  1.sınıf 
öğrencisi  Buse Büyükyavuz Başlangıç Seviyesi 
İkincisi, 3. sınıf öğrencisi Pınar Sarıveli  İleri 
Seviye Birincisi, 4. sınıf öğrencisi Reyyan 
Göçeri İleri Seviye ikincisi dereceleriyle 
ödüllerini aldılar.
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"15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra 
Ormanı" Fidan Dikimi Etkinliği

•	 21-26	Mart	Dünya	Ormancılık	
Haftası	kutlamaları	kapsamında	
‘15	Temmuz	Demokrasi	Şehitleri	
Hatıra	Ormanı’	fidan	dikimi	
etkinliği	gerçekleşti. 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’nün 
düzenlediği ve  geçen yıl Temmuz 
ayında Güzelyalı mevkisinde çıkan 
orman yangını sonucu yanan 4 hektarlık 
alanda gerçekleşen etkinliğe; Vali Orhan 
Tavlı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet 
Erdem, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Albay 
Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Yılmaz 
Özden, Orman Bölge Müdürü Refik 
Ulusoy, ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit 
ile kurum müdürleri, çok sayıda davetli ve 
öğrenci katıldı. 
Etkinlikte konuşan Orman Bölge 
Müdürü Refik Ulusoy şunları aktardı; 
''15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra 
Ormanı ile şehitlerimizin adını gelecek 
nesillere taşımayı hedefliyoruz. Nasıl ki 
ormanlar bizim geleceğimizin teminatı 

ise, demokrasi adına tanklara, 
mermilere kendini siper edip şehit 
olan kardeşlerimiz de bu milletin 
geleceğinin sigortası olmuşlardır. 
Türk milleti şehitlerini ve gazilerini 
hiç bir zaman unutmadı ve 
unutmayacaktır. ’’Vali Orhan Tavlı 
ise; ‘’ Türk milleti kutsal saydığı 
değerler gündeme geldiğinde hiçbir 
şeyi düşünmez sadece vatanını, 
milletini, devletini ve bayrağını 
savunmayı düşünür. Türk milleti 
böyle asil bir millettir. Bizde bu vesile 

ile onların hatırasını yaşatmak üzere 
doğaya katkıda bulunmak istiyoruz. 15 
Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra 
Ormanı, Şehitler Abidesi’nin karşısına 
çok yakışacak’’ dedi. 
Konuşmaların ardından Proje Baş 
Mühendisi Aslı Baharan’ın fidan dikimi 
ile ilgili verdiği bilgiler doğrultusunda, 
hazırlanan alana 3 bin adet fıstık çamı 
ve selvi fidanı dikildi.
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ÇOMÜ’DEN HABERLER

•	 Rektör	Prof.	Dr.	Yücel	Acer,	hizmete	
yeni	açılan	ÇOMÜ	Araç	Bakım	
Onarım	Atölyesi’nde	incelemelerde	
bulundu.	

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Er-
dem, Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Mirza 
Tokpunar, Genel Sekreter Sami Yılmaz, 
Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Yücel, 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Abdullah Kelkit, Gökçeada 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. 
Erkan Bil’in de eşlik ettiği incelemelerde 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan 
Karabulgu araç bakım onarım atölyesi ile 
ilgili şu bilgileri aktardı: 

‘’Araç yıkama, depo, ofis ve bakım onarım 
kısmı olmak üzere dört birimden oluşan 
Araç Bakım Onarım Atölyesinde araç 

yıkama bölümü, basınçlı yıkama, köpükl-
eme ve iç temizlik için modern olarak 
hazırlanmıştır. Bakım onarım bölümünde 
ise 1 adet 4000 kilo kapasiteli lift ve taşıt 
bakım onarımı için gerekli olan tüm ma-
kine ve teçhizat mevcuttur. 
Taşıtların lastik, rot balans ayarı ve 
kaporta bakım onarımı hariç motor, 
şanzıman, diferansiyel başta olmak üzere 
tüm mekanik ve elektrik elektronik bakım 
onarımları atölyede yapılabilmektedir. Bu 
işler için atölyede bir motor ustası ve bir 
oto elektrikçisi çalışmaktadır.

ÇOMÜ’ye ait otomobil, pikap, panelvan, 
traktör, minübüs, midibüs ve otobüs 
olmak üzere mevcut 42 adet taşıtın 
tamamının bakım onarımları atölyede 
gerçekleşmektedir.’’ 

ÇOMÜ Şoförlerinden                                
Geleneksel Pilav İkramı 

Yapılan incelemelerin ardından Rektör 
Acer ve beraberindeki heyet ÇOMÜ 
şoförlerinin her sene düzenlediği 
geleneksel pilav ikramına katıldılar. 

ÇOMÜ şoförleri Rektörlüğün personeli 
ile bir arada olabilmek için pilav ikramı 
düzenlediklerini belirterek şunları ifade 
ettiler; ‘’Sürekli olarak araç kullanmamız 
ve işlerimizin yoğunluğu dolayısıyla 
çalışanlarımızla bir arada olma fırsatı 
bulamıyoruz. Bu etkinlik sayede aramıza 
yeni katılan arkadaşlarımızla da tanışma 
fırsatı bulduk. Davetimize katılan ve 
bizlerle aynı ortamı paylaşan Rektör Prof. 
Dr. Yücel Acer’e ve birim amirlerimize çok 
teşekkür ediyoruz.”

Araç Bakım Onarım Atölyesi Hizmete Açıldı
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Sağlıklı Kilo Vermenin

•	 Yaz	yaklaşıyor.	Havalar	ısınmaya	
başladıkça	bizler	de	kışın	aldığımız	
kiloları	nasıl	vereceğimizle	il-
gili	arayışlara	giriyoruz.	En	kısa	
sürede	nasıl	kilo	vereceğimiz	ise	
bizleri	şok	diyetlere	yönlendiriyor.	
4	günde	4	kilo,	7	günde	10	kilo	
verdiren	şok	diyetleri	bıraktığımız	
zaman	ise	verdiğimiz	kiloları	
fazlasıyla	geri	alıyoruz.	Oysa	
uzmanların	her	zaman	söylediği	
şey	düzenli	ve	dengeli	beslenmeyi	
bir	yaşam	tarzı	haline	getirmek.	
Amacımız	sadece	yaz	ayları	
için	değil,	hayatımız	boyunca	
ideal	kilomuzu	sağlıklı	bir	şekilde													
korumak	olmalı. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi           
Diyetisyeni Zeynep Sivaslı, hızlı kilo 
vermek için yapılan bilinçsiz diyetlerin, 
verilen kiloların geri alınmasına ve 
uzun vadede sağlıksız sonuçların ortaya 
çıkmasına neden olduğunu belirtti. 

Sivaslı, yaklaşan yaz aylarında sağlıklı bir 
şekilde kilo vermek için 9 adımda neler 
yapmamız gerektiği konusunda bilgiler 
verdi: 

1.Bahar aylarında havaların 
ısınmasıyla birlikte yürüyüş 
yapmamıza engel kalmayacaktır. 
Temiz havada oksijen alarak 
yapılan egzersiz/yürüyüş yağ 
yakımında bizlere yardımcı 
olacaktır, psikolojik olarak ken-
dimizi daha dinç hissetmemizi 
sağlayacaktır.

2.Günümüzü daha din-
amik geçirip metabolizmamızı çalıştırmak 
için kahvaltı öğününe önem vermeliyiz. 
İyi bir kahvaltı vücut direncini korur.

3.Yaşamın her döneminde yeterli ve 
dengeli beslenme, sağlığın korunması için 
esastır. Bu nedenle, dört besin grubunda 
bulunan çeşitli besinlerin yeterli miktar-
larda alınması önemlidir.

4.Yaz aylarında vücut direncini 
artırmak ve vücudun yeterli mik-

tarda vitamin ve mineral almasını 
sağlamak için sebze ve meyve 
çeşitlerinden yararlanılması 
önemlidir.

İpuçları
Röportaj : Eylem Tuna Çoban RÖPORTAJ
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5.Metabolizmamızı çalıştırmak için 
susamayı beklememek gerekir. Günde 
2-2,5 lt su tüketimine önem vermeliyiz. 
Su, bağışıklık sistemini güçlendirir, 
metabolizmayı hızlandırır yağ yakımına 
yardımcı olur.

6..Havaların soğuk olmasıyla 
hareketin azalması sonucu kış mev-
siminde kabızlık sorunu daha sık 
yaşanmaktadır. Bizler de yanlış/şok diy-
etlerle bağırsakların yavaş çalışmasına 
neden olabiliriz. Bu dönemde su 
tüketimine dikkat ederek, lif oranı 
yüksek sebze, meyve tüketerek kabızlık 
ve şişkinlik sorunlarına karşı kendimizi 
koruyabiliriz.

7.Hava değişimine bağlı vücutta su 
toplanmasını önlemek için fazla tuz 
tüketiminden kaçınılmalıdır. Görünür 
sofra tuzu haricinde salamura gıdalar, 
konserve, turşu ve salça tüketimini 
azaltmalıyız. Ödem atımı için tuzdan 
uzak durmaya maydanoz, roka, salatalık, 
biber, yoğurt tüketmeye ve bitki 
çaylarından destek almaya özen göster-
meliyiz

8.Bitki çayları diyetimizde olmazsa 
olmazlarıdır. Yeşil çay ve biberiyenin 
metabolizma hızlandırıcı ödem attırıcı, 
ekinezyanın bağışıklık güçlendirici, 
kuşburnunun yüksek C vitamini içeriği 
ve papatyanın dinlendirici, sindirim 
sistemini rahatlatıcı etkisi vardır. Ancak 
bitki çayı tüketiminde de dikkat et-
memiz gereken noktalar vardır. Bitki 
çaylarının suyun yerine geçmediğini 
unutmamalıyız. Kafein içeriği olabildiğini 
ve fazla tüketiminde sağlımızı olumsuz 
etkilediğini düşünerek tüketmeliyiz.

9.Öğünlerimize yeterli zaman 
ayırmalı ve yiyeceklerimizi uzun süre 
çiğnemeliyiz ki böylece tokluk his-
simiz oluşacak, aşırı yemekten bizleri 
kurtaracaktır.

Kilo vermek bir süreçtir, bu yüzden 
sağlıklı bir beslenme programına 
şimdiden başlamak gerekir diyen Sivaslı; 

“Beslenme, zayıflama odaklı değil yaşam tarzı değişikliği     

olarak düşünülmeli ve o şekilde verilen kiloların             

korunması hedeflenmelidir”  

C Vitamini

ÇOMÜ	Araştrma	Hastanesi	Diyetisyeni	Zeynep	Sivaslı

RÖPORTAJ
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Bilime ve Ekonomiye Katkı Sağlayan
Bir Araştırma Merkezi

ÇOBİLTUM
•	 Çanakkale	Onsekiz	Mart	
Üniversitesi	bünyesindeki	Bilim	ve	
Teknoloji	Uygulama	ve	Araştırma	
Merkezi;	Türkiye’nin	önde	gelen	
şirketlerine	yaptığı	analizlerle	

gelirlerini	bir	yılda	%236	arttırdı.	
TÜBİTAK	yeterlilik	analizlerine	
giren	ve	başarıyla	geçen	Merkez,	
aynı	zamanda	Kubad	Abad,	
Samsat	ve	Parion	kazılarında	
elde	edilen	tarihi	buluntuların	
analizlerini	de	gerçekleştirdi.	

ÇOMÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (ÇOBİLTUM) Müdürü 
Doç. Dr. Ayhan Oral ile merkezin ne 
gibi hizmetler verdiğini ve hedeflerini 
konuştuk. 

Merkez, ÇOMÜ ya da farklı                      
üniversitelerden öğrencilerin/aka-
demisyenlerin bilimsel çalışmalar 

yapmasına imkan sağlıyor mu? 

Merkezimiz yapılan ve yapılabilir 
araştırma-analiz sayısını giderek 
arttırmakta ve yıl boyunca yapılan 

numune kabul işlemi ve analiz sayıları 
her geçen yıl artış göstermektedir. Kendi 
üniversitemizin yanı sıra diğer üniver-
siteler, kamu kurum ve kuruluşlarından, 
özel sektörden ve şahıs şirketlerinden 
analiz talepleri gelmektedir. Merkezimizin 
amacı öncelikle üniversitemiz ve civar 
üniversiteler olmak üzere, Çanakkale 
ili ve çevresine de hizmet verebilecek 
şekilde, katma değeri yüksek, üretim ve 
tasarım aşamalarında yüksek teknoloji 
gerektiren yeni ürün ve malzemeleri 
geliştirmek; araştırmacı bilim insanlarının 
birbiriyle bağlantılı ve de disiplinler 
arası çalışmaya imkân sağlayan bilim 
dallarında çalışma yapmak; yörenin 
sanayici ve girişimcilerinin (tarım 
çiftçi vb..) ileri teknolojilere dayalı her 
türlü ürün, süreç ve malzeme bilgisi 
ihtiyaçlarına cevap verebilmek; merkez 
imkânlarını kullanarak yüksek lisans/
doktora öğrencilerini bilimsel-teknolojik 
çalışmalar yapmasına yardımcı olmak ve 
bu öğrencileri eğitmek, yönlendirmek ve 
yetiştirmektir. Amacımıza uygun olarak 
birimimizde yapılan analiz sayısında ciddi 
artış olmuştur ve bu analizlerden 2016 

yılı analizlerinin %80’i akademik amaçlı 
yapılırken %20’si ise üniversite dışıdır. 
Akademik olan analiz taleplerinin % 10’u 
diğer üniversitelerden gelirken % 90’ı ise 
kendi üniversitemizden gelmiştir

ÇOBİLTUM; bölgedeki sanayi 
kuruluşları, tarımla uğraşanlar ya da 

farklı kesimlerden gelebilecek talepler 
için hangi cihazlara sahip ve ne tür 

analizler yapılmakta?

Bölgedeki üniversite ve araştırma 
kurumlarına göre mevcut cihaz envan-
teri ile ilgi çeken merkezimiz birçok 
kurum kuruluşun analiz ihtiyacına yanıt 
vermektedir. Örneğin ülkemizde sadece 
2 tane olan soğutma ve ısıtma ünitesine 
sahip X-Işını Kırınım Cihazıyla kayaçların, 
kristalin malzemelerin, ince filmlerin, 
polimerlerin ve birçok malzemenin nitel 
ve nicel incelemeleri yapılabilmektedir. 
Bu cihazımız ile Roketsan’dan gelen nu-
muneler incelenmiş ve sonuçları firmaya 
teslim edilmiştir.

Röportaj : Tuncay Ak RÖPORTAJ
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Benzer şekilde cihaz 
envanterimizin önemli 
parçalarından olan Taramalı 
Elektron Mikroskobu 
ile Bosch, Kale Seramik, 
İÇDAŞ gibi alanlarında 
öncü firmalarının Ar-Ge 
departmanlarına destek 
verilmektedir. Bunlara ek 
olarak bölgemizin tarımsal 
açıdan önemli bir bölge 
olmasından yola çıkarak 
toprak ve su analizleri aktif 
bir şekilde yapılmaktadır. 
Gıda alanında da yapılabilir 
analiz çeşitliliğimiz oldukça 
fazladır. Çok talep gelen analizlere 
yakıt kalori, su (atık-endüstriyel-sıhhi), 
pestisit kalıntı analizleri, et ve peynirde 
tanımlama ve kaliteyi belirlemek için yağ 
asidi, aminoasit gibi analizleri eklemek 
mümkündür. 

Şimdiye dek buradan hizmet alan         
firmalardan bahseder misiniz? 

Hizmet verdiğimiz firmalardan en önde 
gelenlerini hepsi ait oldukları sektörlerin 
önde gelen isimleri olmak üzere: Bosch, 
Roketsan, Polyone, Akçansa, İÇDAŞ, Kale 
Grubu, Karacanlar İnşaat, Faruk Duman 
Demir-Çimento, Çetinkaya Grup, Kay-
maklar Süt Ürünleri, Doğa Deniz Diyaliz, 
Oğuzlar Kömür, Mercan İnşaat şeklinde 
sıralayabiliriz. Türkiye’de sadece 3 adet 
bulunan Arkeometri laboratuvarımızda 
İÇDAŞ’ın sponsor olduğu Parion kazıları 
sonucu elde edilen tarihi buluntularında 
analizlerinin bir kısmı yapılmıştır. Ayrıca 
yönetmelik değişikliği ile bu firmalarının 

ve gerek üniversitemiz gerekse diğer 
üniversitelerin analiz taleplerinin so-
runsuz karşılanması ve yapılabilir analiz 
çeşitliliğinin arttırılması amacıyla uzman 
üniversite veya özel sektörden katılacak 
kişilerden oluşan akademik danışma ku-
rulu oluşmasına imkan sağlanmıştır. 

Kurulduğu yıldan itibaren 
ÇOBİLTUM’un elde ettiği gelirlere dair 

rakam verebilir miyiz? 

Birimimizle ilgili çok eskiye gitmeden 
sadece son iki yılı değerlendirirsek; 2016 
yılının ilk 6 ayında (15 Temmuzdan 
önce) aylık yaklaşık 22.000 TL ortalama 
ile devam ederken ikinci 6 ayda bu aylık 
ortalama 15.000 TL civarına düşmüştür. 
Ancak her şeye rağmen yılsonu gelirleri 
toplamda 220.000 TL’ye yaklaşmıştır. 
2015-2016	yılları	gelirlerinin	
karşılaştırılması	Gelirlerimizi geçtiğimiz 
yıllar karşılaştırdığımızda 2015 yılına göre 
% 236 oranında arttığı görülmektedir.

Merkezin, 
akreditasyon 

çalışmalarında 
hangi aşamaya 

gelindi? 

Merkezimiz 
bünyesinde 
01.11.2016 tarihinde 
Kalite Yönetim 
Sistemi, 17025 
Standardı-Deney 
ve Kalibrasyon 
Laboratuvarlarının 
Yeterliliği İçin Genel 

Şartlar Standardına göre hazırlanmış 
ve yürürlüğe girmiştir. Altyapımız 
standardın bütün koşullarını yerine 
getirecek biçimde hazırlanmıştır. Yetki 
belgeleri ve akreditasyon konusunda ön 
hazırlıklarını tamamlayan birimimiz, 
bu süreçler ile ilgili resmi başvuruları 
tamamlamış olup ilgili kurumlar 
tarafından denetlenerek yetki alınması 
aşamasında beklemektedir. Kısa bir süre 
içerisinde bu sürecin tamamlanacağı 
kanaatindeyim. Merkezimiz, ayrıca, 
TUBİTAK yeterlilik analizlerine girmiş ve 
başarıyla geçmiştir.

Merkezin kısa ve uzun vadede      
hedefleri nelerdir?

Kısa vadede akreditasyon ve 
yetkilendirme süreçlerinin 
tamamlanması analiz sayımızın ve 
dolayısıyla tanınırlığımızı arttırarak                              
üniversitemizin dışa açılan güçlü bir biri-
mi olması en önemli hedeflerindendir. El-
bette akademik camiada en belirgin ölçüt 
yayın, patent ve ürün gibi kıstaslardır. 
Bu bağlamda öncelikle, üniversitemiz 
araştırmacılarının taleplerini daha hızlı ve 
etkin bir şekilde karşılayarak, akademik 
gelişmenin önemli bir aktörü olmak ve 
yaygın etkisi yüksek çalışmaların paydaşı 
olabilmek, gerek sanayi gerekse diğer üni-
versite ve kurum kuruluşlar ile yapılacak 
protokoller ile öncelikle bölgemizin 
ve sonrasında ülkemizin önemli bir 
araştırma merkezi olarak çalışmalarımıza 
devam etmek önemli hedeflerimizdendir. 
Yapılabilir analiz çeşitliliğini ve cihaz 
envanterini sürekli olarak genişleterek 
yoluna devam eden merkezimiz öncelikli 
olarak bölgesindeki tüm akademik ve özel 
sektör taleplerini karşılayarak, bilime 
ve ekonomiye katkı sağlayan Araştırma 
Merkezi olmayı hedeflemektedir.

RÖPORTAJ
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ÇOMÜ’DEN HABERLER

•	 Çanakkale	Onsekiz	Mart	
Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	
Uygulama	ve	Araştırma	
Hastanesi'ne	yeni	alınan	ECMO	
cihazı	ile	çok	sayıda	hasta	tedavi	
edilecek.	

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih 
Aşgün Ekstrakorporal Membran 
Oksijenizasyonu (ECMO) yöntemi ile 
onlarca hayatın kurtulabileceğini dile 
getirerek şunları söyledi: 
Hastanemize yeni alınan ve ilk defa bir 

hasta üzerinde uygulanan Ekstrakorporal 
Membran Oksijenizasyonu (ECMO) 
cihazının bir tür ‘akciğer pompası’ olarak 
tanımlayabiliriz. 

“Cihazın kullanım amacı, kalp ya da 
akciğerinde ağır problem olan hastaların 
organlarının görevini, geçici olarak bu 
cihaza devretmek. Bu sırada devam eden 
tedavilerde dinlenmeye alınan organların 
düzelmesine şans veriliyor. Tedavi, kalp 
ameliyatı sonrasında yoğun bakımda 
kötüleşen hastalar, ağır zatürree geçiren 
hastalar, ağır sepsis gibi enfeksiyonların 

yanı sıra yeni doğan bebeklerin 
ağır akciğer rahatsızlığı ve solunum 
sıkıntılarında da kullanılabiliyor.” 
Özellikle cihazın hastanemize 
kazandırılmasında Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. 
Dr. Okhan Akdur’un emeğinin büyük 
olduğunu ve bizim aracılığımız ile 
kendilerine, hasta ve hasta yakınları 
adına teşekkür ettiklerini dile getiren 
Yrd. Doç. Dr. Aşgün “ÇOMÜ Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi'ne alınan cihaz 
ve uygulanan bu yöntem hastalara umut 
olmaya devam edecek” dedi.

ECMO Cihazı Onlarca Hayat Kurtaracak

18 Mart Desen/Gravür Sergisi
•	 Güzel	Sanatlar	Fakültesi	Resim	

Bölümü	öğretim	üyeleri,	yüksek	
lisans	ve	lisans	öğrencilerinin	
katılımıyla	18	Mart	Çanakkale	
Deniz	Zaferi	ve	Şehitleri	
Anma	Günü’nün	102’nci	yıl	
dönümü	anısına	Korfmann	
Kütüphanesi’nde	gravür	ve	desen	
sergisi	açıldı.

	
Bu yıl 4. sünün düzenlendiği serginin 
açılışına ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Prof. İhsan Doğrusöz 
ve ÇOMÜ GSF Resim Bölümü Başkanı 
Prof. Canan Atalay Aktuğ, akademisyenler 
ve öğrenciler katıldılar. Kavramsal Sanat 
Topluluğu'nun düzenlediği sergi büyük 
ilgi gördü.
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ETKİNLİKLER

Aşçılarımız Uluslararası Ün Kazandı
•	 Türkiye	Aşçılar	ve	Şefler	Fed-

erasyonu	(TAŞFED)	tarafından	
bu	yıl	15.	kez	organize	edilen	
Uluslararası	İstanbul	Mutfak	
Günleri,	İstanbul	Beylikdüzü’nde	
TÜYAP	Kongre	ve	Fuar																					
Merkezinde	düzenlendi.	
Türkiye’nin	en	büyük	gastronomi	
yarışması	ve	festivali	olan	orga-
nizasyon,	Dünya	Aşçılar	Birliği	
(WACS)	işbirliği	ile	gerçekleştirildi.

GUBY Aşçılık Takımı İstanbul                 
Gastronomi Festivali'nden                          

Madalyalarla Döndü 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Gökçeada Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ufuk Ateş 
ve Araştırma Görevlisi Necati Karakaş 
rehberliğindeki Gastronomi Bölümü 
Aşçılık Takımı öğrencileri, bireysel 
kategorilerde yarışmaya katıldı. 2 öğrenci 

balık kategorisinde, 
1 öğrenci makarna 
kategorisinde ve 
1 öğrenci de tatlı 
kategorisinde 
yarıştı ve 
yarışmaya katılan 
4 öğrenci de 
dereceye girerek 
madalya almaya 
hak kazandı.

Türkiye Aşçılar ve 
Şefler Federasyonu ve World Association 
of Chefs Societies işbirliğiyle düzenlenen 
22 ülkeden 400'ü yabancı olmak üzere 
2 bin yarışmacı aşçının katıldığı, 70 
kategoriden oluşan uluslararası bir 
organizasyon olan İstanbul Mutfak 
Günleri (Gastoronomi Festivali); 
Türkiye'nin alanındaki en büyük 
yarışması olarak kabul edilmektedir.

Yarışmaya katılan öğrenciler ve 
aldıkları dereceler;
Elif Çelebi -  Üniversite Balık - Gümüş 
Madalya
Şeyma Nur Üzüm - Üniversite Makarna - 
Gümüş Madalya
Öznur Saka - Üniversite Balık - Bronz 
Madalya
Hozan Aykut - Üniversite Tatlı - Merit 
Madalya

Türkiye'de Katılım 
Bankacılığı ve Kariyer 

İmkânları Programı

Çanakkale’de Yeşil            
Alanlar Geliştirilecek

•	 	Siyasal	Bilgiler	Fakültesi	İktisat	Bölümü	öğrencilerinin	
düzenlediği	programlarından	ikincisi	gerçekleştirildi.	

İktisat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kadir Arslanboğa'nın açılış 
konuşması ile başlayan etkinliğe Kuveyt Türk Katılım Bankası 
A.Ş'nin Çanakkale Şube Müdürü İrfan Özdemir ve Marmara 
Bölge Müdür Yardımcısı Hamit Küplü katıldı. 

Türkiye'de katılım bankacılığı ve kariyer imkanları hakkında 
öğrencilere bilgi verildi. Bilgilendirme sonrasında soru cevap 
bölümüne geçilerek etkinlik sonlandırıldı.

•	 Mimarlık	ve	Tasarım	Fakültesi	Şehir	ve	Bölge	Planlama	
Bölümü	ile	Çanakkale	Belediyesi	arasında	imzalanan	
protokol	ile	Çanakkale	kenti	yeşil	alan	sisteminin	
geliştirilmesi	için	eylem	planı	hazırlanacak.	

Yaşam kalitesinin en önemli bileşenlerinden olan yeşil alanların 
geliştirilmesi için Çanakkale Belediye Başkanlığı ile Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim 
üyelerinden Doç. Dr. Arzu Başaran Uysal ve Yrd. Doç. Dr. Melda 
Açmaz Özden imzalanan protokolden duydukları memnuniyeti 
dile getirdiler.  
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Araştırma Uygulama Hastanesinde 
VATS Yönetimi İle Ameliyatlar Başladı

•	 Çanakkale’de	bir	ilke	daha	imza	
atan	ÇOMÜ	Araştırma	Uygu-
lama	Hastanesi'nde,	akciğer	
kanseri	tanısı	konulan	hastaya	
kapalı	göğüs	cerrahisi	ameliyatı	
uygulandı.		Akciğer	lobu	ve	lenf	
bezindeki	nodül	VATS	yöntemiyle	
çıkartılan	hastanın	sağlık	durumu	
her	geçen	gün	daha	iyiye	gidiyor.	

VATS Yöntemi İle Normal Yaşama 
Dönüş Süresi Kısalıyor

Bir ilk olan ameliyatın sonrasında Göğüs 
Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Murat Kaya, uygulanan yöntem 
hakkında bilinmeyenleri ve merak edilen-
leri aktardı: 

 “Kapalı göğüs cerrahisi ameliyatı (VATS) 
uygulamaları toraks cerrahisinde son 
25 yıl içerisindeki en önemli gelişme 
olarak kabul edilmektedir. Bu yöntem 
ile hastanın hastanede kalış süresi 
kısalıyor, hastanın iş yaşantısına dönüşü 
hızlanıyor.  Kemoterapi uygulanabilme 
oranı açık cerrahiden daha yüksek oluyor. 
Ayrıca hastada daha küçük ve kozmetik 
bir yara izi, ameliyat sonrası daha az 

ağrı, hastaların ameliyat sonrası yaşam 
konforlarının belirgin şekilde iyileşmesi, 
daha düşük komplikasyon oranları, daha 
düşük enfeksiyon oranı, daha düşük kan 
kaybı ile VATS yönetimi hasta için büyük 
avantajlar sağlıyor.” 

Prof. Dr. Kara, ameliyat süresinin ortalama 
2 saat sürdüğünü belirterek ameliyatla 
ilgili şu bilgileri verdi: “Göğüs boşluğu 
içerisine ilerletilen 10 mm bir kamera 
yardımıyla alınan görüntüler ekranlara 
yansıtılır. Ekip hastanın göğüs kafesini 
açmadan, tümörlü akciğer dokusu ve lenf 
bezlerini özel bir torba (endobag) içerisine 
alarak yapılan 5cm kesiden dışarı çıkartır. 
Ameliyat sonrası  1 gece yoğun bakım 
takibi gereklidir. Kapalı ameliyatlardan 
sonra ortalama hastane kalış süresi 4 veya 
5 gecedir.”

AÇASAM’dan Çanakkale Paneli
•	 Atatürk	ve	Çanakkale	

Savaşları	Araştırma	
Merkezi’nin	hazırladığı	
“102.Yılında	Çanakkale	
Harekâtını	Hatırlarken	
Paneli”	Çimenlik	Kale	
Komutanlığı	içerisinde	
bulunan	Yüzbaşı	
Ahmet	Saffet	Konferans	
Salonu'nda	gerçekleşti.

AÇASAM müdür yardımcısı 
Doç. Dr. Murat Karataş’ın 
başkanlığında gerçekleşen pan-

elde Yrd. Doç. Dr. Mithat Atabay, 
Barbaros Hayrettin Seyir Subayı 
Mehmet Fahri Bey; Doç. Dr. 
Muhammet Erat, I. Dünya Savaşı 
Öncesi Osmanlı Kamuoyu ve 
Dünya Savaşına Girişi; Yrd. Doç. 
Dr. Ahmet Esenkaya, 18 Mart’ın 
Görgü Şahitleri; emekli öğretim 
görevlisi Kenan Çelik, I. Dünya 
Savaşı Öncesi Avrupa’nın Durumu 
başlıklı sunumlar gerçekleştirdi. 
Etkinlik, panel başkanı Doç. Dr. 
Murat Karataş’ın konuşmacılara 
plaket takdimi ile sona erdi.
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 “Ortadoğu’da Türkmen Gerçeği” Konuşuldu
•	 Biga	İktisadi	ve	

İdari	Bilimler	
Fakültesi	ve	Türkiye	
Uluslararası	İlişkiler	
Çalışmaları	(TUİÇ)	
Derneğince	organize	
edilen	“Ortadoğu’da	
Türkmen	Gerçeği:	
Suriye	ve	Irak	
Cephesinden	
Türkmen	Sorunu”	
başlıklı	bir	konferans	
düzenlendi.	

Didem Yaman Konferans 
Salonunda gerçekleşen konferansta  
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. 
Emin Bozoğlan ve Irak Türkleri Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet 
Tütüncü’nün konuşmacı olarak katıldı. 
Açılış konuşmasını Uluslararası İlişkiler 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Soner Karagül 
gerçekleştirdi.

“Ortadoğu gündemi Türkiye’nin gündemi” 
sözleriyle konuşmasına başlayan 
Karagül, bu coğrafyada yaşanan sorunları 
anlayabilmek için Ortadoğu topraklarının 
paylaşımını içeren ve İngiltere ile Fransa 
arasında 1916 yılında yapılmış olan Sykes 
Picot anlaşmasını işaret etti. 

Açılış konuşmasının 
ardından Türkmen 
öğrencilerden Omar 
Shamma’nın Türkmen 
mültecilere ilişkin 
hazırlamış olduğu 
kısa bir belgesel film 
gösterimi yayınlandı. 
Ardından Suriye 
Türkmen Meclisi 
Başkanı Dr. Emin 
Bozoğlan söz aldı ve 
Suriye’de yaşayan 
Türkmenlerin 
yıllardır karşılaştıkları 

zorluklardan ve hâlihazırda bölgede 
Türkmenlerin içinde bulunduğu mevcut 
koşullardan bahsetti. Konuşması sırasında 
“Fırat Kalkanı Operasyonu umudumuz 
oldu.” diyen Bozoğlan konuşmasını 
“Sesimize ses veren ve derdimize derman 
olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve 
milletine teşekkür ediyoruz” dedi. 

Çanakkale Sosyal Bilimler MYO 
Öğrencilerinden ÇOMÜ Butiğe Destek

•	 Çanakkale	Sosyal	Bilimler	Meslek	
Yüksekokulu	Büro	Yönetimi	ve	
Yönetici	Asistanlığı	Programı	
öğrencileri	ile	program	danışmanı	
Öğr.	Gör.	Dilek	Kekeç	Morkoç	
tarafından 	düzenlenen		“Takas	
ve	Tadım	Şenliği”	nde	toparlanan	
ürünlerden	bir	kısmı	ÇOMÜ	
Butik’e	verildi.	

İhtiyaç fazlası ürünlerin ihtiyacı olana 
ulaşmasını sağlamak, ekonomiye ve çevre 
korumaya katkıda bulunmayı amaçlayan 
Takas ve Tadım Şenliği’nde kitap-dergi, 
giysi-kıyafet, CD-DVD, ev malzemeleri-
dekorasyon, takı-aksesuar, oyuncak,   

ev-mutfak eşyaları, ev yapımı ürünler 
toplandı. Takas günleri içinde etkinlik 

öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

İstiklal Marşının Kabulü ve            
Mehmet Akif Ersoy Anıldı

•	 Bayramiç	Meslek	Yüksekokulu	
Öğrenci	Konseyi	tarafından 12	
Mart	İstiklal	Marşının	Kabulü	
ve	Mehmet	Akif	Ersoy’u	anma	
programı gerçekleştirildi.

  Mehmet Akif Ersoy’un hayatını 

anlatan konuşma ve kısa film 
gösterisi ile başlayan program, 
İstiklal Marşı'nın kabulü ve önemi 
konulu konuşma, İstiklal Marşı'nın 
10 kıta olarak okunması ile devam 
etti. Program,  şiir ve türkü dinletisi 
ile son buldu. 
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Kanser Tanısında PET-BT 
Teknolojisi

Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi	
Tıp	Fakültesi	Nükleer	Tıp	Anabilim	
Dalı	kurulduğu	2011	yılından	beri	
hastalara	yüksek	standartta	bir	
tıp	hizmeti	sunmak	için	çalışıyor.	
Nükleer	Tıp	Anabilim	Dalı	Öğretim	
Üyesi	Doç.	Dr.	Semra	Öztürk;	başta	
akciğer,	lenf	bezi	olmak	üzere	çeşitli	
kanser	türlerinde	tanı	ve	metastaz	
aşamasında	son	teknolojik	cihaz	PET-
BT	ile	yüzde	95	oranında	başarı	elde	
edildiğini	belirterek	ana	bilim	dalı	ve	
PET-BT	hakkında	şu	bilgileri	verdi:

“Nükleer Tıp Anabilim Dalında halen 1 
Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 araştırma 
görevlisi, 5 cihaz teknisyeni, 1 hemşire, 
2 sekreter ve 1 yardımcı personel ile 
hizmet vermekteyiz. Bünyemizdeki 1 adet 
Gama kamera, 1 adet PET-BT (Pozitron 
Emisyon Tomografi), efor cihazı ve diğer 
destek ekipmanları ile nükleer tıbbın tüm 
alanlarında başvuran hastalara en iyi 
hizmeti vermeye çalışıyoruz.

Kanserin Vücuttaki Haritasının 
Çıkarıldığı Son Teknolojik Cihaz          

PET/BT

Pozitron Emisyon Tomografisi/
Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT) onkolo-
jik hastalıkların ilk teşhisi, evrelenmesi, 
takibi, tedavi yanıtının değerlendirilmesi 

ve radyoterapi planlamasında kullanılan, 
kısacası kanserin vücuttaki haritasının 
çıkarıldığı son teknolojik bir cihazdır. 
PET/ BT iki farklı ünitenin birleşiminden 
oluşmaktadır. PET, hücrelerin fonksiyon 
ve metabolizması hakkında bilgi verirken, 
BT ise anatomik olarak ayrıntılı ve kesin 
bilgiler sağlar. Birçok hastalıkta henüz 
görülebilir anatomik değişiklikler ortaya 
çıkmadan önce, hastalığın yarattığı me-
tabolizma değişikliğini göstererek erken 
ve doğru tanı konmasına olanak verir. 
Ayrıca PET/BT cihazının tüm vücudu 
tarayabilme özelliği sayesinde, hastalığın 
yayıldığı alanı göstererek tedavide büyük 
bir avantaj elde edilebilmektedir.

En Az 6 Saat Açlık ve Bir Gün                 
Öncesinde Karbonhidrattan                                                    

Fakir Diyet 

PET/BT işlemi için en az 6 saat açlık 
ve bir gün öncesinde karbonhidrattan 
fakir diyet gerekmektedir. Çünkü çekim 
sırasında hastaya halk arasında şekerli 
su olarak bilinen radyoaktif işaretli 
bir şeker analoğu olan F-18 FDG(floro-
deoksi-glukoz) verilmektedir. Bu nedenle 
hastamızın kan şekeri düzeyinin yüksek 
olmasını istemiyoruz, yoksa verdiğimiz 
şeker analogu vücutta tutulum gös-
termez ve istediğimiz bilgiyi alamayız. 
Hastamız kliniğimize geldiğinde ilk olarak 

kan şekeri ölçülür. Kan şekeri istenilen 
sınırlarda ise damardan radyoaktif madde 
enjekte edilir. Radyoaktif maddeler çeşitli 
olmakla birlikte en fazla kullanılanı 
F-18 Florodeoksiglikozdur.  Enjeksiyon 
sonrası verdiğimiz maddenin vücutta 
dağılması için yaklaşık 1 saat beklenir ve 
sonrasında çekime alınır. PET/BT tetkiki 
için kullanılan radyoaktif maddeden ve 
BT’den kaynaklı radyasyon dozu ulusal ve 
uluslararası atom enerjisi kurumlarının 
kabul ettiği sınırlardadır. Ayrıca dikkatli 
ve titiz bir çalışma ile alınan radyasyon 
dozunu en aza indirmek mümkün ola-
bilmektedir.

En sık kullanıldığı kanser tipleri 
şunlardır;

1.Akciğer kanseri,

2.Meme kanseri,

3.Kolon ve rektum kanseri,

4.Lenfoma,

5.Malign melanoma,

6.Baş-boyun tümörleri,

7.Tiroid kanseri,

8.Over, endometrium ve serviks kanseri 

gibi jinekolojik tümörler,

9.Primer odağı belirlenemeyen tümörlerin 

araştırılması.
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Diğer kanser tipler-
inde ise FDG dışı 
radyofarmasötikler 
kullanılarak ben-
zer şekilde bilg-
iler edinilebilmeye 
başlanmıştır. İlerleyen 
yıllarda bu tip kanser-
lerde PET/BT ile takip 
edilebilecektir.

Ayrıca onkolojik 
hastalıkların dışında, 
kalp krizi geçiren has-
talarda kalp kasında 
canlı doku varlığını 
belirlemede ve nöroloji alanında epilepsi 
(sara) odaklarının doğru biçimde belirlen-
mesini ve Alzheimer gibi hastalıkların 
erken dönemde tespit edilmesinde de 
PET-BT’nin önemli rolü bulunmaktadır.

Şeker (Glukoz) Molekülü Onkolojik 
Vakalar Hakkında Bilgi Veriyor

PET-BT cihazında kullanılabilen yü-
zlerce radyoaktif madde olmakla birlikte 
tüm dünyada ve ülkemizde en fazla 
bulunan ve kullanılanı F-18 Florodeok-
siglikozdur. Aslında vücuttaki her türlü 
metabolik yolak PET-BT ile kolaylıkla 
izlenebilmekle birlikte en sık şeker 

(glukoz) metabolizması takip edilerek 
onkolojik vakalar hakkında bilgi sahibi 
olunmaktadır. Bunun da sebebi şudur ki; 
Kanser hücrelerinin normal hücrelere 
göre bölünme hızları oldukça yüksektir. 
Bu nedenle bu hızlı metabolizmaları 
onların daha fazla enerjiye en çok da 
kolay metabolize edebildikleri şekere 
ihtiyaç duymalarına sebep olmaktadır. 
Ayrıca ikinci olarak kanser hücrelerinin 
içerinde oksijen az olduğu için şekeri 
sağlıklı bir hücre gibi oksijen kullanarak 
metabolize edemezler. Oksijenli me-
tabolizma da bir şeker molekülünden 
fazla enerji elde edilirken, oksijensiz 
şeker metabolizma ile çok az enerji açığa 
çıkmaktadır. Dolayısıyla fazla enerji 
ihtiyacı olan kanser hücreleri verimsiz 

kullandıkları için çok fazla 
şeker kullanmak zorunda 
kalırlar. Biz de kanser 
hücrelerinin diğer hücrelere 
göre fazla kullandıkları bu 
şekeri radyoaktif olarak 
işaretleyip görüntüleye-
biliyoruz. PET/BT görüntül-
emenin  temel mantığı 
budur.

PET / BT Erken Tanıda 
Çok Önemli Avantajlar 

Sağlıyor 

PET/BT, özellikle 
onkolojik hastalıkların ilk teşhisinde, 
evrelendirilmesinde (yaygınlığın be-
lirlenmesinde), tekrarlayan hastalığın 
belirlenmesinde ve uygulanan tedavile-
rin etkinliğinin değerlendirilmesinde 
sıkça kullanılmaktadır. PET/BT özel-
likle erken tanıda çok önemli avantajlar 
sağlıyor. Pek çok hastalığı başlangıcında 
yakalama olanağı sağlıyor. PET/BT 
cihazından önce  vücuttaki nodüllerde 
kanser olup olmadığı ancak biyopsi ile 
saptanabilirken, şimdi PET/BT ile bu 
lezyonların kanser olup olmadığı yüksek 
bir duyarlılıkla saptanabiliyor.

•	 Tıp	Fakültesi	Uygulama	
ve	Araştırma	Hasta-
nesi	artık	yeşil	kartlı	
hastaları	başka	bir	
kamu	hastanesinden	
sevk	almalarına	gerek	
olmadan	kabul	edecek.	

Yeşil Kartlı hastalar daha 
önce ÇOMÜ Tıp Fakültesi 
Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi’nde muayene 
olabilmek için bir başka 
kamu hastanesinden sevk 
alıyorlardı. Ancak Sosyal 
Güvenlik Kurumu ile yapılan global 
bütçe anlaşması sayesinde hastalar 
artık ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi'ne sevk 
almadan tüm polikliniklere doğrudan 
başvurabilecek.
Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Okhan 

Akdur, yaptığı açıklamada, daha önce 
hastane olarak yeşil kartlı hastalara 
doğrudan bakamadıklarını hastanın 
muayene olabilmesi için bir başka 
kamu hastanesinden sevk alması 
gerektiğini ifade etti. Hastanın kimi 
zaman ilk tercihinin Tıp Fakültesi 
Hastanesi olabildiğini belirten Doç. Dr. 
Akdur, hastanın imkânlarının buna izin 

vermediğini 
ve mevzuat 
yüzünden 
doğrudan 
muayene 
olamadığını 
hatırlattı. Doç. 
Dr. Akdur, 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
ile yapılan 
anlaşmayla 
birlikte artık 
yeşil kartlı 
hastaların 

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi’nde doğrudan 
muayene imkânına kavuştuğunu ve 
herhangi bir sevke gerek olmadığının 
altını çizdi. Doç. Dr. Akdur, ÇOMÜ 
Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi olarak hasta odaklı 
çalışmaların süreceğini kaydetti.

Yeşil Kartlı Hastalara Doğrudan Bakılacak
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•	 Çanakkale	Savaşları	Gelibolu	Tarihi	Alan	Başkanlığı	sponsorluğunda,	Çanakkale	Valiliği	koordinasyonunda,	Gençlik	
ve	Spor	Bakanlığı,	Çanakkale	Belediyesi,	Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi,	Eceabat	Belediyesi,	Kepez	Belediyesi,	İl	
Gençlik	Spor	Müdürlüğü,	İl	Kültür	ve	Turizm	Müdürlüğü,	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüklerinin	destekleri,	sponsor	firmaların	
katkıları	ve	GTP	Turizm	A.Ş	organizasyonuyla	Armağan	Aydeğer	ve	Ahmet	Çelik	tarafından	gerçekleştirilen	tura	üç	bin	
kişi	katıldı.

Çanakkale Bisiklet 
Turu’nun Tanıtımı 
TroyPark AVM’de 

Yapıldı
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 
Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem 
ve il protokolünün katıldığı törende; 
Çanakkale Valiliği, Çanakkale 
Belediyesi, İl Halk Sağlık Müdürlüğü 
ve sponsor firma Salcano’nun 
katkılarıyla Ayvacık deprem böl-
gesindeki muhtelif okullardan 32, 
Çanakkale merkezden 18 olmak üzere 
50 çocuğa bisiklet hediye edildi. 
Vali Orhan Tavlı ve beraberindeki 
protokol, tören alanındaki ÇOMÜ 
standını da ziyaret ettiler.
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Çanakkale Bisiklet 
Turu'nun ikinci ve            

Son Etabı: Şehitlere 
Saygı Etabı

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ve eşi Gençlik 
Danışma Birimi Koordinatörü Aysun 
Acer’in yanı sıra ÇOMÜ BESYO Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu ve 
çok sayıda ÇOMÜ’lü akademik, idari 
personel ve öğrencinin katıldığı tur 56 
km sürüşün ardından son buldu. 

Tarihi Gelibolu Yarımadasında şehitler 
için pedal çeviren yüzlerce kişi doğa ve 
tarihin izinde bir yolculuğa çıktılar.

Trakya Üniversitesi 
Bisiklet Topluluğu 

Çanakkale'de                    
Pedal Çevirdi

Trakya Üniversiteler Birliği’nden Trakya 
Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (TÜBİT) da 
şehitlere saygı etabına katıldı. 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in davetiyle tura 
katılan TÜBİT üyeleri Çanakkale’de 

bulunmaktan ve bu tura davet edilmekten 
mutluluk duyduklarını ifade ettiler. 
Rektör Acer, Trakya’dan Çanakkale’ye 
gelen TÜBİT üyeleriyle tanıştı ve 
ÇOMÜ’deki bisiklet topluluğuyla 25. 
Yıl etkinlikleri kapsamında birlikte 
etkinlik gerçekleştirmelerinden mutluluk 
duyacaklarını ifade etti.

Şehitliğe Saygı Turu, Kilitbahir Kalesi 
önünde katılım madalyası ve belgelerinin 
takdimi sonrası tamamlandı.
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ÇOBİLTUM Yönetim 
Kurulu Toplantısı 

Gerçekleşti

•	 “Batı	Trakya	Bölgesi’nde	Yaşayan	Türk	Öğrencilere	
Yönelik	Uzaktan	Öğretim	Ders	Destek	Sistemi”	Projesi	
Eğitim	Toplantısı	Gümülcine	ve	İskeçe’de	yapıldı.

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe ve 
Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 
işbirliğinde ve Prof. Dr. Bünyamin Bacak Koordinatörlüğünde 
yürütülen Toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, 
Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Proje Yardımcısı 
Okutman Cumali Yaşar, Eğitim Danışmanı Doç. Dr. Abdullah 
Şahin, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Prof. Dr. Salih Zeki 
Genç, derse giren öğretmenler ile teknik destek veren personel 
katıldı.

ÇOMÜ yönetimi, projenin eğitim toplantısının yanı sıra hem 
projeye destek olmak hem de ÇOMÜ’nün Batı Trakya’da 
tanıtımını yapmak üzere çeşitli kurumlara ziyaretlerde 
bulundular.

Türk Soydaşlarımıza 
Yönelik Eğitim 

Toplantısı •	 Bilim	ve	Teknoloji	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi	
(ÇOBİLTUM)	Yönetim	Kurulu	Toplantısı	gerçekleşti. 

ÇOBİLTUM Yönetim Kurulu Toplantısı Araştırma Merkezi 
Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektör’ü Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Süha Özden, ÇOBİLTUM Müdürü Doç. Dr. Ayhan Oral 
ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 

Doç. Dr. Ayhan Oral’ın birimin 2016 yılı faaliyetlerini 
özetlediği sunumuyla başlayan toplantıda, 2017 ve sonrası 
dönemler için yapılan stratejik planlar aktarılırken, birim 
envanterine kazandırılabilecek yeni cihazlar, laboratuvar 
akreditasyonu ve kurulması planlanan tematik laboratuvarlar 
ile ilgili genel değerlendirmeler yapıldı. Yapılan işbirliklerinin 
ve yatırımlarında paylaşıldığı toplantıda Doç. Dr. Ayhan Oral; 
toplam analiz sayısının 2016 yılı içerisinde %65, başvuru 
sayısının ise %135 oranında artış gösterdiğini ve yıllık          
gelir-gider dengesinde de bu artışın sonuçlarının çok net 
şekilde görüldüğünü belirtti. 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise ÇOBİLTUM’daki gelişmeleri 
yakından takip ettiği belirterek yapılan çalışmalardan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Acer; ÇOBİLTUM’un üniversitenin 
dışa açılan kapılarından ve önem arz eden birimlerinden biri 
olduğunu ve rektörlük olarak desteklerinin artarak devam 
edeceğini belirtti. 
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Merhum Prof. Dr. Eyüp Özdemir 
Düzenlenen Törenle Anıldı

•	 Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniver-
sitesi	(ÇOMÜ)	Rektör	Yardımcısı	
Merhum	Prof.	Dr.	Eyüp	Özdemir	
vefatının	üçüncü	yıl	dönümünde	
düzenlenen	törenle	anıldı. 

ÇOBİLTUM (Merkez Laboratuvarı) am-
fisinde gerçekleşen törene; ÇOMÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem. Prof. 
Dr. Süha Özden, akademik ve idari perso-
nel ile öğrenciler katıldı. 
Törende açılış konuşmasını yapan 
Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Dil-
gin; ‘’Eyüp Özdemir’in, kuruluşundan 
bugünlere gelmesinde çok büyük 
emek harcadığı ÇOMÜ Kimya Bölümü 
bugün hem akademik hem bilimsel 
çalışmalarıyla Türkiye’deki birçok üni-
versiteden önde gitmektedir’’ dedi ve 
öğrenciliğinden profesörlüğüne hayatına 
yön veren Merhum Özdemir ile ilgili 
anılarını paylaştı. 

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Ahmet Gökkuş yakın arkadaşı 
olarak Prof. Dr. Eyüp Özdemir’i anlattığı 
konuşmasında şunları aktardı; ‘’Tüm 
hayatı boyunca birine zararı dokunacak 
bir şey yapmaktansa kendini sıkıntıya 
sokmayı tercih etti. Mevlana misali herke-
si olduğu gibi kabul etti, kapısı hep açıktı. 
Böyle değerli bir dost, bir hoca, bir insan 
adına düzenlediğiniz tören için ve unutul-
mayacak bir insanı unutmadığınız için 

hepinize çok teşekkür ederim.’’ 
Merhum Prof. Dr. Eyüp 
Özdemir’in oğlu, Eğitim Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Muzaffer Özdemir; ‘’Sadece 
babamı değil, yaşadığım tüm 
zorluklar karşısında öğütlerine 
ihtiyaç duyduğum bir büyüğümü, 
karşılıksız destek aldığım bir 
arkadaşımı kaybettim. Sanki 
dünyada yapayalnız kaldım. Onun 
bir karıncayı dahi incitmeye 
çekinen sevgi dolu bir kalbi vardı. 

Böyle bir babanın oğlu olduğum için çok 
gururluyum. Onun izlediği yol benim 
yolum, onun adını yaşatmak da en büyük 
görevim oldu’’ dedi. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem 
ise Merhum Özdemir’in hem iyi bir insan 
hem de bilimsel anlamda bir duayen 
olduğunu vurgulayarak uzun yıllardır 
tanıdığı, birlikte çalıştığı Prof. Dr. Eyüp 
Özdemir’i anlattı; ‘’Herkes bir gün ölecek 
ama önemli olan sevgiyle, saygıyla iyi 
anılmaktır. Merhum Özdemir, bizim için 
hep örnek olacak. Bizler onun yol arkadaşı 
olmaktan gurur duyuyoruz. Prof. Dr. Eyüp 
Özdemir’in adını ve anısını ÇOMÜ’de 
yaşatacağız.’’ 

Konuşmalardan sonra Fen-Edebiyat 
Fakültesi'nde pilav ikramı yapıldı. Tören 
kabir ziyareti ve okunan Yasin-i Şerif ile 
son buldu.

Kızılay’dan ÇOMÜ Butiğe Destek
•	 Gençlik	Danışma	Birimi	Koordinatörü	Aysun	Acer’in	

çalışmaları	ile	Terzioğlu	Yerleşkesi	Öğrenci	Sosyal	Etkinlik	
Merkezi	(ÖSEM)	1.	katta	açılan	ÇOMÜ	Butik	büyük	ilgi	
görüyor.

ÇOMÜ Butiğe son olarak Çanakkale Kızılay Şubesi tarafından 
480 parça kıyafet desteği yapıldı. Kızılay Çanakkale Şubesi 
Başkanı Mehmet Kaplan’a teşekkür ziyaretinde bulunan Aysun 
Acer, yapılan destekten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını 
bildirerek Mehmet Kaplan’a üniversite adına teşekkürlerini iletti 
ve hediye takdiminde bulundu.

Yrd.	Doç.	Dr.	Muzaffer	Özdemir
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Rektör Acer, MYO’larda 
İncelemelerde Bulundu

•	 Rektör	Prof.	Dr.	Yücel	Acer,	Çan	
ve	Yenice	Meslek	Yüksekokulu’nu	
ziyaret	ederek	incelemelerde	
bulundu.

Yapılan ziyaret ve incelemeler esnasında, 
ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Erdem, Genel Sekreter Yardımcısı Kenan 
Yücel, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Enver 
Yolcu, Çan Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Muhammet Erat, Yüksekokul 
Sekreteri Gülşen Demircan, Yenice 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. 
Coşkun Yanar, Müdür Yardımcısı Öğr. 
Gör. Murat İldirir ve Yapı İşleri Teknik 
Daire Başkanı Sinan Karabulgu da hazır 
bulundu.

Rektör Acer, incelemeler sırasında Çan 
MYO Müdürü Doç. Dr. Muhammet Erat, 
Yenice MYO Müdürü Öğr. Gör. Coşkun 
Yanar’dan yapılması planlanan çalışmalar 
hakkında bilgiler aldı. 

İncelemelerin ardından Rektör Acer, 
MYO’ların akademik personeliyle bir 
araya geldi.

Yenice	Meslek	Yüksekokulu

Ayvacık	Meslek	Yüksekokulu
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Rektör Acer, 
Tıp  Fakültesi 
Hastanesi’nde 
İncelemelerde 
Bulundu
•	 Rektör	Prof.	Dr.	Yücel	Acer,		ÇOMÜ	

Tıp	Fakültesi’nde	incelemelerde	
bulundu.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem ve 
Prof. Dr. Süha Özden, kampüs alanlarının 
yapısal gelişiminden sorumlu Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. Levent Genç, Tıp 
Fakültesi Hastanesi Başmüdürü Adnan 
Şengül, Müdür Ömer Hadımoğlu, Başhekim 
Vekili Doç. Dr. Bahadır Kırılmaz, Başhekim 
Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Coşkun Zateri 
ve Yrd. Doç. Dr. Gürdal Nusran ile birlikte 
Kepez’de bulunan Hastane poliklinikleri, 
acil servis ve çeşitli birimlerde 
incelemelerde bulunan Rektör Acer, 
idarecilerle bir araya gelerek gelişmeleri 
değerlendirdi. 

Rektör Acer, daha sonra beraberindeki 
heyetle, Terzioğlu Kampüsü girişinde 
yapımı devam eden Tıp Fakültesi Hastanesi 
inşaatını gezen Rektör Acer, hastanenin 
yapım çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi 
aldı.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, ÇOMÜ 
Kütüphanesi’nde İncelemelerde Bulundu

•	 Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi										
Rektörü	Prof.	Dr.	Yücel	Acer,	ÇOMÜ	
Kütüphanesi'nde	incelemelerde	bulunarak	
yetkililerden	bilgi	aldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Genel 
Sekreter Yardımcısı Kenan Yücel, Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanı Ercan Erensayın 
ve Şube Müdürü Hicret Katırcı’nın da katıldığı 
incelemelerde Rektör Acer, kütüphanede çalışan 
öğrencilerle de konuşarak taleplerini dinledi.
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•	 Rektör	Prof.	Dr.	Yücel	Acer,	
Gökçeada	Uygulamalı	Bilimler	
Yüksekokulu	yeni	binasında	ve	
Gökçeada	Meslek	Yüksekokulu’nda	
incelemelerde	bulundu.

Yapımını işadamı Zafer Karadeniz’in 
üstlendiği Gökçeada Uygulamalı Bil-

imler Yüksekokulu yeni binasını gezen 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’e Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Çavuşoğlu, işadamı Zafer 
Karadeniz, Yüksekokul Müdür Yardımcısı 
Öğr. Gör. Dr. Damla Özsayın, Genel 
Sekreter Yardımcısı Kenan Yücel ile Yapı 
İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan 

Karabulgu’nun yanı sıra akademik ve idari 
personel eşlik etti. 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, yüksekokulun 
yeni binasındaki incelemelerin ardından 
öğretim elemanları ile görüşmeler 
gerçekleştirdi.

•	 Çanakkale	Onsekiz	
Mart	Üniversitesi	
Dr.	İbrahim	Bodur	
Girişimcilik	Uygulama	
ve	Araştırma	Merkezi	
binası	tamamlanarak	
faaliyetlerine	başladı.	

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, 2016-2017 Güz Eğitim-
Öğretim dönemi başında 
inşaasına başlanan ve Kale 
Grubu’nun katkılarıyla hayata geçen 
ÇOMÜ Girişimcilik Uygulama ve 
Araştırma Merkezi binasını ziyaret etti.

Ziyarette Biga İİBF Dekan Yardımcısı Doç. 

Dr. Cüneyt Kılıç, Biga Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokul öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Yener Pazarcık da hazır bulundular. 

Dr. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. 

Dr. Erdal Aydın, merkezin ÇOMÜ 
öğrencilerini girişimci olarak 
yetiştirmek ve yönlendirmek ile 
“Girişimcilik” konusu üzerinde 
uzman insanların yetiştirilmesi, 
konu ile ilgili araştırma ve yayın 
yapmak misyonu ile hareket 
ettiğini belirtirken; “Merkez, tüm 
çalışmalarında sadece devlet 
veya sivil merkezli girişimcilik 
konusu üzerinde faaliyet gösteren 
kuruluşlarla değil, ülkemizin önemli 

bir eksikliği olan Üniversite - Sanayi 
işbirliği kavramının hayata geçmesinde 
de, uygulanabilir etkin projeler 
oluşturmak ve uygulamak misyonuyla da 
hareket edecek” ifadelerini kullandı.

ÇOMÜ Dr. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Binası Tamamlandı

Rektör Acer, Gökçeada Uygulamalı           
Bilimler Yüksekokulu Yeni Binasında 

İncelemelerde Bulundu
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Uzm. Psk. Serdar Topal
ÇOMÜ Psikolojik Danışmanlık Birimi

Son zamanlarda insanlardan çok sık 
duyduğumuz bir sözdür. “Artık hiç 
kimseye güvenmiyorum / Bir daha hiç 
kimseye güvenmeyeceğim”. İnsanlar 
diğerleri ile yaşadıkları her olumsuz 
deneyimden sonra buna benzer cümleler 
kullanarak bir nevi karşılarındaki 
kişiye güvendikleri için bu durumu 
yaşadıklarını, eğer güvenmeselerdi 
böyle bir sıkıntıyı yaşamayacaklarını 
düşünürler. Buna bağlı olarak da bir 
daha kimseye güvenmeyerek bir nevi 
kendilerini koruyacaklarını, güvende 
olacaklarını, üzülmeyeceklerini 
düşünürler. Peki 
gerçekte durum 
böyle 

midir?  Bilimsel çalışmalar bir arada 
yaşamamızın ve diğerleri ile uyum 
içinde olmamızın güvene bağlı olduğunu 
gösteriyor. Bir toplumu bir arada tutan 
en önemli şeydir güven. Bindiğimiz 
otobüsün şoförünün bizi gideceğimiz 
yere götüreceğine güveniriz, alışveriş 
yapacağımız marketin bize istediklerimizi 
vereceğine güveniriz, önümüzde 
seyreden aracın aniden durmayacağına 
güveniriz, sokakta yürürken diğer 
insanların bize zarar vermeyeceğine 
güveniriz, internette alışveriş yaparken 

dolandırılmayacağımıza 
güveniriz. Bu listeyi 

uzatmak mümkün 
ve bunların aksi 

söz konusu 

olduğunda kaçınır ve zor durumda 
kalırız. Güven yaşamımızı kolaylaştıran, 
sürdürülebilir hale getiren bir kavram. 
Yani aslında birbirimize güvendiğimiz 
için yaşamımızı sürdürebiliyor, ruh 
sağlığımızı koruyabiliyoruz. Farkında 
olmasak da gerçek bu. İnsanların 
yaşadığı çevreye ve bir arada bulunduğu 
insanlara güvenmemesi hem bireysel 
hem de toplumsal bağlamda ciddi ruh 
sağlığı sorunlarına yol açar, çatışmalara 
sebep olur. Sonuç	olarak, dönem 
dönem insanlarla sorun yaşayabiliriz. 
Güvendiğimiz insanlar tarafından hayal 
kırıklığına uğratılabiliriz. Bu durum 
doğaldır ki her birey için 

zordur. Önemli 
olan yaşadığımız 
olaylardan yola 
çıkarak durumu 
genelleme 
(bütün erkekler 
böyle, bütün 
insanlar 
güvenilmez, 
artık kimseye 

güvenilmiyor 
vb) hatasına 

düşmemektir. 
Kaçınılmaz 

olarak bu bizim 
yaşamımızı 
kısıtlar ve ruh 
sağlığımızı 
olumsuz etkiler. 
Kendimizi daha 
iyi, daha güçlü 
ve huzurlu 
hissetmek için 
güvenmeye 
ihtiyacımız 
var.

“Artık hiç kimseye güvenmiyorum       
/ Bir daha hiç kimseye güvenmeyeceğim”

Derleyen: Gökçe Güzel
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•	 Çanakkale	Ticaret	ve	Sanayi	Odası	(ÇTSO)	Genel	
Sekreteri	Sema	Sandal	ve	Meclis	Üyesi	İlker	Altın,	
Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi  (ÇOMÜ)	Rektörü	
Prof.	Dr.	Yücel	Acer’i	makamında	ziyaret	etti.

ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah 
Kelkit ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Alper Sağlık  ziyaret 
esnasında hazır bulundu.

Yapılan ziyarette, 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşları Müzesi 
Projesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. ÇTSO Genel 
Sekreteri Sema Sandal yaptığı açıklamada;  ”Çanakkale Deniz 
Savaşlarıyla ilgili bir savaş müzesinin Çanakkale merkezde 
yapılması, gerek şehrin tanıtımına gerekse ziyarete gelenleri 
şehir merkezine çekerek şehir ekonomisine katkı için bulunmaz 
bir fırsattır” dedi. Meclis Üyesi İlker Altın ise  bu projenin birçok 
paydaşı olduğunu ve bunlardan birinin de ÇOMÜ olacağını 
belirtti.
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, projenin Çanakkale kentine 
değer katacağını, üniversitenin de bu projeye önemli katkılar 
verebileceğini söyleyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
belirtti.

Uluslararası Deprem
İstasyonu Kodunu Aldık
•	 Deprem	Araştırma	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi,	

açılışından	kısa	süre	sonra	Uluslarası	Sayısal	İstasyon	
Ağı	Federasyonu	tarafından	kaydedildi	ve	COMU	kodu	
ile	kayıt	almaya	başladı. 

Ulupınar Gözlemevi Yerleşkesi'nde kurulan üniversitemize ait 
ilk deprem istasyonu “T4” sismik ağı altında (http://www.fdsn.
org/networks/?initial=T) COMU kodu (http://sc3.koeri.boun.
edu.tr/qclog/stream/?name=T4.COMU..HHZ) ile sürekli sayısal 
kayıt yapıyor.

Deprem istasyonu verisi aynı zamanda gerçek zamanlı olarak da 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme 
Merkezi’ne de gönderiliyor. 

Yetkililer, en yakın zamanda Çan, Yenice ve Bayramiç olmak 
üzere deprem istasyonlarının sayısının arttırılmasının 
planlandığını ifade etti.

18 Mart Çanakkale Deniz 
Savaşları Müzesi Projesinin

Çalışmaları Başladı

Dostluğumuzu Pekiştirmeye Devam Ediyoruz
•	 Türkiye-	Avustralya		ve	Yeni	

Zelanda	arasındaki	dostluğun	
pekişmesi	için	panel	
düzenlenecek.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ile 
Çanakkale Avustralya Konsolosu 
Dylan Walsh; hedeflenen ikili 
anlaşmaların ve işbirliklerinin 
önerileceği bir panel organizasyonu 
düzenlenmesi için bir araya geldi.

Türkiye-Avustralya ve Yeni Zelanda 
arasında Çanakkale Savaşları ile 
başlayan ve her geçen gün gelişen 

dostluğun irdeleneceği, 
kültürel ilişkiler ve eğitim 
konularının tartışılacağı panel 
ile ilgili yapılan görüşmede 
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Azer Banu 
Kemaloğlu da hazır bulundu. 
Panel organizasyonuna 
Avustralya’nın Ankara 
Büyükelçisi ve Avustralya’daki 
Türk Büyükelçilerinin de 
katılmasının planlandığı 
belirtildi.
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•	 Bayramiç	MYO’da	25.Yıl	Etkinlikleri	kapsamında	
düzenlenen	bilek	güreşleri	turnuvası	
sonuçlandı.	Spor	Yönetimi	Programı	II.	öğretim	
öğrencilerinin	katkılarıyla	gerçekleşen	turnu-
vada	3	kategoriden	oluşan	erkekler	sol	bilek,	sağ	
bilek	ve	bayanlar	olmak	üzere	dereceye	giren	
öğrencilerin	adı	soyadı	aşağıda	yer	almaktadır.

Bilek Güreşleri Turnuvası Gerçekleşti

Erkekler	Sağ	Bilek	
Kategorisinde
1.Suat Bakış
2.Oğuzhan Alin
3.Doğukan Güngören

Erkekler	Sol	Bilek	
Kategorisinde;
1.Mutluhan Erdemir
2.Serkan YOBAŞ
3.Ebubekir Tüzün

Bayanlar Kategorisinde
1.Merve Çetin         2.Hava Kurt         3.Nesrin Kaya

•	 ÇOMÜ	Uygulamalı	Bilimler	
Yüksekokulu	Öğrenci	Temsilcisi	
Kurulunun	düzenlediği	“2017	
Gözüyle	1915”		konulu	söyleşi	
Ak	Parti	Çanakkale	Milletvekili	
Ayhan	Gider'in	katılımıyla		
gerçekleşti.		

Didem Yaman Amfisi'nde gerçekleşen 
etkinlikte, yüzyıllardır dünyaya 
hükmetmiş bir devletin bakiyesi olarak 
Türkiye Cumhuriyeti’nin tarih boyunca 
stratejik önemi haiz bir devlet olduğunu 
vurgulayan Gider; “2017’den de baksak 
2027’den de baksak eminim ki 100 
sene sonrada bizim ve tüm dünyanın 
hissetmesi gereken bir ruh olacak 
Çanakkale. Tarihin seyrini değiştiren bu 
kadar büyük bir olayın insanlık tarihinde 
bir daha yaşanacağını sanmıyorum. Öyle 
bir coğrafyadayız ki bizim aldığımız her 
nefes dünyada ki birçok ulus ve milletin 
umurunda. Çok geriye gitmemize gerek 

yok son 10-15 yıla bakalım. Uğradığımız 
saldırılara bakalım, bunların hangisi 
bizim iç meselemiz. PKK ya da FETÖ 
bizim ne kadar iç meselemiz olabilir” dedi.

Milletvekili Gider, yaşanan güncel siyasal 

gelişmeler hakkında da gençlerle sohbet 
ederek öğrencilerin sorularını yanıtladı. 
Program sonunda Ayhan Gider’e bir 
öğrencinin kara kalem çalışmasıyla 
hazırladığı kendi portresi hediye edildi.

2017 Gözüyle 1915 

Spor Organizasyonu 
Söyleşisi

•	 Bayramiç	MYO	Sport	N	Sports	Şirket	Yetkilisi	Umut	Karapeçe	
Spor	Yönetimi	Programı	öğrencileri	ile	buluştu.		

Umut Karapeçe bu ziyarette Spor Yönetimi Programı öğrencileri ile; 
spor organizasyonu, spor pazarlaması, sivil toplum örgütleri, kriz 
yönetimi, federasyonlar, strateji, imaj, süreç yönetimi, spor iletişimi, 
spor danışmanlığı, rekreasyon, spor sponsorlukları, proje ve gönül-
lü  faaliyetler konu başlıkları altında sunum gerçekleştirdi.
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ÇOMÜ Kadın Futsal Takımı 1. Lig'e Yükseldi
•	 Afyon’da	düzenlenen	Türkiye	

Üniversitelerarası	Salon	Futbolu	Kadınlar	
Grup	Müsabakaları’nda	ÇOMÜ	Kadın	Fut-
sal	Takımı	yenilgisiz	şampiyon	oldu.

 
Antrenörlüğünü ÇOMÜ BESYO Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. İlhan Adiloğulları’nın yaptığı takım, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi’ni 9-3, Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi’ni 7-1 yenerek 1. Lige yükseldi. 

Atatürk 
Koşusunda 

İkincilik 
ÇOMÜ’nün

Çan Meslek Yüksekokulu, Enerji Tesisleri İşletmeciliği 
Programı 1.sınıf öğrencisi Mehmet Tatar, Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü tarafından Çanakkale ili genelinde 
yapılan Atatürk Koşusunda, 2000 metre erkeklerde 2. 
oldu.

Ata Sporumuz Okçuluğu Öğrenecekler
•	 ÇOMÜ’de	öğrenim	gören	

uluslararası	öğrenciler,	ata	
sporumuz	olan	okçuluğu	
öğrenecekler. 

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi ve Başbakanlık 
Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı 
ortaklığıyla düzenlenen 
projeyle ilgili, Rektörlük 
Beden Eğitimi ve Spor 
Bölüm Başkanı Deniz Ünver, 
beraberinde uluslararası 
öğrencilerle birlikte ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’i 
makamında ziyaret ederek 
proje çalışmalarıyla ilgili 
bilgiler verdi. Bir üniversitenin 
sadece kendi çevresine sıkışıp kalmaması 
gerektiğinin altını çizen Rektör Prof. 

Dr. Yücel Acer; ÇOMÜ’nün eğitimde ve 
bilimde dünya üniversitesi olması için 
çalıştıklarını ifade etti. 

Rektör Acer, ülkemizde farklı ülkelerden 
88 bin civarında öğrenci bulunduğunu 

üniversitemizde de son iki yılda 
uluslararası öğrenci sayısında büyük bir 
artış gerçekleştiğini söyledi. 

Üniversitemizde sadece 
birkaç sporun değil de 
çok farklı spor dallarının 
yapılabilmesi için çalışmalar 
başlattıklarını belirten Rektör 
Acer, ata sporumuz olan 
Geleneksel Okçuluk ile ilgili 
projenin önemine değindi. 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 
kampüste bu yıl kullanılır 
hale gelecek olan bir okçuluk 
alanı oluşturacaklarını, ata 
sporumuz okçuluk vasıtasıyla 
da uluslararası öğrencilerin 
kültürümüzü daha iyi 

tanımalarını istediklerini sözlerine ekledi.
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•	 Ezine	Meslek	
Yüksekokulu’nda,	
üniversitemizin	
kuruluşunun 25.	
yılı	anısına	
futbol	turnuvası	
düzenlendi. 

Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Erdem, 
Ezine Belediye Başkanı 
Haluk Babaoğlu, 
dekanlar ve yüksekokul 
müdürlerinin yanı sıra 
öğrencilerin de katıldığı 
bir törenle dereceye 
girenlere ödülleri takdim 
edildi. 
Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer yüksekokul öğrencileriyle bir 
araya gelmekten duyduğu memnuniyeti 
dile getirirken “ÇOMÜ bu yıl 25. yılını 
kutluyor. Çeyrek asrı geride bırakmış bir 
üniversite olarak artık tecrübeliyiz. Bu da 
her kampüsümüzde olması gereken tüm 
unsurları oluşturmuş olmamız gerektiğini 
gösteriyor. Artık mazeretimiz yok. Bu 
bilinçle üniversitemizde yürütülen bütün 
projeleri sadece merkez kampüsü değil, 

bütün kampüslerimizi, tüm okullarımızı 
ve öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 
planladık. Belki de ilk defa meslek 
yüksekokullarımız bizim için bu kadar 
fazla önemli oldu” dedi. 
Üniversite öğrencileri için sporun 
önemli bir faaliyet alanı olduğunun altını 
çizen Rektör Acer “Üniversite okudum 
diyebilmek için sadece derslere girip 
bir şeyler öğrenmiş olmanın yanı sıra 
başka şeyler de yapmak istiyorsunuz. 
Kültürel, sanatsal ya da sportif tüm 
sosyal faaliyetlerin üniversite öğrencisi 

için olmazsa 
olmaz olduğunun 
farkındayız. Bu yıl 
bir futbol turnuvası 
düzenlenmiş ve biz 
bu organizasyonu 
düzenleyebilmiş 
olmanız için gerekli 
altyapıyı oluşturmuş 
olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu kampüste 
sadece futbol değil, 
tenis – okçuluk gibi 
diğer spor branşlarını 
da yapacağınız alanlar 
oluşturmak için 
kararlıyız” şeklinde 
konuştu. 

Kampüsün gelişmesi için çabalarının 
devam edeceğine değinen Rektör Acer 
“Elbette kampüslerimizi geliştirirken 
bizlere destek olan belediye başkanlarımız 
var. Haluk Bey ne zaman üniversitemiz ya 
da buradaki melek yüksekokulumuz için 
yapabileceğimiz bir şey varsa tereddüt 
etmeden kapısını çaldığımızda bize 
destek oluyor. Buradaki gelişmelerde 
ciddi katkıları var” diyerek Ezine Belediye 
Başkanı Haluk Babaoğlu’na katkılarından 
dolayı teşekkür etti.

Ezine MYO’da 25. Yıl Anısına 
Futbol Turnuvası 

Bayan Voleybol Takımımız Trakya'da  
Şampiyon Oldu

•	 BİGA	İ.İ.B.F	Bayan	Voleybol	
Takımı	oynadığı	maçları	yenilgisiz	
kazanarak,	2017	Trakya	
Şampiyonu	Oldu.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 
Trakya Üniversiteler Birliği İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakülteleri arası 
Kadın Voleybol Müsabakaları bu sene        
Kırklareli'nde düzenlendi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni 
temsil eden Biga İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 1.gün Trakya Üniversitesini 
3 – 0, 2. gün Kırklareli Üniversitesini 3–0,  
ve 3.gün final maçında da Namık Kemal 
Üniversitesini 3- 0 yenerek 2017 Trakya 
şampiyonu oldu.

Antrenör Serdar Duman yaptığı 
açıklamada: “Oyuncularımı 
başarılarından dolayı kutluyorum. Çok 

çalıştılar ve şampiyonluğu hak ettiler. 
Çalışmalarımızın karşılığını almak ve 
şampiyon olmak çok güzel” dedi.  
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•	 Evrensel	bir	dildir	müzik,	sınır	
tanımaz,	sınırlara	sığmaz.	
İnsanların,	zihinleri	ve	kalplerinde	
taşıdıkları	ezgileri	kendileriyle	
beraber	gittikleri	her	yere	sorumsuz	
ve	sorgusuzca	taşıyabildikleri	bir	
olgudur.

Etrafımızı çepeçevre saran bir ses dünyası 
içindeyizdir;  birçoğumuz için alarm 
sesiyle başlayan gün, genellikle farkında 
olmaksızın olabildiğince yoğun bir 
biçimde  farklı seslerle devam eder. 
Sessizlik ise yoğun kent yaşamı içinde 
olan insanların belki de artık kolay kolay 
yaşayamayacakları bir durumdur. Bazen 
isteyerek bazen de gönülsüzce katlanmak 

zorunda hissettiğimiz bu sesler hoşa 
giden, armonik veya uyumlu bir yapıda 
olunca keyifle algılanır ve buna müzik 
denir, aksi halde gürültü olur ve oldukça 
sinir bozucu olabilir. 

Bununla birlikte var olan ve tartışmasız 
bir gerçeklik ise Evrendeki her şeyin 
titreşimlerden oluştuğu gerçeğidir. Canlı-
cansız tüm varlıkların, gezegenlerin, 
bitkilerin, nesnelerin ve daha birçok şeyin 
atom-altı düzeyde titreştiği kabul edilir. 
Titreşim ve hareketin yaşamın somut 
kanıtı olduğu varsayımı ile düşünecek 
olursak, titreşen her şeyin de belirli 
oranda bir frekans veya ses ürettiğini de 
söylemek yanlış olmaz. 

 

naif bir ıslık veya

her an sevgiyle

 

güne anlam katan

ve en güzeli de

canlılarız bizMüzik, Anne 
Karnında Başlar

Prof. Dr. Alaattin Canbay
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Derleyen: Gökçe Güzel

Bir şarkı mırıldanmalı belli 
belirsiz,naif bir ıslık veya 

müzikle bir mola vermek gündelik 
koşuşturmacaya güzel bir sesle 

başlamak, her şeye her an sevgiyle 
güne anlam katan çünkü ses'le var 
olur her şey ve en güzeli de müzikle 

doğan, yaşayan, mutlu olan canlılarız 
biz



91ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

MÜZİK

Bir bakıma seslerin armonik veya uyumlu 
bir biçimde kulağımıza gelmesi demek 
olan müzik de titreşimin, varlığın ve 
canlılığın bize doğrudan yansıması ve 
kanıtıdır.

Evrensel bir dildir müzik, sınır tanımaz, 
sınırlara sığmaz. İnsanların, zihinleri 
ve kalplerinde taşıdıkları ezgileri 
kendileriyle beraber gittikleri her yere 
sorumsuz ve sorgusuzca taşıyabildikleri 
bir olgudur aynı zamanda. Ve müzik; 
evrensel dili olan nota ile ifade edilir 
dünyanın her yerinde, her toplum ve dilde 
aynı biçimde anlaşılır, icra edilir, okunur 
ve yazılır. Böyle olduğu için tüm dünyada 
yaşayan insanların tek ortak dilidir.

Ve bütün toplumsal sınıfları, gelir 
düzeylerini ve hatta akademik başarıları 
aşar müzik.

Müzik için sarf edilen 
emek, zaman ve 
para inanılmayacak 
düzeydedir 
yaşadığımız 
dünyada. En sevilen 
veya ilgi duyulan 
insanlar sahne veya 
şov dünyasından 
müzikçi sanatçı 
veya şarkıcılardır.. 
İnsanlık tarihinin 
her döneminde 
böyle olmuştur. 
Homeros’tan 
Dede Korkut’a, 
Karacaoğlan’dan Aşık 
Veysel’e toplumun ve 
yaşamın hikayesini 
anlatan insanların 
yanında, kralların himayesindeki 
sanatçılar ve  müzisyenler de hep ilgi 
gören kimseler olmuştur. Günümüzde 
müzik videolarının izlenme oranları 
dikkate alındığında bütün dünyadaki 
müzikseverler  tarafından  tanınan ve 
sevilen isimlerin dijital platformlarda 
milyarlarca kez “tıklandığına” ve 
paylaşıldığına şahit olmaktayız. Bu 
isimlerin milyonlarca “fan” ı ve takipçisi 
bulunmakta ve yaşamlarının neredeyse 
her anı ilgi ve merakla izlenmektedir.

Nedir bizi bu kadar bağlayan müziğe, veya 
nasıl doldurabilir hayatımızı?

Anne karnında başlar müzik, aslında daha 
da öncesinde...

Günümüzde bilim insanları kulağın 
ceninde ilk gelişen organ olup on sekiz 
hafta sonra duyabilir duruma geldiğine ve 
yirmi dört haftadan itibaren etkin olarak 
sesleri dinleyebildiği konusunda aynı 
kanıdalar. Annenin kalp ritmiyle başlayan 
müzik, bebeğe hayatı boyunca eşlik eder.

Müzik duygularımızı etkiler, 
heyecanlandırır, mutlu eder, cesaret verir 
veya üzer.  Halk türküleri kültürümüzün 
derin izlerini taşır, güzellemeler, ağıtlar, 
halaylar, zeybekler, karşılamalar Anadolu 
insanımızın binlerce yıl el birliğiyle 
oluşturduğu ezgisel hazineler olarak 
kültürümüzün en temel yapı taşlarını 
oluştururlar.

Çanakkale Türküsünü, Yemen Türküsünü  

veya Neşet Usta’nın bir bozlağını her 
dinlediğimizde kendimizi bambaşka 
yerlerde hisseder, arınır, tazeleniriz. 
Filmin en duygusal yerinde çalmaya 
başlayan müzik bizi bir anda 
bambaşka yerlere götürmez mi, o 
anda gözyaşlarımızı  tutamadığımız, 
boğazımızı düğümleyen nedir acaba? 

Sinemanın en büyülü anları müzikle 
anlam kazanır, hafızalara kazınır. Asya 
ile  İlyas’ın bakışlarıyla bütünleşmiş 
efsane Cahit Berkay müziğini, Hababam 
Sınıfı’nın her an değişen ritmiyle filme 
eşlik eden o unutulmaz melodisini, Çiçek 
Abbas’ın Şakir’le karşılaşma anındaki 
gerilimi ve daha nicelerini unutulmaz 
kılan müziğin o eşsiz gücü değil midir? 

Çalmaya başlayan hareketli bir çiftetelli 
ile başlayıp bizi ter içinde bırakan halay 
ile sonlanan o anları şimdi tebessüm 
ederek hatırladığımızı görür gibiyim... 
Tabii ki coşkularımıza eşlik eden 
marşlarımızı da unutmamak gerek..  
Avrupa’yı bir zamanlar kulakları sağır 
edecek kadar etkileyici biçimde titreten 
mehter takımı ve müziği ordularımıza 
cesaret verdiği gibi savaş meydanlarına 
da farklı bir boyut kazandırmıştır. Ayrıca 
bundan bestecilerin etkilenerek eserlerine 
ilham vermesi de cabası.

Müzik İçimizdeki sevgi ve şefkati 
uyandırır, güzel bir müzik eşliğinde 
gözlerimizi kapatıp iç sesimizi dinlemeye 
başladığımızda müzik zihnimizi boşaltır, 
bedenimizi gevşetir ve bizi rahatlatır, 
en büyük sorunlarımızın stresle 

başladığı bu çağda. 
Bu nedenle tarih 
boyunca müziğin bu 
özelliğini kullanıp, 
tedavi amacıyla 
müzikten yararlanan 
birçok toplumu 
gördüğünüzde 
şaşırmazsınız. 
Bu amaçla inşa 
edilen şifa ve 
terapi merkezleri 
oluşturulmuş 
ve aktif biçimde 
kullanılmıştır.

Konfüçyüs, müziğin 
“gök ve toprak 
arasında bir ahenk” 
olduğunu ifade 
ederken,Platon; 
müziği “acılar 

içinde yaşayan insanoğluna tanrıların 
bir armağanı” olarak görmüştü, Antik 
Yunan mitolojisine göre tüm dünyanın 
güzelliklerini, yaratıcılığını ve ahengini 
düzenlemekle görevli olarak Zeus’un 
kızları sayılan dokuz peri kızına “Musa” 
adı verilmiş, her birinin belli bilgi ve 
becerisi olan bu tanrıça kızlardan dolayı, 
müzik kelimesinin aslı yunanca olan 
“Mousike” veya “Mousa” sözcüklerinden 
türediğine inanılmıştır.

İnsanlığın, tarihi boyunca üretmiş olduğu 
seslerin armonik ve estetik bir anlayışla 
ifadesi olan müzik, insanlık var olmaya 
devam ettiği sürece, insanla birlikte, 
yaşamımızdaki önemiyle var olmaya 
devam edecek gibi görünüyor.
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"Anlamını çıkarmak istediği bir yazıyı 
okuyan kimse işaretleri ve harfleri 
küçümsemez; yanılsama, rastlantı ve 
değersiz bir kabuk diye bakmayıp okur, 
inceler ve sever onları, her harf karşısında 
böyle davranır."

satırlarına sahip Hermann 
Hesse’nin Nobel Ödüllü eseri Siddhartha. 

Felsefenin yıllarca tartıştığı töz, varlık ve 
zaman kavramları üzerine açıklamalar 
getiren, akıl yürütmeler sonunda dünyaya 
tek bir açıdan bakmanın faydası olmadığına 
değinilen kitap, “bakmak ve görmek” 
arasındaki farkları da ele alıyor.

Siddhartha, öğretilen ve dayatılanların 
dışında bir doğru arayanların zamanla 
kendine, özüne dönmeye çalışanların kitabı. 

Her dönem çok satanlar arasında olan 
bu kitap, bireyin kişisel gelişimi üzerine 
bir yolculuk kitabı ve çoğu zaman 
bu yolculukta yorulanlar ve bilhassa 
yoğrulanların kitabı."

Derleyen: Gökçe Güzel
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TÜB 3. Uluslararası Sporda 
Nefret Suçları Sempozyumu 
Bildiri Kitapçığı Yayınlandı

•	 21-22	Mart	2016	tarihlerinde	Trakya	Üniversiteler	Birliği	(TÜB)	
organizasyonuyla	Çanakkale	Onsekiz	Mart	Üniversitesi’nde	
düzenlenen	3.Uluslararası	Sporda	Nefret	Suçları	Sempozyumu’nun	
bildiri	kitapçığı	yayınlandı. 

Toplumsal bir hastalık olan sporda nefret suçlarını tanımak, kayıt altına 
alıp arşiv oluşturmak ve bilinçlendirmeyi tabana yaymak amacıyla Dünya 
Irkçılıkla Mücadele Günü’nde düzenlenen sempozyumun bildiri kitabının 
linkine http://www.besyosempozyum.com/kitap.htm adresinden 
ulaşılabilir.

Prof. Dr. Tosunoğlu’nun 
“Çanakkale Kuşları” 

Kitabı Yayınlandı
•	 Fen	Edebiyat	Fakültesi	Biyoloji	Bölü-

mü	Zooloji	Anabilim	Dalı	Öğretim	
Üyesi	Prof.	Dr.	Murat	Tosunoğlu'nun	
hazırladığı	"Çanakkale	Kuşları"	
isimli	kitap	yayınlandı.

 Tosunoğlu; Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi ile Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Park-
lar Genel Müdürlüğü tarafından, 
Çanakkale'nin biyoçeşitlilik projesi 
kapsamında ortaklaşa hazırlanan 
kitabın 4 yükseklisans 1 doktora tez-
inden ortaya çıkmış bilimsel nitelikte 
bir kitap özelliğinde olmasından dolayı 
bölgemizdeki kuşlarla ilgili önemli bilgiler 

içerdiğini belirtti.

"Çanakkale Kuşları" kitabında, 
kuşlar hakkında genel bilgiler ile 
Çanakkale'deki 275 kuş türünün 
fotoğrafları ve detaylarına yer 
verildiğini belirten Tosunoğlu; 
"Kitap sayesinde, Çanakkale'nin 
ilkbahar ve sonbahar kuş 
göç rotası, sulak alanlar, 
bozulmamış habitatlar ile 
kuşlar ilgili önemli bilgilere 
ulaşılabilecek. Bunlar oldukça 
önemli bilgiler. Bir yerde kuş varsa o 
yer yaşanacak yerdir” şeklinde konuştu.

"Pestisit Kalıntı 
Analizlerinde Kalite Kontrol 

(QC) ve Kalite Güvencesi (QA)
İkinci Baskısı Yayımlandı

•	 Ziraat	Fakültesi	Bitki	Koruma	
Bölümü	öğretim	üyesi	Prof.	Dr.	Os-
man	Tiryaki'nin	güncellenen	"Pes-
tisit	Kalıntı	Analizlerinde	Kalite	
Kontrol	(QC)	ve	Kalite	Güvencesi	
(QA)"	adlı	ders	kitabının	ikinci	
baskısı	yayımlandı.	

Araştırma ve analizlerin ulusal/
uluslararası kalite kriterlerine uygun 

olduğunu doğrulayan 
performans kriterl-
erinin açıklandığı gün-
cel literatür, kapsamlı 
açıklamalar, istatistikî 
formüller ve AB direk-
tifleriyle desteklenen bu 
kitap, güncelleştirilmiş ve genişletilmiş 
ikinci baskısıyla, bir anlamda yardımcı 
laboratuvar el kitabı olarak araştırıcılar, 

analiz yapanlar, öğrenciler ve bu konuya 
ilgi duyan bilim insanları için genel bir 
kaynak olma özelliğini taşıyor. 
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•	 Türkiye’de	kaşık	düşmanı	deyimi,	
herkesin	malumu	olduğu	gibi	
kadını	yok	kabul	eden,	aşağılayıcı	
söz	öbeklerinden	biridir.	(Maale-
sef	bu	yazı	yazıldığında	bile	hala	
Türk	Dil	Kurumunun	sözlüğünden	
kaldırılmış	değildir.)	

Türk Sineması’nda da kadın, uzun yıllar 
sadece güzellik simgesi oyunculardan 
ibaret, geleneksel cinsiyet kodlarının 
hükümdarlığında yer alabilmiştir. 
Sinemamıza başlı başına kamera 
arkasından yetişen kadın yönetmen 
bulmak bir hayli güçtür. Bu anlamda, 
sinemamızın erkek yönetmen tekelini 
kıran ve bu alandaki kurtlar sofrasının 
tek kadın üyesi ya da onların eril 
bakışından o sofranın tek kaşık düşmanı 
Bilge Olgaç olmuştur. Hatta bu durumu 
bir röportajında şöyle özetler:  “Genç bir 
kadındım. Üstelik bu işi kadın olarak ilk 
kez yapan insandım. İlk önce bir kadın ne 
yapabilir diye bakıyorlardı. Kuşkulu bir 
bakıştı. Ben de çok sert, bağırıp çağıran 
bir rolü benimsedim. Fakat sonradan bu 
rolden vazgeçtim. Çünkü insanlar artık 
bana inanıyorlar ve güveniyorlardı.”*
Bilge Olgaç Türk sinema tarihinde ilk 

kadın yönetmen olarak 
tanımlansa da teknik bu 
alanda karşımıza çıkan 
isim Cahide 
Sonku’dur. 
Cahide 
Sonku’nun 
1951 yılında 
yapımcılığını 
üstlendiği Vatan 
ve Namık Kemal 
filmi’nin  aynı 
zamanda da  Talat Artemel ve Sami 
Ayanoğlu ile yönetmenliği paylaşması 
onu Türk Sinema tarihinde bir başka ilke 
taşır: İlk kadın yönetmen. Fakat Cahide 
Sonku’nun yönetmenlik faaliyetleri 
1953’teki Beklenen Şarkı ile sınırlı 
kalır. Bu nedenle de sinema tarihimizde 
Yeşilçamlı yıllarda senaristlikten kamera 
asistanlığı’na kadar kamera arkasının her 
alanından yetişerek gelen ve de sadece 
yönetmenlik yaparak varolan tek isim 
Bilge Olgaç’tır. Ayrıca Bilge Olgaç Türkiye 
sinema tarihine bakıldığında 33 film ile 
hala en çok film çeken kadın yönetmen 
ünvanını da elinde bulundurmaktadır.
1962 yılında Memduh Ün’ün asistanlığı 
ile sinemaya ilk adımını attı. İlk 

yönetmenlik deneyimi 1965 yılında 
çektiği Yılmaz Güney’in avantür 
film dönemine denk gelen “Hepinizi 
Mıhlarım” filmi ile gerçekleşir. Bu dönem 
ticari filmler çekerek geçer. Kendisini 

kanıtlayana kadar erkek filmleri  çeken 
Bilge Olgaç 1970 yılında, kadın duyarlılığı
 ile çektiği Linç filmi ile sinema tarihinde 
asıl yerini alır. ‘. Adana Altın Koza’da 
Türk Sinema tarihinin milat filmi Yılmaz 
Güney’in  Umut ve Halit Refiğ’in Bir 
Türke Gönül Verdim ile yarışında 3.lüğü 
alsa da o yıl, en iyi yönetmen ödülü 
ona gider. Sinemamızın utanç dönemi, 
sex filmleri furyasına kadar 1974’te 
Açlık,1975’te Bir Gün Mutlaka filmleri, 
ticari işlerinin yanında en dikkat çeken 
filmleri olmuştur.**

TÜRK 
SİNEMASI’NDA 
BİR KAŞIK 
DÜŞMANI: 
BİLGE OLGAÇ 

Memduh Ün’ün asistanlığıyla 

1962 yılında sinemaya başlayan 

Bilge	Olgaç,	üç yıl sonra 

yönetmen olarak ilk filmine imza 

attı. Türk sinemasında az sayıda 

ki kadın yönetmenlerden biri 

olan Olgaç filmlerinde toplumsal 

sorunlara dikkat çekti. Olgaç 

evinde bir kaza sonucu yaşamını 

yitirdi.

Yrd. Doç. Dr. Tuğba Elmacı
İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü

Derleyen: Ahmet Türker
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Yönetmenin kadın meselelerini 
merkeze taşıdığı asıl doğuşu 1984 
yılında çektiği; başlık parası gibi 
törelerle kadını meta gibi gören bir 
toplumsal yapıyı ironiyle anlattığı 
“Kaşık Düşmanı” filmi ile olmuştur. 
Bu filmle Antalya Altın Portakal 
Film Festivalinde 3. lük, Fransa’da 
düzenlenen 7. Uluslararası Creteil 
Kadın Yönetmenler Festivali’nde ise 
en iyi film ödülü ve basın ödülünün 
sahibi olmuştur.  1980’lerin kadın 
meselesini merkeze aldığı kültürel 
ikliminin de etkisiyle yönetmen; 
sırasıyla “Gülüşan”, “Üç Halka 
Yirmibeş”, “İpekçe”, “Kurşun Adres 
Sormaz” gibi ses getiren filmlere 
imza atmıştır.

Bilge Olgaç Türkiye sinema 
tarihindeki önemli yerini iyi, 
üretken ve sinema tutkunu 
mücadeleci bir kadın yönetmen 
olmasıyla almıştır. Tüm hayatı 
boyunca yaşadığı ekonomik ve 
cinsiyetçi sıkıntılara rağmen film 
çekmekten asla vazgeçmemiş hatta 
bu tutkuyla son nefesini maalesef 
trajik bir şekilde son filminden 
aldığı avansla tutabildiği evinde 

yanarak vermiştir. 
Türkiye sinemasının 
kadınla çizilen 
hikayesinde, Bilge 
Olgaç’ın özellikle 
1980’li yıllarda kadını 
merkeze alan filmleri 
her daim başrolde 
ve de minnetle 
kalacaktır. 

*Öngün, Aslı (2002)  
http://bianet.org/
bianet/bianet/8627-
ilk-kadin-yonetmen-
bilge-olgac
**Sınar, Feza 
(2005) Kamera’nın 
Ardındaki Kadın: 
Bilge Olgaç Belgesel 
Film. (Yönetmenin 
dünyasına; Yakın 
dostu Feza Sınar’ın 
yönettiği “Kamera’nın 
Ardındaki Kadın: 
Bilge Olgaç” belgeseli 
ile çalışma arkadaşlarından 
ailesine kadar pek çok kişiyle 
yapılmış röportajları eşliğinde 
derinlemesine bir bakış atılabilir.
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•	 Bu	sayıda	Çanakkale	turizminde	
önemli	pay	sahibi	olan	Boz-
caada	gastronomik	açıdan	ele	
alınacaktır.	Bozulmamış	doğal	
yapısı	ve	mimarisi	ile	sahip	olduğu	
gelenekleri	yaşatması	bakımından	
Bozcaada	Çanakkale’de	önemli	bir	
turizm	destinasyondur.	

Günümüzde adanın ekonomisi büyük 
ölçüde turizme dayanmaktadır. Ancak 
ülkemizde birçok bölgede turizmin se-
zonluk özellik taşıması ada ekonomisini 
olumsuz etkilemekte olduğu ifade edile-
bilir. Bu noktada Bozcaada’nın turizmini 
geliştirilebilmesi için temel tarım ürünü 
olan üzümü, tarıma dayalı, modern, ancak 
bir o kadar da geleneksel ürünü olarak 
sunmanın öne-
mine vurgu yapmak 
gerekmektedir. 
Çünkü gastronomi 
turizminde temel 
motivasyon faktörü 
yiyecek ve içecekler-
dir. Bu hareketli-
likte yiyecek ve 
içecekler kültürü 
öğrenmenin, bir 
kültürün içine gire-
bilmenin ve kültürü 
tanımanın en önemli araçlarından biri 
olarak değerlendirilmektedir.
Bitki örtüsünün büyük bölümünü bağlar 
oluşturduğu için Bozcaada’nın en büyük 
geçim kaynağı bağcılıktır. Bağcılık ve 
buna bağlı şarapçılık adanın balıkçılıkla 
birlikte temel kültürüdür. 
“Rivayete göre, adaya eski ismini veren 
Tenes, bugünkü Poyraz Limanı çevresinde 
yabani asmayı bulmuş, onu geliştirerek 
“kuntra asma” denilen şimdiki durumuna 
getirmiştir. Milattan önceki Tenedos 
paralarının üzerinde de üzüm salkımı 
görülmektedir.”

Bozcaada bağ alanları (11850 dekar) ada 
yüzölçümünün 1/3’ini, tarım arazile-
rinin ise %80’ini oluşturmaktadır. Ada 

bağcılığının bu denli gelişmiş olmasının 
temel nedeni; adanın bağcılığa son derece 
uygun olan, andezit ağırlıklı, kumlu, 
killi, taşlı tabakalardan oluşan farklı 
tipte toprak yapısı ve iklim yapısının ve 
özellikle kuzeyden gelen hakim rüzgar-
larla adanın, gündüz ve gece sıcaklık 
farklılıklarının şarap üretimi için bağcılığa 
son derece uygun olmasıdır. Adaya 
özgü dört üzüm türü bulunuyor: Kırmızı 
olarak Kuntra ve Karalahna, beyaz olarak 
Çavuş ve Vasilaki’dir. Sofralık üzüm olan 
Çavuş üzümünün Bozcaada’da özel bir 
yeri vardır. Adanın rüzgarlı havasının 
etkisiyle Türkiye’nin en güzel çavuş 
üzümü burada yetiştirilmektedir. Evliya 
Çelebi Bozcaada’yı anlatırken “…Buradaki 
gibi güzel çavuş üzümü dünyanın hiçbir 

yerinde yetişmez...” demiştir. 
Türk ve Rum halkın yüz yılları aşkın 
süredir bir arada yaşaması, ada mutfağı 
zenginleştirmiş olup,  bu iki halkın 
kaynaşmasıyla adanın yemek kültürü or-
taya çıkmıştır. Ada mutfağı genelde Kuzey 
Ege mutfağının izlerini taşımakta olup, 
deniz ürünleri, kırmızı et, yabani otlar 
ve zeytinyağı kullanılan başlıca malze-
melerdendir. Baharın gelmesiyle birlikte 
yabani ot mevsimi başlamakta, ısırgan, 
cibes, radika, turpotu, kazayağı, şevketi 
bostan adadan toplanan otlar olup bunlar 
zeytinyağlı yemek, salata ya da börek 
içi malzemesi olarak kullanılmaktadır. 
Bununla birlikte adaya özgü yerel yiyecek 
ve içecekler şunlardır; domates reçeli, 
gelincik şerbeti, üzüm suyu-koruk suyu,  

kuzu ve oğlak, kalamar ve ahtapot, 
deniz kestanesi (kirpi), ada tavşanı, üzüm 
yaprağında sardalye, çiğ dolma, Bozcaada 
bedemlisi ve Hacı Tahir badem lokumu, 
ada mantısı, damla sakızlı Türk kahvesi.
Bozcaada’da her yıl yapılan uluslararası 
yerel tatlar festivali gibi unsurlar bölgenin 
turizmi için önemli faaliyetler olarak 
düşünülebilir. BOZTİD (Bozcaada Turizm 
İşletmecileri Derneği) tarafından düzen-
lenen festival, her yıl Eylül ayının ikinci 
hafta sonunda gerçekleştirilmektedir. 
Bozcaada meydanında birbirinden güzel 
ada yemekleri ve uluslararası mutfaklara 
ait yemeklerin tadımlarıyla başlayan 
ve akşam kale içinde düzenlenen kon-
ser ile devam eden organizasyon, pazar 
günü öğle saatlerinde konuklar Ada’dan 

ayrılırken limanda 
deniz kestanesi tadımı 
ile son bulmaktadır. Bu 
durum Bozcaada için bir 
anlamda sezonu uzat-
makta turistleri Eylül 
ayında da oraya çekme-
ktedir. Adanın sahip 
olduğu zengin mutfak  
sayesinde bu gibi etkin-
liklerin çoğaltılması ve 
desteklenmesi ada için 
önemli bir unsur olarak 

görülmektedir. 
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