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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;

Kuruluşunun 25. yılında 100 bininci mezununu veren üniversitemizin gurur günü olan me-
zuniyet törenini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
ailesinin bir mensubu olarak meslek hayatlarına atılacak 8 bin öğrencimizi mezun ettik. 
Mezun öğrencilerimizle halen öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz arasındaki iletişimini 
güçlendirmek, çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilerimizin donanımlarını arttırmak, mezun 
öğrencilerin tecrübelerinin diğer öğrencilerimize aktarılmasını sağlamak için ise bir iletişim 
kanalı olacak olan “Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü ”nü kurduk.

Türkiye’de yükseköğretimin kalitesine odaklanmanın gerekliliğinden hareketle üniversit-
emizde gerçekleştirdiğimiz yenilikler ile ÇOMÜ; 2016 yılında yapılan Türkiye Üniversite 
Memnuniyet Anketi (TÜMA) raporuna göre 26. sıradan 18. sıraya yükseldi ve A seviyesinde 
23 üniversite arasında yerini aldı.   Çeyrek asrı geride bırakan üniversitemizin; hazırlanan bu 
rapor neticesinde 1 yılda 8 sıra birden yükselmesi, kalite yönünden attığımız adımların da 
öğrencilerimizin beklentilerini karşıladığının ve memnuniyetini arttırdığının nişanesidir. 

25. yılımızı farklı etkinliklerle kutlamaya devam ediyoruz. 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulan 
ÇOMÜ’nün 25. kuruluş yıldönümü için Troia Kültür Merkezi’nde resepsiyon düzenleyerek, 
tüm akademik ve idari personelimiz ile bir araya geldik; doğum günümüzde çalışanlarımızın da 
görüş ve önerilerini dinleme imkanı bulduk. 

25. kuruluş yıldönümümüzü sadece personelin değil, öğrencilerin de keyifle ve coşkuyla 
kutlamaları için Öğrenci Şenlikleri düzenledik. Dardanos Yerleşkesinde 6 gün boyunca ve 
yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı şenliklerde Yusuf Güney, Aydilge, Yüksek Sadakat, Atiye, 
İmera, Mehmet Erdem ünlü sanatçılar konser verirken öğrencilerimiz çeşitli etkinlikler ve spor 
müsabakalarıyla yoğun ve yorucu geçen 2016-17 eğitim öğretim döneminin stresini attılar. 

2 yıldır Balkanlar’la ilişkilerimizin gelişmesi için büyük enerji sarf ediyoruz. Kosova’da Gjakova 
Üniversitesi ve Prizren Üniversitesi ile ortak yüksek lisans programları anlaşmaları imzaladık.  
Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu ile ortaklaşa Batı Trakya Bölgesi’nde yaşayan Türk 
öğrencilere yönelik Uzaktan Öğretim Ders Destek Sistemi Projesi” kapsamında bilim şenliği 
düzenledik. 

Romanya’nın Mecidiye, Bosna Hersek’in Sarajevo ve Zenica şehirlerinde üniversitemizi tanıtan 
ziyaretler gerçekleştirirken Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) ile birlikte Selanik’te bu yıl 14. 
sü düzenlenen Uluslararası Selanik Kitap Fuarı kapsamındaki Türk Eğitim Günleri’nde 4 gün 
boyunca 20 bini aşkın ziyaretçiye üniversitemizi ve imkanlarını anlattık. 

Alt yapı olarak asıl çözülmesi gerekenlerini çözmeye çalışıyor  geçmişten beri binası olmayan 
okullarımızın sıkıntılarını giderecek yatırımlar yapıyoruz. Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yük-
sekokulu (GUBY) Asiye Karadeniz Binası’nın açılışını yaparken, 26 derslik, 49 akademisyen ofisi 
ile 1120 kişilik konferans salonunu da içinde barındıracak Biga Meslek Yüksekokulu binamızın 
temelini attık. Eceabat ilçemize ise Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (MYO) kampüsü 
yapılması çalışmalarımızı başlattık. Tarihi alanlarıyla şehrimizin nadide köşelerinden olan 
Eceabat’a yapmayı planladığımız kampüste; 2000 öğrenci kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. 

Üniversitemizin önümüzdeki dönem; sayılarının ciddi manada artmasını beklediğimiz 
uluslararası öğrencileriyle, Tıp Fakültesi Hastanemizin yeni bloğu ve Anafartalar Kampüsü’nün 
faaliyete geçmesiyle, yeni kurulan araştırma merkezlerinin sunacağı katkılarla Türkiye’nin önde 
gelen üniversiteleri arasında yer alma yarışına kararlılıkla devam edeceğine inanıyorum.
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25. Yılda 100 Bininci Mezun
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25. Yılda 100 Bininci Mezun
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Törene mezun olan öğrencilerin 
ailelerinin yanı sıra,  Vali 
Yardımcısı Adil Karataş, AK 

Parti Grup Başkan Vekili Çanakkale              
Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale 
Belediye Başkan Yardımcısı Bilge Şimşek, 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Gelibolu 
Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK 
Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, ÇOMÜ 
akademik- idari personeli katıldı.  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
2017 Yılı Mezuniyet Töreni’ne 
mesajlarıyla katılan Başbakan Binali 
Yıldırım ve Bakanlar, mezun olan 
öğrencileri tebrik etti. 

Mezunların geçişi ile başlayan tören, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşının okunması, 
Çanakkale Mehteran Takımının gösterisi 
ile devam etti.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin hem 
eğitimde hem de bilimsel araştırmada, 
akademik kaliteyi önceliği yapmış ve 
bu doğrultuda çalışan çeyrek asırlık 
bir devlet üniversitesi olduğunu 
vurgulayarak,  50 bine yakın öğrencisi ile 
ÇOMÜ’nün, Türkiye'nin en büyük ve en 
çok tercih edilen üniversitelerinden biri 
olduğunu söyledi. 

25. Yılda 
100 
Bininci
Mezun

Ülkemizin Geleceğinde 
Bizim de İmzamız Olacak 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin 
100 bininci mezunu ve üniversite 
birincisi Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Bölümünden Gülşah Yıldırım, 
hedeflerini en başından beri bildiğini ve 
emin adımlarla hedeflerine giden yolu 
bulduğunu söyleyerek; “hem bölüm, hem 
fakülte, hem de üniversite birincisi olarak 
bu okuldan mezun olmanın gururunu ve 
onurunu derinden yaşıyorum. Ülkemizin 
geleceğinde bizim de imzamız olacak” 
dedi. 

• Kuruluşunun 25. 
yılında 100 bininci 
mezununu veren 
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Mezuniyet 
Töreni, Çanakkale 18 
Mart Stadyumu'nda 
gerçekleştirildi. 

ÇOMÜ Türkiye’nin En Büyük ve
 En Çok Tercih Edilen Üniversitesi

Vali Yardımcısı 
Adil Karataş

Üniversite
Birincisi
Gülşah 
Yıldırım

Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer

Mehteran Gösterisi

ÇOMÜ'nün Gurur Günü
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ÇOMÜ, Türkiye'de Akademik Kalite 
Sıralamasında Son İki Yılda

 15 Basamak İlerledi

Rektör Acer, ÇOMÜ’nün teorik eğitimle 
yetinmeyen, öğrencilerin uygulama 
imkânlarını ve iş dünyası ile ilişkilerini 
güçlendiren imkânlar oluşturmuş bir 
üniversite olduğunun altını çizerek 
sözlerini şöyle sürdürdü:  

“Türkiye'nin en güçlü arkeoloji 
bölümlerinden birine, en büyük 
astrofizik gözlem evine, sınırlı sayıda 
üniversitede bulunan Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'ne, en güçlü JaponcaBölümüne, 
alanlarında ön sıralarda yer alan fakülte 
ve yüksekokullara sahip, Türkiye'de 
akademik kalite sıralamasında son iki 
yılda 15 basamak birden ilerlemiş bir 
üniversite.

 Hızla gelişen Teknoparkı ile yenilikçi 
fikirleri ve yenilikçi fikirler üreten 
akademisyenleri ve firmaları doğrudan 
destekleyen bir üniversite. Uluslararası 
öğrenci sayısını son iki yılda iki katına 
çıkaran, Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi ile hem öğrencilerine ve 
çalışanlarına hem de çevresine üst düzey 
sağlık hizmeti veren, öğrencilerinin ve 
çalışan bilim insanlarının, çok çeşitli 
bilimsel, sosyal ve sportif imkânlara sahip 
olduğu, 24 saat yaşayan, öğrencilerinin 
girişimci, yenilikçi fikirler üreten, temel 
değerlerine bağlı bireyler olmasını 
gözeten bir üniversite. ”

Bu sene ÇOMÜ’nün yaklaşık 9 bin 
öğrencisini,  kuruluşundan bu yana 
ise 100 bininci, öğrencisini mezun 
ettiğini belirten Rektör Acer mezunlara 
seslenerek; “Bu ülke için, insanlık için 
hayatınız boyunca gayret göstermeye 
özellikle de üretken olmaya devam ediniz. 
Kişiliği ile bütün insanlığa örnek olan 
Peygamberimiz “İnsanların en hayırlısı, 
insanlara faydalı olandır” demekte. 
Hayatınızın bundan sonraki kısmını bu 
düsturla yaşayın. Birbirinizi, bu ülkenin 
bütün fertlerini sevin. İnancımızın 
Peygamberi, ‘birbirinizi sevmedikçe 
iman etmiş sayılmasınız’ diyor. Bu sese 
kulak verin” dedi. “Mezunlarımızın 
değerli aileleri, üniversite mezuniyetini 
gördüğünüz çocuğunuzu, yetiştirip, 
üniversite okutup 
mezun 

olabilmesini sağladığınız için haklı bir 
gurur duyuyorsunuz. Çocuklarınızın 
mezuniyeti hayırlı olsun” diyen Prof. 
Dr. Acer, “Üniversite yönetimi olarak, 
her geçen gün üniversitemizin fiziksel 
altyapısını geliştiren yeni projeler 
hazırlıyoruz, onların bir kısmını hayata 
geçirmeye başladık, bir kısmını başlatma 
aşamasına geldik. Üniversitemizin 
gelişimine katkı sağlayan başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün 
kişilere ve kurumlara, hükümetimize, 
sayın valimize, milletvekillerimize, 
Çanakkalelilere ve Çanakkale’nin 
kurumlarına Üniversitemiz adına sonsuz 
teşekkürlerimi arz ediyorum. Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin çok değerli 
mezunları, hepinizi ayrı ayrı tebrik 
ediyorum, başarılarınızın daim olmasını 
diliyorum. Yolunuz açık olsun” şeklinde 
konuşmasını sonlandırdı.   

İnsanların En Hayırlısı, 
İnsanlara Faydalı Olandır

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer

Türkiye'de akademik kalite 
sıralamasında son iki yılda 15 basamak 
birden ilerlemiş bir üniversite.
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Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in 
konuşmasının ardından AK Parti 
Grup Başkan Vekili ve Çanakkale                     
Milletvekili Bülent Turan, mezunu olduğu, 
yüksek lisansını yaptığı Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesinin mezuniyet 
töreninde bulunmaktan ayrıca mutluluk 
duyduğunu vurgulayarak şunları aktardı: 
“Arkadaşlarımızı kutluyorum. Çok güzel 

bölümlerden mezun oldular. Onların 
ailelerini de tebrik ediyorum. Dişinden, 
tırnağından arttırarak evlatlarını 
okuttular. Bugün de mezuniyetlerine şahit 
oluyorlar. Zor şartlarda Türkiye’yi imar 
etmeye çalışan, sizlere büyük emek sarf 
eden akademisyenlerimizi, hocalarımızı 
da kutlamak istiyorum. Çanakkale bu 
millettin ön sözü ise ve milli şuurumuzun 
başkenti ise sizde de ayrı bir hatırası, yeri 
olacak. Belki 4 yıl önce bu bölüm nasıl 
biter diyordunuz. Bugün 4 yıl bitti ömür 
de bitecek. Mesele adam olmak, iyi insan 
olmak ve hakkını vermektir. Tüm çalışan 

arkadaşlarımızın, ülkemize sundukları 
katkı ve değerleri, öğretmenlerini de 
ayrıca kutlamak istiyorum. Üniversitemiz 
50 bin kişilik ciddi bir sayıya sahip ve 
bugün de yaklaşık 9 bin mezunumuz var. 
Çanakkale doğa kenti, turizm kenti, tarih 
kenti, aynı zamanda Çanakkale gençlik 
kenti. Çanakkale’de doğmak, büyümek 
ve okumak ayrı bir onurdur, ayrı bir 
şanstır. Böylesine özel bir şanstan dolayı 
sizleri kutluyorum. Mezuniyetinizin 
sonrasındaki iş ve çalışma hayatınızda 
başarılar diliyor hepinizi Allaha emanet 
ediyorum.”

um ÇOMÜ’nün 
Mezuniyet Töreninde Olmak 

Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan

Çanakkale bu millettin ön sözü ve milli 
şuurumuzun başkenti ise sizde de ayrı 
bir hatırası, yeri olacak.

• Konuşmaların ardından 
ÇOMÜ bölüm birincilerine 
diplomaları ve hediyeleri 
takdim edildi. 

Mezunu Olduğum ÇOMÜ’nün 
Mezuniyet Töreninde Olmak 

Büyük Mutluluk
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Mezun Öğrencilerin Tören Yürüyüşü
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• ÇOMÜ Mezunları için Türkiye’de 
Dombra şarkısıyla bilinen Nogay 
Türkü Halk Müziği Sanatçısı 

Arslanbek Sultanbekov mini konser 
verdi. Konserin ardından öğrenciler 
geri sayımla birlikte keplerini 

havaya atarak mezuniyet coşkusunu 
yaşadılar.

Nogay Türkü Halk Müziği Sanatçısı Arslanbek Sultanbekov 
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Öğrencilerin Mezuniyet Coşkusu
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Mezunlarımız 
Başarı Öykülerini Anlattılar

• Biyoloji Bölümü'nün düzenlediği “3. 
Biyoloji Günleri” nin konuğu olan 
ÇOMÜ  Biyoloji Bölümü'nden mezun 
öğrencilerimiz öğrencilerle iş ve 

          kariyer tecrübelerini paylaştılar.

Mezun öğrenciler; aldıkları eğitimin çok 
iyi olduğunu, ÇOMÜ’nün laboratuvar 
ve ekipmanlar açısından birçok büyük 
üniversiteden daha iyi noktada olduğunu 
belirterek, “çok iyi hocalardan çok iyi 
eğitim almışız” dediler.

"ÇOMÜ MUHTEŞEM 
BİR ÜNİVERSİTE"

Çanakkale, ÇOMÜ benim evim. Lisans 
eğitimi için 2005 yılında buraya geldim. 
2012 yılından mezun oldum. Lisans 
eğitimimden sonra yüksek lisans 
eğitimimi bitirdim. Kişinin değer bulduğu 
yerde aidiyet duygusu gelişiyor. Bu 
duyguyu bizlere yaşatan, en iyi eğitimi 
almamız için çabalayan tüm hocalarıma 
verdikleri emek için çok teşekkür ediyo-
rum.ÇOMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik 
Laboratuvarı Yüksek Biyolog Servet Gaye 
Acar; 2002-2006 yılları arasında biyoloji 
eğitimini ÇOMÜ’de aldım. Sonrasında 
yüksek lisans ve formasyon eğitimi 
aldım. Neye ilgi duyduğunuza, nerede 
olmak istediğinize, laboratuvarda mı, 
ilaç sektöründe mi olmak istediğinize 
öğrenciliğiniz sırasında karar vermeniz 
önemli.

Huhtamaki Turkey Gıda Servisi Ambalajı 
A.Ş Kalite Kontrol Müdürü Yüksek Biyolog
Deniz Yeşilyurt Akın; ÇOMÜ muhteşem bir 
üniversite. Şunu gördüm ki,   muhteşem 
hocalardan yetişmişiz. Onlarca büyük 
üniversiteden gelip bir mikroanalizi 

yapmamış onlarca öğrenciyle 
karşılaştım. ÇOMÜ ise her öğrenci 
arkadaşımıza bir mikroskobun 
düştüğü bir üniversite.

"BİYOLOGLAR İŞSİZ 
KALMIYOR, İLAÇ 

SEKTÖRÜNDE BİYOLOGLAR 
DEĞER GÖRÜYOR"

Biyologların işsiz kalmadığını, biyologlara 
büyük değer verildiğini belirten mezun 
öğrenciler; ilaç sektöründe, lojistikte 
biyologların büyük önemi olduğunu aynı 
zamanda medikal departmanda eğitimci 
olarak çalışabildiklerini öğrencilere 
aktardılar.  

Yüksek Biyolog Ayşe Çetin; İlaç sektörü 
kesinlikle biyologların değer gördüğü bir 
sektör. Hekimlerimiz ve tıp dünyası bizi 
çok sempati ile karşılıyor. Çünkü, onlarla 
aynı dili konuşuyoruz.  Onlarda bunun 
farkında ve bu sebeple tıp dünyasında biy-
ologlar kesinlikle sempati ile karşılanıyor. 
İlaç sektöründe ise yöneticiler biyologları 
medikalde,  ruhsatlandırmada,  pazarla-
mada değerlendiriyor.

Yüksek Biyolog Deniz Yeşilyurt Akın; En 
fazla iş arama sürem 20 gün oldu. Şu 
anda firmamın ismini vermekten gurur 
duyuyorum. Humtamaki Turkey Gıda 
Servisi Ambalajı A.Ş firmasında 6,5 yıldır 
çalışıyorum. İlk önce kalite sistemleri 
sorumlusu olarak başladım. 2 yıl sonra 
kalite müdürlüğü görevine terfi ettim. 
Ardından yurt içi ve yurt dışı satın alma 
müdürlüğüne terfi ettim. Finlandiya 
merkezli bir firma, 31 ülkede 64 fabrikası 
var. Şu anda Starbucks, Mcdonalds, 
Burgerkings gibi çok global firmalara kağıt 
bardak üretiyoruz. Şu anda biyolog olarak 
tamamen firmanın kalite süreçlerini 
yürütüyorum. Bütün bakım ve yardımcı 
makinelerin yedek parça takiplerinin 
ve planlamalarının yapılması yetkisi de 
bende. Yaklaşık 3,5 milyon Euro’luk bir 
hammadde alımının yönetimi de bana 
aktarılıyor.

Yüksek Biyolog Servet Gaye Acar; Hiçbir 
zaman işsiz kalmadım. Öğrenciliğim 
boyunca staj yaptım ve bu stajların çok 
faydasını gördüm. Stajlar aslında zo-
runlu değildi. Gerçekten, nerede olmak 
istediğime o stajlar esnasında karar 
verdim. O gün yaptığım stajlar, burada 
hayalimi gerçekleştirdi. Şu an hayallerimi 
yaşayan bir insanım.

"KENDİZİNİ KEŞFEDİN, DİL 
EĞİTİMİNİ ÖNEMSEYİN"

Mezunlarımız, lisans eğitimi sırasında 
kişinin kendine ne kattığının çok önemli 
olduğunun altını çizdiler. Dil eğitiminin, 
kitap okumanın, bilgiye sahip olmanın 
asıl güç olduklarını dile getirdiler.
Yüksek Biyolog Ayşe Çetin; Önemli 
olan, biyoloji temel eğitimini aldıktan 
sonra, bununla birlikte kendinize ne 
kattığınız. Kendinizi keşfetmeniz çok 
önemli. Hangi alanda çalışırsanız çalışın, 
biyoloji mezunu olduktan sonra hep 
diyorsunuz ki; ben bundan daha fazlasını 
biliyorum. Bakış açınız inanılmaz dere-
cede farklılaşıyor. Çünkü herkes evrim 
dersi almıyor. Deniz biyolojisi dersi 
almıyor. Kesinlikle biyoloji eğitimi almış 
arkadaşların bakış açıları iş sektöründe 
çok çok farklı.Bunun yanı sıra kendinize 
artı katmanız için dil eğitimini önem-
seyin. Bunu bizlere öğrenciliğimizde 
söylerlerdi. 

Şimdi ben de bunu size söylüyorum. 
İngilizce de yetmiyor artık.  İkinci bir dil 
bilmeniz bir adım daha önde olmanızı 
sağlıyor. Çünkü örneğin klinik çalışmalar 
için Hindistan’a gidiyorsunuz. Çin’e 
gidiyorsunuz orada ki hastalar üzerinde 
çalışma yapıyorsunuz. Aldığınız temel 
eğitimin dışında dil eğitiminin ne kadar 
önemli olduğunu burada anlıyorsunuz.
Yüksek Biyolog Deniz Yeşilyurt Akın; 
Dürüst olmak çok önemli arkadaşlar. Ne 
iş yaparsanız yapın eğer dürüst olursanız, 
güvenilir olursanız kazanıyorsunuz. 
Bugün burada olayım, yarın burada olayım 
derseniz kaybediyorsunuz. Öte yandan 
bir önemli şeyde kitap okumaktır.  Çünkü 
bilgi güçtür arkadaşalar. Ne kadar çok 
biliyorsanız o kadar da güçlü olursunuz.

Eczacıbaşı Tıbbi Tanıtım 
Sorumlusu Yüksek Biyolog 

Ayşe Çetin 

Huhtamaki Turkey Gıda Servisi 
Ambalajı A.Ş Kalite Kontrol Müdürü 

Yüksek 
Biyolog Deniz Yeşilyurt Akın

Yüksek Biyolog 
Servet Gaye Acar
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Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri 
Koordinatörlüğü Kuruldu

• Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun 
İlişkileri Koordinatörlüğü Kuruldu

Üniversitemizin mezun ve halen öğrenim 
görmekte olan öğrencileri ile iletişimini 
güçlendirmek, çeşitli etkinlikler düzen-
leyerek öğrencilerimizin donanımlarını 
arttırmak, mezun öğrencilerin tecrübel-
erinin diğer öğrencilerimize aktarılmasını 
sağlamak üzere bir iletişim kanalı 
oluşturmak için “Öğrenci Yaşam, Kariyer 
ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü” 
kuruldu.

Çalışmalarını “Öğrenci Yaşam-Kariyer Bir-
imi” , “Öğrenci Mezun İlişkileri Birimi” ve 
“Etkinlik Birimi” çerçevesinde yürütecek 
olan koordinatörlük; burs, staj ve daimi iş 
imkanı sağlamak için kamu ve özel sektör 
ile işbirliği kurarak öğrencileri bu konuda 

bilgilendirmek, 
mezun 
öğrenciler 
ile kurulacak 
iletişim 
sayesinde 
bilgi toplamak, 
bilgileri kaydet-
mek, korumak 
ve iletişim ağı 
oluşturmak, 
öğrencilerin 
ÇOMÜ’ye kayıt 
yaptırdıktan 
mezuniyete 
kadar geçen 
süre içinde 
eğitim hayatları ve mesleki kariyer 
planlamalarına destek olmak, öğrenci ve 
mezunların, eğitim ve iş yaşamlarında 

birbirlerine faydalı ve destekleyici 
olabilmeleri için aralarındaki iletişimi 
sağlamak için uygun iletişim kanalları 
oluşturmayı amaçlıyor.

• Çocuklar Evi Kreş ve Anaokulunun 
Anneler Günü temalı mezuniyet 
töreni Troia Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşti. 

6 Sınıf ile toplamda 87 öğrencinin mezun 
olduğu törene Rektör Yardımcı Prof. Dr. 
Ahmet Erdem, Rektör Danışmanı Prof. Dr. 
Bünyamin Bacak, Çocuklar Evi Koordi-
natörü Meral Aydın ve öğrenci velileri 
katıldı. 

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 
törende, açılış konuşmasını yapan Koor-
dinatör Meral Aydın, 2016 – 2017 eğitim 
öğretim yılı içerisinde ÇOMÜ Kreş olarak 
yaptıkları yeniliklerden ve çalışmalardan 
bahsetti. "'Masal Atölyesi' adını verdiğimiz 
kütüphane ile çocuklarımıza kitap sevgi-
sini aşılamayı planladık.Geleceğe saygılı 
ve ahlaklı gençler olarak yetişmeleri için 
‘’Değerler Atölyesi’’ni oluşturduk. Müzik 
Atölyemizi genişlettik. 

Okul Hayatı İçin En Önemli Adım;
 Okul Öncesi Eğitim 

‘’Çocuklarınızı bize emanetleriniz olarak 
düşündüğümüz için çocuklarınıza en iyi 
şekilde bakmak adına elimizden gelen 
her şeyi yaptık’’ diyen Koordinatör Meral 
Aydın; çocukların toplum önünde kendini 

ifade edebilmelerini sağlamak ve öz 
güvenlerini arttırmak için en önemlisi 
büyüdüklerinde tatlı anıları olsun diye 
mezuniyet programı hazırladıklarını 
söyledi. Okul hayatlarının en önemli 
adımlarından biri olan okul öncesi 
eğitimi, başarıyla tamamlayan miniklere 
tüm eğitim hayatları boyunca başarılar 
diledi. 

Çalışan Anne Babalar İçin Bir Kurumun 
En Önemli İhtiyacı Kreştir 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem 
Üniversitemizin en önemli hizmetlerin-
den biri olan kreşin mezuniyet töreninde 
bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu 
belirterek şunları aktardı:
‘’Çalışan anne babalar için bir kurumun 
en önemli ihtiyaçlarından birisi kreştir. 
Biz bu anlamda en şanslı kurumlar-
dan biriyiz. 14 öğretmen, 15 yardımcı 

öğretmen ve 4 branş öğretmeni ile birlikte 
toplamda 48 personelin çalıştığı, 300 
öğrenci kapasiteli Türkiye’nin en büyük 
kreşinde çocuklarımıza en güzel hizmeti 
veriyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür 
ederim.’’ 

Prof. Dr. Erdem; ‘’Çocuklar canımız. 
Bir çocuk kadar cesur, bir çocuk kadar 
samimi, bir çocuk kadar gösterişsiz, bir 
çocuk kadar saf, bir çocuk kadar gerçek 
olabilmeli insan’’ diyerek tüm miniklere 
hayatlarında başarılar diledi. 

Konuşmaların ardından çocuklar 
şarkılarını söyleyerek dans gösterilerini 
sergilediler. Tören sonunda minikler 
sahnede annelerine hediyeler vererek, me-
zuniyet belgelerini Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Erdem ve Rektör Danışmanı 
Bünyamin Bacak’ın elinden aldılar.

ÇOMÜ’nün En Küçük Mezunları Sahnedeydi
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Tarım Bakanı 
Faruk Çelik,!
Ulusal Peynir
Çalıştayı 
Açılışına Katıldı 
• Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Çanakkale Ticaret 
Borsası ve ÇOMÜ organizasyonuyla 
düzenlenen çalıştayın açılışı Tarım 
Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla 
gerçekleşti.

Çanakkale’de düzenlenen Peynir 
Çalıştayı’nın Kolin Hotel Megaron 
Salonu’nda gerçekleştirilen açılışına; 
Bakan Çelik’in yanı sıra Bakan Yardımcısı 
Mehmet Daniş, Çanakkale Valisi Orhan 
Tavlı, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Ticaret Borsası 
Başkanı Kaya Üzen ile il protokolü, sektör 
temsilcileri ve üreticiler katıldılar.
Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, 
çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada 
Çanakkale’nin zengin ürün çeşitliliği olan 
bir şehir olduğunu belirterek tarım ve 
hayvancılıkta iddialı olduğunu söyledi. 
Üzen, Çanakkale’nin 38 tarım ürününde 
Türkiye’de ilk 10’a girdiğini kaydetti.

Vali Orhan Tavlı; Çanakkale’nin turizm 
şehri olduğu kadar bir tarım şehri de 
olduğuna dikkati çekerek “Tarım ve 
Hayvancılık, ülkelerin kalkınması için 
hayati öneme sahip, birbirinden ayrılmaz 
iki sektör olup ülkenin refahına ve 
zenginliğine kaynaklık eder. Bu iki sektör 
hiçbir ülkenin vazgeçemeyeceği önemli 
kalkınma alanlarıdır. Çanakkale, tarihi 
ve turizm şehri olduğu kadar da bir tarım 
şehridir.” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise ÇOMÜ’nün 
bu yıl 25. yılını kutladığına vurgu 
yaparak üniversitemizin bu yıl itibariyle 

Türkiye’nin ilk 20 üniversitesi arasına 
girdiğini, rakamların dışında kalite 
açısından bakıldığında kendisinden 
önce kurulmuş bazı üniversiteleri geride 
bırakarak kalite açısından da Türkiye’nin 
ilk 30 üniversitesi arasına girmeyi 
başardığını ifade etti.

ÇOMÜ’nün tüm birimleriyle şehrin 
tarımına ciddi katkılar sağladığının altını 
çizen Rektör Acer “Üniversitemiz fakül-
teleri, meslek yüksekokulları, enstitül-
eriyle Çanakkale’de bulunuyor olmak-
tan mutluluk duyuyor, Çanakkale’ye 
bilimsel anlamda katkı sağlamaktadır. 
Ziraat Fakültemiz 80 öğretim elemanı, 
birçok idari çalışanı ve 1500’den fazla 
öğrencisiyle sadece eğitim öğretim yap-
mamakta; Çanakkale tarımının gelişimi 
için birçok katkı vermeye devam etmekte-
dir.” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ziraat Fakültesi, yine Mühendislik Fakül-
temizin Gıda Mühendisliği Bölümü, bazı 
ilçelerdeki meslek yüksekokullarımızda 
gıda bölümleri var. Tüm bu birim-
lerimiz başta İl Tarım Müdürlüğü olmak 
üzere çeşitli kurumlarla somut projeler 
gerçekleştiriyorlar. Zeytincilik, elma, 
domates yetiştiriciliği konusunda Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
köylerde gerçekleştirdiği bilgilendirme 
toplantılarına hocalarımız bizzat katılıyor, 
çiftçilerimizi bilgilendiriyor.

Gururla söylüyorum, Çanakkale’nin tarım 
alanında gösterdiği başarıda, özellikle 
ürünlerin sertifikalanması, kalitesinin 
tescil edilmesi konusunda hocalarımızın 
ciddi katkıları oluyor.”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik de coğrafi işaretlemenin önemine 
değinerek “Coğrafi işaretleme önemli. Bir 
elin parmakları kadar, peynir ürününün 
coğrafi işaretleme bünyesinde olduğunu 
görüyoruz. 190'nın üzerindekiler nerede, 
onlar maalesef istediğimiz ölçekte, 
gündemde yerlerini alamıyorlar. Geleceğe 
dönük kararları birlikte ve cesaretle 
almamız gerekiyor. Eğer doğru kararları 
zamanında almaz isek dünya pazarlarında 
yer bulmakta zorlanırız, bu pazarlarda 
yerimiz git gide daralır. Tarıma geçimlik 
tarım olarak bakamayız. O dönemler 
eskilerde kaldı. Atadan babadan 
kalma bir anlayışla, yaklaşımla ben 
tarımda var olacağım, peynir üretimi 
gerçekleştireceğim, süt üretimini 
gerçekleştireceğim ve bitkisel üretimde 
adım atacağım bu mümkün değil. O 
dönemler bitti" dedi.
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Dünya pazarında yer 
bulabilmek için iş forumları başlatıldığını 
söyleyen Bakan Çelik, "Peynirimiz, 
sütümüz, ürünlerimiz, meyvelerimiz, 
sebzelerimiz dünya pazarlarında nasıl 
yer alacak. Yer alabilmesi için Tarım 
Bakanlığı olarak iş forumları başlattık. 
6 ülke ile iş forumu yaptık. Bu iş 
forumlarının sonuncusunu Afrika Kıtası 
ile yaptık. Gördük ki çok büyük imkanlar 
var. 54 ülke Afrika Kıtasında, gerek üretim 
açısından, gerekse bizim ürettiklerimizin 
tüketimi açısından, pazarı açısından son 
derece büyük imkanlar var. Elimizi çok 
tutabilirsek, yani tarımda gerçekten çok 

çok geride ve 
bizim 
deneyimlerimize 
çok ihtiyaç 
duyan Afrika 
ülkelerine eğer 

bizim iş dünyamız el atabilse hem 
üretimde, hem pazara mal sürme 
konusunda her çeşit malımızı 
sürme konusunda son derece 
büyük imkanların olduğunu bizzat 
2 günlük o çalıştayımızda görmüş 
bulunuyoruz" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından, 
Halk Bahçesi’nde Peynir Tadım 
Etkinlikleri’ne geçildi. Bakan 
Çelik ve beraberindekiler alandaki 
standları ziyaret ederek, peynir 
tadımı gerçekleştirdiler.
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• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer ve Gençlik Spor İl Müdürü 
Nüammer Uslu, Terzioğlu Kampüsü 
içerisinde yer alan Mehmet Akif 
Ersoy Gençlik Merkezi’nde incele-
melerde bulundu. 

İl Müdürü Uslu ile Mehmet Akif Ersoy 
Gençlik Merkezi’nin çevre düzenlemesi 
ile ilgili görüş alışverişinde bulunan 
Rektör Acer, ardından merkezi gezerek 
çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. 

Gençlik Spor Bakanlığı’nın son dönem-
deki çalışmalarını ilgiyle izlediklerini be-
lirten Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, gençliğe 

yönelik gerçekleştirilen başarılı projelerin 
ülkemizin geleceği adına umut verici 
olduğunu söyledi. 

Kampüs içerisinde bir gençlik merkezi 
bulunmasından memnuniyet duyduğunu 
ifade eden Rektör Acer, ÇOMÜ 
öğrencilerinin merkezi daha etkin kul-
lanabilmeleri için İl Müdürü Uslu ile fikir 
alışverişinde bulundu. 
İl Müdürü Nüammer Uslu da gençliğin 
kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde 
bulunmalarının bedensel ve zihinsel 
gelişmelerinin yanı sıra, birbirleriyle 
kaynaşmaları adına önemli olduğunun 
altını çizerek, merkezlerin soran, 

araştıran, üreten bir gençlik yetiştirmeyi 
hedeflediğini ifade etti. 
Görüşmede Çanakkale Gençlik Merkezi 
Müdürü Murat Albayrak, Gençlik 
Hizmetleri Şube Müdürü Cihat Gündüz, 
Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Monus 
ve Kenan Yücel de hazır bulundu. 
Üniversitemiz Terzioğlu Yerleşkesi’nde 
bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı Mehmet Akif Ersoy Gençlik 
Merkezi; üniversitemiz öğrencilerine 
boş zamanlarını değerlendirebilecekleri 
ve kişisel gelişimlerine katkı sunabil-
ecekleri sosyal, kültürel faaliyetlere ve 
gönüllülük faaliyetlerine katılım imkanı 
sunmaktadır.

Terzioğlu Yerleşkesi’nde
Gençlik Merkezi, 

Hizmet Veriyor
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• Ata Sporu Okçulukla ilgili hem 
teorik bilgilerin anlatılacağı, 
hem de pratik atışların 
yapılabileceği salon açıldı. 

Terzioğlu Yerleşkesindeki Hasan Mevsuf 
Spor Salonunda bulunan stüdyo salonun 
tadilatları tamamlanarak, öğrenciler için 
okçuluk eğitimi verilebilecek bir atölye 
haline getirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, hem teorik bilgilerin anlatılacağı, 
hem de pratik atışların yapılabileceği 
salonda 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 ve Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanı Sinan Karabulgu’nun da eşlik 
ettiği inceleme sırasında, Rektörlük Beden 
Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı Okt. 
Deniz Ünver, “Okçuluk Salonu” ile ilgili 
şunları söyledi:

“Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in talimatı 
ile ÇOMÜ içerisinde yaygınlaştırmayı 
amaçladığımız Geleneksel Osmanlı 
Okçuluğu ile ilgili ilk çalışmamız, 
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığının desteklediği 
Uluslararası “Öğrenciler Ecdadımızın 

Okunu Atıyor, Tarihimiz Kıtaları Aşıyor” 
isimli proje ile oldu. 102 uluslararası 
öğrencimize geleneksel Osmanlı 
Okçuluğunu öğrettik. Önümüzdeki 
eğitim öğretim döneminde fakülte ve 
yüksekokullarımızda Geleneksel Okçuluk 
Eğitimi dersini açmak için bölüm olarak 
çalışmalara başladık. Ayrıca, ÇOMÜ Spor 
Salonumuzun hemen yanında muhteşem 
bir açık hava okçuluk alanı yapılıyor.”
Geleneksel yay ve okların kullanımı ile 
ilgili bilgi alan Rektör Prof. Dr. Yücel Acer 
ve beraberindeki heyet, pratik ok atışları 
yaptılar.

Ata Sporumuz Okçuluğu ÇOMÜ’de 
Yaşatmayı ve Yaymayı Hedefliyoruz

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, üniversite 
içerisinde spor alanlarını çoğaltmaya 
çalıştıklarını vurgulayarak şunları söyledi:
“Üniversitemiz öğrencilerinin spor 

yapmasını çok istiyoruz. Gençlerimizin 
bilimin yanında, sporla da uğraşmaları 
en büyük arzularımızdan biridir. Modern 
spor dallarının yanı sıra, atalarımızdan 
miras kalan okçuluk sporunun da üni-
versitemiz içerisinde yapılabilmesi için, 
kapalı ve açık alanlar planlamaktayız. 
Bugün kapalı alanımız hazır ve 
projelerimiz devam ediyor.

Çok yakında, açık okçuluk alanı da 
hazırlanacak. Önümüzdeki eğitim öğretim 
döneminde, tüm birimlerimizde seçmeli 
geleneksel okçuluk dersleri olabilir. 
Hedefimiz, ÇOMÜ’de unutulmaya yüz 
tutmuş, ancak son yıllarda ülkemizde 
hareketlilik kazanan ata sporumuz 
okçuluğu yaşatmak ve yaymaktır. 
Okçuluğu geliştirmek ile ilgili de ülke-
mizde bu alanda faaliyet gösteren kurum 
kuruluş, vakıflar ve derneklerimizle de 
projeler yapacağız.”

Ata Sporumuz
Okçuluğu

ÇOMÜ'de Yaşatacağız
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• ÇOMÜ’de öğrenim gören misafir 
öğrencilerin ülkelerini ve kültür-

lerini tanıttıkları öğrenci buluşması 
Halk Bahçesinde gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi (ÇOMÜ)’de öğrenim gören misafir 
öğrencilerin ülkelerini ve kültürlerini 
tanıttıkları öğrenci buluşması UDEF ve 
Çanakkale Uluslararası Öğrenci Derneği 
(CUODER)’in ev sahipliğinde Halk 
Bahçesinde gerçekleştirildi. ÇOMÜ’de 
okuyan misafir öğrenciler 10.kez düzen-
lenen Öğrenci Buluşmaları kapsamında 
kurdukları stantlarda ülkelerini tanıttılar.

Etkinliğe AK Parti Çanakkale Milletvekili 
Ayhan Gider, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, 
CUODER Başkanı Ahmet Arıcan ve UDEF 
Temsilcisi Mehmet Baydemir’in yanı 
sıra ÇOMÜ’de öğrenim gören misafir 

öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İstiklal 
Marşı ve Kuran-ı Kerim okunması ile 
başlayan programın açılış konuşmasını 
ÇOMÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu 
Başkanı Filistinli Muhammed Atrash 
gerçekleştirdi. Ülkelerinden ilim için yola 
çıktıklarını ifade eden Atrash; “İlim Çin’de 
bile olsa gidip alınız diyen bir Peygamberin 
ümmetiyiz. Ümmet coğrafyasının her 
yerinden kalktık ve Çanakkale’ye geldik. Bu 
yolculuk çok kutsal bir yolculuk. Tarihin 
her döneminde ilim ve kültür coğrafyası 
olan bu topraklara gelmek bizim için 
büyük öneme sahiptir” dedi. İlim için çok 
sevdikleri ailelerini, koşup oynadıkları 
sokakları bırakıp, gurbete çıktıklarını 
belirten Atrash; “Fakat geldiğimizde gurbete 
değil, kendi evimize geldiğimizi gördük. 
Biz bir milletiz, diyen insanlar gördük. 
Ekmeğini paylaşan, evini paylaşan, sevinc-
imizi çoğaltan ve acımızı azaltan, büyük 
yürekler gördük. Bize yabancı öğrenci değil, 

misafir öğrenci diyen kardeşler gördük” 
şeklinde konuştu. 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer

HAZIRIZ
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Çanakkale Uluslararası Öğrenci 
Derneği (CUODER) Başkanı Ah-
met Arıcan yaptığı konuşmada, 
Uluslararası Öğrenci Dernekleri 
Federasyonu (UDEF) ve bağlı dernekler 
tarafından bu yıl 10.su düzenlenen 
Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının 
yurt içinde 55 şehirde, yurt dışında 
ise 20 farklı ülkede uluslararası 
öğrenciler ile gerçekleştirilen büyük 
bir organizasyon olduğunu söyledi.  
Her yıl farklı bir tema ve slogan ile 
gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci 
Buluşmalarının bu yıl “Rengimiz 
Türkiye Hazırız Geleceğe” sloganı 
ile gerçekleştirdiklerini dile getiren 
Arıcan; “Ülkemizde dünyanın 203 
ülkesinden gelen ve sayıları 114 bini 
bulan, Çanakkale’de 858 misafir 
öğrencilerimizi ve onların kültürel 
zenginliklerini Çanakkale 
halkına tanıtmak, onların 
varlığından haberdar 
etmek, onlarla 
kaynaştırmak 
için 
Uluslararası 
Öğrenci 
Buluşmaları 
yapıyoruz” 
dedi. 

AK Parti 
Çanakkale 
Milletvekili 
Ayhan Gider ise 
Türk milletinin 
tarih boyunca hiçbir 
topluluğu kar veya 
zarar gözüyle görmediğini 
söyleyerek “Ortadoğu’dan 
Viyana’ya kadar hüküm sürmüş bir devletin 
evlatları olarak bugün buradaki veya 
Adıyaman’daki üniversiteyi, Trakyalının 
Filistinliden daha fazla hakkıdır diye 
düşündüğümüz anda biz biz olmaktan 
çıkarız. Çünkü burası ne kadar benimse, 
bir o kadar Bangladeşli kardeşimindir. 
Hepimiz bu anlamda birbirimizden üstün-
lük sağlayamayacak kadar bütünüz” diye 
konuştu.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer kendisinin 
de uzun zaman uluslararası öğrenci 
olarak yurtdışında bulunmuş birisi 
olduğunu ifade ederek; “Bu anlamda 
onların neler hissettiğini iyi biliyorum. 
Biz ÇOMÜ olarak Çanakkale ile birlikte 
öğrencilerimize ev sahipliği yapıyoruz” 
dedi.

Çok kültürlülüğü seven, bunu bilen 
ve alışkın bir toplum 

olduğumuzun altını 
çizen Rektör Acer; 

“Osmanlı 6 
asırdan fazla 

çok kültürlü 
olarak 
yaşadı. 
İslam 
medeniy-
eti sadece 
İslam’ın 
kendisi-
ni, kendi 

kurallarını 
kapsayan 

bir şey değil. 
İslam medeniy-

eti bu kadar farklı 
kültürü, dini bir arada 

dostlukla, ev sahipliğiyle 
beraber tutabilen bir kültür. O yüz-

den Osmanlı Devleti, bir İslam medeniy-

etiydi. Bizler bir İslam medeniyetiyiz” dedi 
ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“2 yıl önce göreve başladığımda üni-
versitemizde uluslararası öğrenci 
sayısı 300’ün biraz üzerindeydi. 2 yılda 
yaptığımız çalışmalarla bu sayıyı 800’ün 
üzerine çıkardık. Önümüzdeki hafta 
Selanikteyiz. Hocalarımız bir haftadır 
Balkanlarda. Amacımız ÇOMÜ’yü özel-
likle Balkan coğrafyasına ama dünyanın 
her yerine tanıtmak. Tanıtım yaptıkça 
daha fazla uluslararası öğrenciyi misafir 
edeceğimizin farkındayız. Uluslararası 
öğrencilerimizin tüm sorunlarıyla ilgile-
nebilmek için bir Uluslararası Öğrenci 
Ofisi kurduk. Hocalarımız sıkıntısı olan 
öğrencilerimize anında cevap verebiliyor-
lar. Bu sistemi hayata geçirdik.” 

Program, protokolün standları gezmesinin 
ardından, mehteran gösterileri ve halk 
oyunları gösterileriyle devam etti.
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Rektör Acer’den, Bakan Eroğlu’na Teşekkür Plaketi 
• Çanakkale’ye gelen 

Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu’na, ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer tarafından 
teşekkür plaketi 
takdim edildi. 

Yenice, Çan ve Biga’daki 
programlara katılmak üzere 
Çanakkale’ye gelen Orman 
ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu’na, ÇOMÜ 

Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer 
tarafından teşekkür plaketi 
takdim edildi.

Çanakkale Valiliğine 
gerçekleştirilen 
ziyarette, Rektör Prof. 
Dr. Acer, Üniversitemiz 
yerleşkelerinin gelişimine 
yönelik projelere verdiği 
desteklerden dolayı Bakan 
Prof. Dr. Veysel  Eroğlu’na 
teşekkür plaketi takdim 
etti.

Siyaset Bilimci ve Yazar R. Onur Erim ÇOMÜ'deydi
• Siyaset Bilimci ve Yazar R. Onur 

Erim’in konuşmacı olarak katıldığı 
‘’Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ‘’ konuşuldu. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi (ÇOMÜ) Kültür ve Medeniyet 
Topluluğunun düzenlemiş olduğu, 
Siyaset Bilimci ve Yazar R. Onur 
Erim’in konuşmacı olarak katıldığı 
‘’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ‘’ 
konulu söyleşi Troia Kültür Merkezinde 
gerçekleşti. 
Etkinliğe; Çanakkale İdare Mahkemesi 
Başkanı Erkan Arslan, Rektör Vekili Prof. 
Dr. Süha Özden, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Erdem, akademik ve idari per-
sonel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başlayan etkinlikte açılış 
konuşmasını ÇOMÜ Kültür ve Medeni-
yet Öğrenci Topluluğu Başkanı Yusuf 
Onay yaptı. Onay; topluluğu tanıttığı 
konuşmasında bu tür etkinliklerin devam 
edeceğini belirtti. 
Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden; bir 

referandum süreci içinde bulunduğumuzu 
ve bu noktada doğru bilgilenmenin çok 
önemli olduğunu vurgulayarak şunları 
aktardı: 

‘’R. Onur Erim, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi üzerine yeni çıkan 
ve önemli bilgiler içeren kitabı ile 
bizleri aydınlatmak üzere aramızda. 
Önümüzde bir referandum süreci var. 
Doğru bilgilenmek çok önemli. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi kitabının bu ko-
nuda önemli bir kaynak 
olduğunu ve bu bilgileri 
bizzat kendisinden din-
lemenin de bizler için bir 
fırsat olduğunu düşünüyorum. Başta R. 
Onur Erim’e ve bu organizasyonda emeği 
geçen herkese çok teşekkür ederim.’’ 

Konuşmaların ardından, yazdığı 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: 
Demokratik Yönetim Biçimlerine Türkiye 
Katkısı" adlı kitabıyla gündem oluşturan 
R. Onur Erim, gündeme geldiğinden beri 
ilgili anayasa değişikliğinin öneminin 

anlatılamadığını ifade ederek; 
‘’Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye’de 
kendi özünün dışında her tarafından 
tartışılıyor. Aslında tartışmamız gereken 
çok farklı şeyler var. Bu kitap halkımızın 
konuyu layıki ile idrak edebilmesi, ko-
nunun önemini kavrayabilmesi ve doğru 
kararı verebilmesi için kaleme alınmıştır’’ 
dedi ve yazdığı kitabı anlattı.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, TON 
TV’de Program Konuğuydu
• Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Öğr. Gör. Hasan Çakıcı’nın sunduğu TON 

TV’de yayınlanan “Hey Gidi Günler” isimli programa konuk oldu.

ÇOMÜ Marşıyla açılışı yapılan programda Prof. Dr. Acer, ÇOMÜ’de 
Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademisyenlik sürecini, üniversite-
kent iletişimini ve ÇOMÜ’nün son zamanlardaki gelişimini anlatıyor.
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Rektör Acer, Lapseki’de Çeşitli Açılışlara Katıldı
• Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Lapseki 

ilçesinde gerçekleştirilen çeşitli 
açılışlara katıldı. 

Lapseki Belediyesi Yeni Hizmet Binası 
temel atma törenine Vali Orhan Tavlı, AK 
Parti Grup Başkan Vekili Av. Bülent Turan, 
YÖK Üyesi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in yanı sıra il 
protokolü de katıldılar. 
Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yeni 
hizmet binası ile Lapseki’nin daha mod-
ern, çağdaş bir görünüme kavuşacağını 
belirterek ilçeye yapılan başta doğalgaz 
olmak üzere tüm yatırımların ve 
çalışmaların hızla devam ettiğini söyle-
di.15 Temmuz Şehitler Parkı’nın açılış 

duasını ise YÖK 
Üyesi Prof. Dr. Ni-
hat Hatipoğlu yaptı. 
Vali Orhan Tavlı 
Türk milletinin 
asla himaye altına 
alınamayacağının 
altını çizerek, “Bu 
millet asla himaye 
ve boyunduruk 
altına girmeyi kabul 
etmeyen bir ulus 
olduğunu tüm dünyaya tarih boyunca 
gösterdi. 15 Temmuz gecesi yaşananlar 
bunu bir kez daha hatırlattı” dedi. 

Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan 

ise parti olarak darbe girişimini unuttur-
mamak adına aldıkları karar neticesinde 
AK Parti’li her belediyenin bir çalışmasına 
15 Temmuz adını vereceğini hatırlatarak, 
geçtiğimiz yıl darbe girişiminde hayatını 
kaybeden şehitleri andı.

ÇOMÜ’lü Öğrenciler, 15 Temmuz Şehitlerini 
Kütüphanede Ziyaret Ettiler

• ÇOMÜ’lü öğrenciler, AK Parti 
Kütüphanesinde oluşturulan “15 
Temmuz Şehitleri Anısı” bölümünü 
ziyaret ettiler.

15 Temmuz’da gerçekleştirilen hain 
darbe girişiminde şehit olanlar için 
Türkiye’de ilk kez AK Parti Kütüphane-
sinde oluşturulan “15 Temmuz Şehitleri 
Anısı” bölümünü ziyaret eden ÇOMÜ 
Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen 
Uysal eşliğindeki ÇOMÜ’lü öğrenciler, 
şehit olan 32 aileye ait özel eşyaları, 
darbe gününe ait fotoğrafları, gazete 
manşetlerini, dergileri, kitapları, videoları 
inceleyerek şehitler hakkında bilgi aldılar. 
Öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi 
Şehitleriyle ilgili duygularını anı defterine 
yazdılar.

Ziyarete katılan öğrenciler, 15 Temmuz’un 
gözlerinin önünde yeniden canlandığını, 
vatan mücadelesinde tankların 
önüne kendini atan fedakâr insan-
larla aynı safta yer aldıklarını, şehitlerin 
hatıralarını yaşatarak emanetlerine sahip 
çıkacaklarını belirttiler.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin yer 
aldığı Anıtkabir’i ziyaret eden öğrenciler, 
Gazi Mustafa Kemal’e ait olan şahsi 
eşyaları ve kitapların yer aldığı bölümü in-
celediler.ÇOMÜ’lü öğrenciler Anıtkabir’in 
ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
de ziyaret etti. Öncelikli olarak 15 Tem-
muz günü meclise atılan bombaların 
izlerinin olduğu yerleri, milletvekillerinin 
odalarının olduğu bölümleri ve meclis 
genel kurulunu ziyaret ettiler.

ÇOMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen 
Uysal, Ankara ziyaretinin öğrenciler 
adına çok verimli geçtiğini belirterek 
milli bilinci uyandırmak amacıyla bu tarz 
ziyaretlerin devam edeceğini söyledi. 
Kütüphane ziyaretinde öğrencilerin 
duygusal anlar yaşadıklarını, özellikle 15 
Temmuz şehitlerinin kişisel eşyalarının 
bulunduğu bölümün kendilerini 
etkilediğini ifade eden Konsey Başkanı 
Alperen Uysal şunları söyledi: “TBMM’ye 
atılan bombaların izlerinin yer aldığı 
duvarlar öğrencilerin hafızalarına kazındı. 
Vatan, millet sevdalısı bir gençlik olarak 
hareket eden ÇOMÜ Öğrenci Konseyi 
olarak, Gazi Mustafa Kemal’in belirttiği 
gibi ülkemizi muasır medeniyetler se-
viyesine ulaştırmak için var gücümüzle 
çalışacağız.”



24 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

Trakya Üniversiteler Birliği 
Selanik’te Tanıtıldı

• ÇOMÜ'nün de üyesi olduğu ve 
Türkiye’nin Balkanlara açılan 
kapısı olmayı hedefleyen Trakya 
Üniversiteler Birliği (TÜB) bu 
yıl 14.'sü düzenlenen 
Uluslararası 
Selanik Kitap Fuarı 
kapsamındaki “Türk 
Eğitim Günleri”nde 
tanıtıldı.

TÜB üyesi olan Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi, 
Trakya Üniversitesi, Kırklareli 
Üniversitesi, Namık Kemal 
Üniversitesi’ne ek olarak 
İstanbul Üniversitesi de dört 
gün süren fuarda, yaklaşık 
20 bin ziyaretçiye eğitim 
programlarını, akademik imkanlarını, 
yayın faaliyetlerini uluslararası boyutta 
tanıtma fırsatı buldular.
Organizasyona öncülük eden Türkiye 
Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosluğu, 

fuar öncesinde, Türkiye’den gelen 
heyete bir resepsiyon verdi. Selanik 
Başkonsolosu Orhan Yalman Okan’ın ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona 

Çanakkale Onsekiz Mart, İstanbul, 
Trakya, Namık Kemal ve Kırklareli 
Üniversitesi Rektörleri, akademik ve idari 
personelleri katıldı. 
Resepsiyonda bir konuşma yapan 

Başkonsolos Okan, Türkiye’den fuara 
katılmak için gelen üniversitelerin 
tanınmış olmasının ve Yunan halkının 
Türkiye’ye ve Türk diline olan ilgisinin 

artmasının kendisini bu 
projeye teşvik eden iki 
unsur olduğunu ifade ederek 
“Gelişen ekonomik, ticari ve 
turizm ilişkileri de Türkçe 
bilen, lisans ve yüksek 
lisans eğitimi almış kalifiye 
elemana olan ihtiyacı hızla 
arttırmıştır. Yunanistan’da 
Türk üniversitelerine 
yönelik bir potansiyel 
olduğuna inanıyorum. 
Önemli olan zihinlerdeki 
ön yargıları kırabilmektir. 
Yunanları ülkemizde en iyi 

eğitimi alacaklarına ikna edebilmektir. 
Bu doğrultuda hep birlikte başarılı bir ilk 
adım atacağımıza yürekten inanıyorum” 
dedi.
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Trakya Üniversiteler Birliği Dönem 
Başkanı ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, TÜB adına yaptığı konuşmada, 
üniversitelerin kendi içlerine kapanarak 
ilerleme kaydedemeyeceğini söyleyerek 
“Ülke sınırlarını aşıp, gelişmiş üniversitel-
er ile hem iş birliği yapmak hem de onları 
geçmeye çalışmak durumundayız. Bu 
anlamda Trakya Üniversiteler Birliğinin 
içinde olduğu iş birliği bizim için önem-
lidir. Aramızda daha fazla uluslararası 
öğrenci görürsek hem üniversitelerimiz 
adına hem de Türkiye yükseköğretimi 
adına büyük bir katma değer oluştururuz. 
Bu vesileyle bu organizasyonun 
düzenlenmesine büyük katkı sunan 
konsolosluğumuza teşekkür ederiz” dedi. 
Konuşmaların ardından resepsiyona 
katılan tüm üniversite Rektörleri ve 
Başkonsolos karşılıklı hediye takdiminde 
bulundu.Fuar açılışının yapılacağı gün bir 
dizi resmi ziyarette bulunan fuar heyeti 
ve Başkonsolos, Makedonya Trakya'dan 
Sorumlu Bakan Yardımcısı Maria Kollia 
Tsarouha, Orta Makedonya Bölge Başkanı 
Apostolos Tzitzikostas, Selanik Belediye 
Başkanı Yiannis Boutaris ve Aristo Üni-
versitesi Rektörü Pericles Mitkas’ı ziyaret 
etti. Ziyaretlerde yapılan görüşmelerde, 
iki ülkenin eğitim kurumları arasındaki 
iş birliğinin ve Türk-Yunan gençleri 
arasındaki etkileşimin ve dostluğun daha 
da ileri seviyelere taşınması imkanları 
ele alındı.Resmi ziyaretlerin sonrasında 
Türk Eğitim Günleri öncesinde bir basın 
toplantısı düzenlendi. Basın toplantısının 
moderatörlüğünü yapan ÇOMÜ Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, 
toplantının açılışında yaptığı konuşmada: 
“Benzer bir coğrafyada yaşayan ve birçok 
benzer kültürü bir arada bulunduran dost 
ve kardeş iki ülkenin buluşmasını bugün 

birlikte gerçekleştiriyoruz. Yunanistan’da 
Türk üniversitelerinin eğitim, öğretim, 
akademik iş birliği ve çalışmalarının bu 
bölgede, birlikte yapılabilirliğini ortaya 
koymak adına bugün bu kitap fuarında 
sizlerle bir araya gelmiş bulunmaktayız” 
dedi.
Selanik Başkonsolosu Orhan Yal-
man Okan, basın toplantısında yaptığı 
konuşmada, amaçlarının Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki ilişkilerin her al-

anda gelişmesine katkı sunmak olduğunu 
belirterek “Bu çerçevede halklararası 
iletişime, etkileşime muazzam katkısı 
bulunan ve kamu diplomasisinin önemli 
bir ayağını teşkil eden eğitim alanındaki 
ilişkiler özel bir önem taşımaktadır” dedi.
Okan, gelecek odaklı olmanın ve ülkeler 
arasındaki ilişkileri sağlam temellere 
oturtmanın en etkili yolunun eğitim 
olduğuna dikkat çekerek iki ülke üni-
versiteleri arasındaki ilişkilerin daha 
da geliştirilmesinin, Türk gençlerinin 
Yunanistan’da, Yunan gençlerin 

Türkiye’de eğitim almalarının gel-
ecek odaklı bir hizmet olduğunu, ikili 
ilişkilerin daha da kök salmasına katkıda 
bulunacağını ifade etti. Eğitim ve bilimin 
karşılıklı önyargıların kırılması için en 
önemli araçlar olduğunu vurgulayan 
Okan, Türk Eğitim Günlerinin, eğitim 
programları, akademik imkanlar, yayın 
faaliyetleri hakkında Yunanistan’da 
farkındalık yaratmak ve Yunan 
öğrencileri bilgilendirmek için önemli bir 
fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Konuşmasına TÜB hakkında bilgiler 
vererek başlayan Trakya Üniversiteler 
Birliği Dönem Başkanı ve ÇOMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer, bu etkinlik ile başta 
Selanik’teki üniversiteler olmak üzere 
Yunanistan’daki üniversiteler ile ortak 
proje, araştırma, eğitim-öğretim, öğrenci-
öğretim elemanı değişimi ve akademik 
işbirliği imkanlarını geliştirmeyi hedefle-
diklerini, lisans ve lisansüstü seviyede 
yurtdışında eğitim görmek isteyen 
Yunan vatandaşı gençlere Türkiye’de 
eğitim görme imkanı sunmayı ve iki ülke 
arasında uzun vadeli olarak ekonomik, 
siyasi ve kültürel işbirliğini geliştirmeyi 
amaçladıklarını dile getirdi.

Sırasıyla, Trakya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Namık Kemal 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman 
Şimşek, Kırklareli Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bülent Şengörür ve İstanbul 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut 
Ak’ın da üniversiteleri hakkında bilg-
iler vererek organizasyonun önemine 
değindikleri basın toplantısının ardından 
fuar alanındaki üniversitelerin stantları 
gezildi. Aynı gün Başkonsolosluk 
rehberliğinde Atatürk’ün Selanik’teki evi 
de ziyaret edildi.
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Çanakkale Deprem 
Konferansı Gerçekleşti

• Çanakkale Deprem Konferansı 
İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde 

gerçekleşti.

Çanakkale Belediyesi, ÇOMÜ, Depremle 
Savaş Derneği, İstanbul Teknik Üniversi-
tesi ve AFAD işbirliği ile gerçekleştirilen 
Çanakkale Deprem Konferansı İÇDAŞ 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Beledi-
ye Başkanı Ülgür Gökhan, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem ve 
Prof. Dr. Süha Özden, Depremle Savaş 
Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali 
Malik Gözübol, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürü M.Uğur Yüksel, AFAD İl Başkanı 
Levent Yılmaz ve öğrencilerin katıldığı 
konferans açılış konuşmaları ile başladı. 

Depremlere Her An Hazırlıklı Olmalıyız

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha 
Özden, depremlerin hayatımızın gerçeği 
olduğunu belirterek;  “Yaşadığımız 
coğrafya çok etkin bir deprem kaynağı. 
Depremlere her an hazırlıklı olmamız ge-
rekiyor. Depremle ilgili gerçekliği sadece 
bilmek yeterli değil. Bu konuda yapmamız 

gerekenleri uygulamamız da çok önemli” 
dedi. Prof. Dr. Özden, konuşmasının 
sonunda konferansın düzenlenmesinde 
katkısı olan kurum ve kuruluşlara 
teşekkür etti. 

Dünyanın Oluşumundan İtibaren Bir 
Evrimin Hikâyesi Deprem

Depremle Savaş Derneği Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ali Malik Gözübol, 
Çanakkale Deprem Konferansı’nın; 
Çanakkale’de can kayıplarının olmadığı 
bir deprem aktivitesinin arkasından 
toplumu bilgilendirmek, deprem konusun-
da toplumun hassas olmasını sağlamak 
için yapıldığını belirterek; depremle 
yaşamanın kaçınılmaz olduğunu, bunun 
için hazırlıklarımızı yapmamız gerektiğini 
dile getirdi. Prof. Dr. Gözübol; “Katılımınız 
için teşekkür ediyorum. Bu toplantının 
yararlı olmasını temenni ediyorum” dedi. 

Çanakkale 1. Derecede Deprem Bölgesi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü M. Uğur 
Yüksel, Çanakkale’nin 1. derecede 

deprem bölgesi olduğunun altını çizerek 
2013 yılında meydana gelen Gökçeada 
depremi, 2017 yılında meydana gelen 
Ayvacık depremlerinin ardından deprem 
öncesi ve sonrası Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün yapacağı çalışmaların 
öneminin bir kat daha artığını vurguladı. 
2007 yılında çıkarılan deprem 
yönetmeliğine uygun yapılan inşaatların 
tüm koşullarının aksatılmadan Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 
denetlendiğini belirten Yüksel; “Amacımız 
deprem öncesi gerekli hassasiyeti 
göstererek vatandaşlarımızın can ve mal 
güvenliğini korumak. Müdürlüğümüzün 
deprem öncesi çalışmalarından bir diğeri 
de kentsel dönüşüm hizmetidir. Binaların 
deprem güvenliğinin test edilmesi ve 
güvenliği bulunmayan binaların yıkılarak 
güvenli yapıya dönüştürülmesi konusun-
da vatandaşlarımızın yönlendirilerek 
gerekli kolaylıklar sağlıyoruz.  Bu 
çalışmalar kapsamında yaptırılan bina 
tespit çalışması müdürlüğümüz tarafında 
onaylanmaktadır” dedi. 
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Toplum Afet Bilincini Kazanmalı

AFAD İl Başkanı Levent Yılmaz, toplumda 
afet bilincini geliştirmenin önemine 
değinerek bu bilinci toplumun tümüne 
kazandırmak gerektiğinin altını çizdi.

Depremin Olumsuz Sonuçlarını En Aza 
İndirmek İçin Çalışmalıyız

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür 
Gökhan ise Türkiye’nin bir deprem böl-
gesi olduğunu, Çanakkale’nin de iki tane 
fay hattı olan bölgede yerleşmiş olduğunu 
ifade ederek Çanakkale’nin ciddi bir 
deprem riskini üzerinde barındırdığı 
belirtti ve ekledi: “Bir Belediye Başkanı 
olarak kentteki insanların sağlıklı yaşam 
şartlarını dikkate almamız son derece 
önemli. Bunlardan bir tanesi de insanların 
yaşadığı yapıların, barındığı binaların 
depreme dayanıklı olmaları. Yapılan bi-
nalarda güvenli bir biçimde oturmalarını 
sağlamak elbette ki bizim görevlerimizin 
başında geliyor. Türkiye’de bütün 
deprem bölgelerinde, bütün illerde, bütün 
yerleşim bölgelerinde zemin etüdünün 
yapılması lazım. Biz bunu Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitemizle birlikte 
yaptık. Yani şu anda Çanakkale yerleşim 
alanında hangi bölgede ne risk varsa 
hepsi elimizde rapor halinde bulunmakta.

Ayrıca zemin iyileştirme noktasında 
belediyemiz de çalışan arkadaşlarımız 
var. Bundan sonraki aşamada binanın 
yapımı geliyor. Bu noktada elbette ki 
denetim mekanizmalarının çok iyi 
çalışması ve çok hassas olunması lazım. 
Müşteri kaybetmemek için bir şeylere 
göz yummamak lazım. Onun için bu 
denetim firmalarına çok önemli ve ciddi 
sorumluluklar düşüyor. Birlikte depremin 
olumsuz sonuçlarını en aza indirmek için 
çalışmalıyız.”

‘Çanakkale ve Çevresinin Jeolojisi’, 
Prof. Dr. Süha Özden’in ‘Çanakkale ve 
Çevresinin Aktif Tektoniği’, Doç. Dr. 
Tolga Bekler’in ‘Çanakkale ve Çevre-
sinin Depremselliği’, Prof. Dr. Aydın 
Büyüksaraç’ın, ‘Çanakkale Belediyesi Mü-
cavir Alan Sınırlarındaki Zemin Koşulları 
ve Yapılaşma Arasındaki İlişkiler’, Prof. 
Dr. Orhun Köksal’ın ‘Çanakkale’nin Kent-
sel ve Kırsal Alanlardaki Yapıların Mevcut 
Durumu’ sunumları ile devam etti. 

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden

AFAD İl Başkanı Levent Yılmaz 

Prof. Dr. Ali Malik Gözübol

Mehmet Uğur Yüksel
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ÇOMÜ, Belediye, Rasathane İşbirliği İle 
Çan Deprem İzleme İstasyonu Hizmete Girdi

• Çan Belediyesi, Boğaziçi 
Üniversitesi  Kandilli Rasathanesi 
ve Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi iş birliği ile Çan Meslek 
Yüksekokulu mevkiine inşa edilen 
Deprem İzleme İstasyonu hizmete 
girdi.

 ÇOMÜ’nün ikinci Deprem İzleme 
İstasyonu olma özelliği taşıyan Çan 
Deprem İzleme İstasyonu, 24 saat 
aralıksız bölgenin depremselliği ve 
tektonik hareketlerini ölçerek kayıt 
altına alacak. Yer kabuğundan gelen 
sarsıntıları üç farklı yönden algılayarak 
analiz edebilen istasyon, en küçük 
yer hareketlerini bile tespit edecek 
hassasiyette. Kurulan sistem, topladığı 
verileri ÇOMÜ’ye, ardından  Kandilli 
Rasathanesine gönderecek. Aynı zamanda 
uluslararası deprem izleme kuruluşlarıyla 
da entegre olan sistem, gerçek zamanlı 
data paylaşımı da gerçekleştiriyor.

Yapımı ve kurulumu kısa süre önce 
tamamlanan Çan Deprem İzleme 
İstasyonu açılış törenine Rektör Prof. 
Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Süha Özden, Çan MYO Müdürü 
Doç. Dr. Murat Yıldırım, ÇOMÜ Jeofizik 
Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Deprem 
Araştırma Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tolga Bekler, 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem Araştırma Enstitüsü 
Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve 
Değerlendireme Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Ali Pınar, Çan Belediye Başkanı Dr. 
Abdurrahman Kuzu, AK Parti İlçe Başkanı 
Murat Okan ile birlikte idari ve akademik 
personel katıldı.
Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu 
yaptığı açıklamada; " Çan Belediyesi, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
ve Boğaziçi Üniversitesi  Kandilli 
Rasathanesi beraber hareket ederek 
böyle güzel bir çalışma ortaya çıkardık. 
Deprem İzleme İstasyonunun Çan'da 
olması anlamlı çünkü Çan, fay hatlarının 
bulunduğu, deprem anlamında önemli 
bir bölge. Ben bu istasyonumuzun 
Çanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni 
ediyorum. Hem ÇOMÜ’ye,  hem de 
Kandilli Rasathanemize çok teşekkür 
ediyorum." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem Araştırma Enstitüsü 
Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve 
Değerlendireme Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Ali Pınar da; Çan Deprem İzleme 
istasyonun bölgeye önemli bir katkı 
sağlayacağını ifade etti. 

Deprem kayıt istasyonunun hizmete 
girmesiyle, fay sistemlerinin aktif 
olduğunu, başta Çanakkale ve yakın 
çevresi olmak üzere, Güney Marmara 
Bölgesi depremlerini izlemek ve bu 
depremlere neden olan fay sistemlerinin 
mekanizmalarını, dinamik özelliklerini 
ve buna bağlı deprem parametrelerini 
hesaplamak yanında deprem tehlike 
analizleri yapmak, zemin-yapı ilişkisinde 
deprem kuvvetlerini belirlemek gibi 
önemli birçok yer bilimi çalışmasında veri 
girdisi sağlanacağını ifade eden ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer de sözlerine 
şöyle devam etti:

“ Ayvacık ve Edremit Körfezi çevresinde 
10 adet geçici deprem kayıt istasyonunun, 
bölgede meydana gelen depremleri 
izlemek için  çalıştırılması , depremlerin 
izlemesi ve aynı zamanda depreme 
ait çözüm parametrelerini daha doğru 
yaklaşımlarla hesaplamak ve deprem 
potansiyeli oldukça yüksek olan bölgede 

deprem zararlarını en aza indirmek için 
yapılacak olan çalışmalara doğrudan veya 
dolaylı katkı sağlayacak.”

Yapılan konuşmaların ardından, Çan 
Deprem İzleme İstasyonunun açılışı 
gerçekleşti.
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ÇOMÜ 25. Yıl Özel Konseri Gerçekleştirildi
• Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi’nin 
kuruluşunun 25. yıl 
dönümü kutlamaları 
kapsamında Eğitim 
Fakültesi Müzik 
Eğitimi Anabilim 
Dalı tarafından 
hazırlanan “25. Yıl 
Özel Konseri” İlahiyat 
Fakültesi İÇDAŞ 
Kongre Merkezinde 
gerçekleştirildi.

Konsere,  Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer ve eşi Aysun 
Acer, Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Dinçay Köksal, Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Abdullah Kelkit ve 
çok sayıda davetli katıldı. 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Alaattin Canbay tarafından 
hazırlanan konserde Öğr. Gör. Şef Tamer 
Bektaş yönetiminde ÇOMÜ Akademik 
Oda Orkestrası ve Öğr. Gör. Şef. Mete 
Gökçe yönetiminde Çok Sesli Koro da 
performanslarını sergiledi.

Okt. Sedat Çılgın “Bağlama Takımı” ile 
Geleneksel Türk Halk müziğinin sevilen 
örneklerini seslendirdi ve Çanakkale 
yerel ezgilerinin yorumcusu Aysel Şen’in 
türkülerine eşlik etti.

Kadınlardan oluşan müzik grubu “Dina”, 
kendilerine has tarzı ve enerjileriyle farklı 
kültürlerin farklı ezgileri ile konserde 
yer aldı. Çanakkale yerel halk müziği 
kültürünün de yansıtıldığı konserde 
performans sergileyen zeybekler; Hüseyin 
Armutoğlu - Bülent Öncü ikilisi ve 
Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Akşam 
Sanat Okulu Kadın Halk Oyunları ekibi de 
seyircilerin beğenisini topladı.
Öğr. Gör. Tamer Bektaş’ın Çanakkale 
için bestelediği  “Dur Yolcu” isimli eser, 
Orkestra ve Koro tarafından ve ilk kez 
seslendirilirken Doç. Kazım Çokoğullu 
tarafından da konsere özel olarak düzen-
lenen Neşet Ertaş’ın “Yalan Dünya” adlı 

eseri solo gitar ile seslendirildi.
Konserin sonunda, Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer bir konuşma yaparak, 25. 
yılını kutlayan ÇOMÜ’nün bilimsel 
alanda olduğu kadar sanatsal alanda da 
başarılı çalışmalarla kendini gösterdiğini 
ifade etti. Yoğun bir emek sonucunda 
hazırlanan konserin Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümünün etkin biçimde 
çalıştığının göstergesi olduğunu belirten 
Prof. Dr. Acer, öğretim elemanları ve 
öğrencilere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, konser 
sonunda sanatçılara teşekkür belgesi ve 
çiçek takdim etti.

Hedef Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
• Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi 
Proje Koordinasyon 
Merkezi (PKM) 
tarafından “Girişimci 
ve Yenilikçi Üniversite 
Endeksi” konusunda 
bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi.

ÇOBİLTUM’da gerçekleşen 
toplantıya, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Erdem, 
Proje Koordinasyon Merkezi 
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali 
Şahin Örnek ve akademik birimlerin proje 
koordinasyon temsilcileri katıldı.

Prof. Dr. Ahmet Erdem toplantıda yaptığı 
konuşmada ÇOMÜ’nün mevcut durumu 
ve endeks için yapılabilecek çalışmalar 
konusunda bilgiler verdi ve birim-

lerden Proje Koordinasyon 
Merkezi’ne veri iletiminin 
eksiksiz ve düzenli olması 
gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Erdem’in adından 
söz alan Proje Koordinasyon 
Merkezi’nden Uzman Uğur 
Serçe, hangi projelerin 
endekse girebileceği ve proje 
verilerinin nasıl işleneceğine 
dair bilgilendirme sunumu 
gerçekleştirdi.

Toplantı, Prof. Dr. Ahmet 
Erdem ve Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin Örnek’in 
katılımcılardan gelen soruları yanıtlaması 
ile son buldu.
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Rektörlük Senato Salonunda yapılan 
görüşmede, eğitim öğretimden sorumlu 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, 
TÖMER Müdür’ü Prof. Dr. Bünyamin Ba-
cak, Müdür Yardımcısı Okutman Cumali 
Yaşar, Proje Teknik Ekibi Mesut Kalın 
Salih, Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordi-
natörü Doç. Dr. Aşkın Koyuncu ve Koordi-
natör Yardımcısı Zija Shehi ile Gümülcine 
Türk Gençler Birliği Eğitim Koordinatörü 
Koray Hasan’ da hazır bulundu.

YÖK’ten Özel İzin İle Sadece Batı 
Trakya’ya Özel 100 Kişilik Kontenjan

Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımızın 
her zaman yüreğimizin bir parçası 
olduğunu ve oradaki gençleri ÇOMÜ’de 
görmekten mutluluk duyduğunu ifade 
eden Acer, bu sebeple YÖK’ten özel izin 

ile sadece Batı Trakya’ya özel 100 kişilik 
kontenjan ayırdıklarını ve şu anda Batı 
Trakya’dan gelip aktif olarak ÇOMÜ’de 
eğitim alan 173 öğrenci olduğunu söyledi.
Rektör Acer; ‘’Çanakkale, Batı Trakya’ya 
çok uzak değil, bu yakınlıktan hareketle 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
olarak oraya daha fazla ilgi göstermek 
istiyoruz. Yönetim olarak ilişkilerimizi 
geliştirmek ve bu süreçleri desteklemek 
için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. 
Bu çabalar sonucunda da çok iyi mesafeler 
aldığımızı düşünüyorum. Sadece son iki 
yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde 
eğitim ilişkilerimiz anlamında geldiğimiz 
nokta bizi gerçekten mutlu ediyor ve 
geleceğe daha umutla bakmamıza sebep 
oluyor’’ diyerek TÖMER’in faaliyetlerin-
den ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı (YTB) ile ortak yürütülen 

projelerden bahsetti.

ÇOMÜ İle Tanıştığınızda Hemen Yanı 
Başınızda Ne Kadar İyi Bir Üniversite 

Bulunduğunu Fark Edeceksiniz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini 
birçok farklı platformda tanıttıklarını 
belirten Acer; ‘’Türkiye’de en iyi 
eğitim öğretim görebileceğiniz şehir 
Çanakkale’dir. Çanakkale hem güzel 
bir şehir hem de tarihiyle özel bir şehir. 
Çanakkale tarihsel anlamda da Batı 
Trakya ile bağları olan, 102 yıl önce bu 
toprakları beraber savunduğumuz bir 
yer. Batı Trakya’dan da buraya gelip 
düşmanlara Çanakkale’yi geçilmez 
yapmış şehitlerimiz var’’ dedi.

Batı Trakyalı Öğrenciler 
ÇOMÜ İle Tanıştı

• Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) ve Uluslararası Öğrenci Ofisi ile Gümülcine Türk Gençler Birliği 
işbirliğinde organize edilen, Batı Trakya’da yaşayan lise öğrencilerine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni tanıtım 

etkinliği gerçekleşti.

45 lise öğrencesi sırasıyla Öğrenci Sosyal 
Etkinlik Merkezi (ÖSEM), TÖMER VE ÇOMÜ 
Kütüphanesini gezdi. Üniversitedeki kısa gezi 
ardından öğrenciler ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer’in misafiri oldular.
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Yapmak İstediklerinizin Adresi

Rektör Acer, ÇOMÜ’nün 25. Yılını 
kutladığını, bu bağlamda oldukça te-
crübeli ve tercih edilen bölüm hangisi 
olursa olsun, her bölümün belirli bir 
kaliteye ulaştığının altını çizerek; ‘’ÇOMÜ 
hem hocalarınızın sayısı ve yeterliliği 
anlamında hem de okuduğunuz alan 
ile ilgili uygulama imkânları anlamında 
kendini geliştirmiş bir üniversite. 
Öğrencilik sadece eğitim öğretim değil, 
sosyal ilişkilerinizi güçlendirmeniz ve 
aynı zamanda sportif faaliyetler yapmanız 
gereken bir süreç. O anlamda Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin güçlü bir 
alt yapısı var. ÇOMÜ yapmak istediklerin-
izi yapabileceğiniz, size hitap eden kaliteli 
bir üniversite. Bizde Üniversite Yönetimi 
olarak sizlere büyük değer veriyoruz ve si-
zlerin burada olmasını özellikle istiyoruz’’ 
dedi.

Manzarasıyla, Gerçekten Türkiye’de 
Nadir Bulunan Üniversitelerden Birisi

Gümülcine Türk Gençler Birliği Eğitim 
Koordinatörü Koray Hasan öğrencilere 
ÇÖMÜ’yü tercih etmelerini önererek 
şunları ifade etti:

‘’Öğrencilerimiz İlk kez Çanakkale’ye 
geldi ve boğaz manzaralı derslikleri, 
kütüphaneyi, ÖSEM’i gezdiler. ÇOMÜ, 
manzarasıyla gerçekten Türkiye’de nadir 
bulunan üniversitelerden birisi. Biz 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne 
yaklaşık 10 yıldan beri öğrenci gönderi-
yoruz ama maalesef 2 yıl öncesine kadar 
kullanılan yabancı öğrenci sınav siste-
minde, Batı Trakya’da eğitim altyapımızın 
zayıf olması sebebiyle Türkiye’de liseyi 
bitiren öğrenciler ile aynı kulvarda 
koşamıyorduk. 2 yıl önce Prof. Dr. Yücel 
Acer’e derdimizi anlattık ve hocamızda 
bizi yardımcı oldu. Lise not ortalamasıyla 
öğrenci alımlarını başlattı ve geçen yıl 
ÇOMÜ’ye çok fazla öğrenci gönderdik. 
ÇOMÜ’ye gelen öğrencilerimiz çok mem-
nunlar.’’

Tüm Bölümleri Değerli

Prof. Dr. Süha Özden, öğrencilere, meslek 
seçimi konusunda daha araştırmacı 
olmalarını söyleyerek bilinen, her zaman 
cazip gibi gelen meslek dalları dışında 
da ilgilerini çekebilecek pek çok alan 
olduğunun altını çizdi. Rektör Yardımcısı 

Özden; ‘’Üniversite eğitimi için hepimizin 
idolü olan bazı meslekler vardır. Şunu 
bilmenizi isterim ki, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nin tüm bölümleri çok 
değerli, kaliteli öğretim üyeleri ve sağlam 

bir altyapıları var. Ufkunuzu biraz daha 
genişletip diğer meslek dallarını inceleyip 
onlara da yönelebilirsiniz. Bu konuda da 
bizler her zaman gerekli desteği sağlarız. 
Sizlerin öğrencimiz olmasını arzu edi-
yoruz’’ dedi.

ÇOMÜ’yü Tercih Etmiş 64 Ülkeden 858 
Yabancı Uyruklu Öğrencimiz Var

Tarihi ve kültürel bakımdan 600 
yıllık Anadolu ile ayrılmaz bir büt-
ünlük kurduğumuz Batı Trakya’nın 
gençlerini ÇOMÜ’de ağırlamaktan ve 
onları hayata hazırlamaktan büyük 
memnuniyet duyacaklarını söyleyen 
Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü 
Doç. Dr. Aşkın Koyuncu;‘’Avrupa birliği ile 
uyum içerisinde eğitim veren, Erasmus 
Programlarına ve Bologna Sürecine dâhil 
olan, diploması uluslararası anlamda 
geçerli bir üniversiteyiz. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni 
tercih etmiş 64 ülkeden 858 yabancı 
uyruklu öğrencimiz var. Uluslararası 
Öğrenci Ofisi olarak barınma süre-
cinde, oturma izni almanızda, bura-
daki işlemlerinizin takibinde ve eğitim 
hayatınızın her safhasında sizler için öz-
verili bir şekilde çalışacağımızı şimdiden 
belirtmek istiyorum’’ dedi ve üniversite 
birimleri, bölümleri, akademisyen, öğrenci 
ve mezun sayıları gibi ÇOMÜ hakkında 
genel bilgiler verdi.

ÇOMÜ İle Tanışma Noktası TÖMER

TÖMER Müdürü Prof. Dr. Bünyamin 
Bacak ise TÖMER ziyaretleri sırasında, 
öğrencilerle tüm bilgileri detaylı bir 
şekilde paylaştıklarını söyledi ve ekledi:
‘’Tarihi ile ünlü, şehitler diyarı 
Çanakkale’de Şehitler Abidesi nasıl 
ki boğazın girişindeyse, TÖMER’de, 
Çanakkale Ruhunun Bilim Dünyasındaki 
abidesi olan ÇOMÜ’nün girişinde. 
TÖMER, ÇOMÜ ile tanıştığınız ilk nokta. 
Üniversitemizde sizleri de görmek isteriz. 
ÇOMÜ TÖMER hazır, sizleri bekliyor.’’
Batı Trakyalı Öğrenciler ÇOMÜ ile 
tanışmaktan duydukları memnuniy-
eti belirttiler. Batı Trakya halkı olarak 
Yunanistan’da biraz baskı altında 
büyümüş bir toplum olduklarını ve 
ÇOMÜ’nün onlara üniversitesini açıyor 
ve TÖMER ile destek sağlıyor olmasının 
hatta ÇOMÜ’ye gelmeden önce bile 
onlara sahip çıkıyor olmasının çok değerli 
olduğunu ifade ettiler.

Rektör Acer, ‘’Bazen kısıtlılıklar insanı 
daha çok teşvik eder. Birileri sizinle 
uğraşıyorsa bu sizi teşvik etmeli. Hem 
biz, Türkiye olarak hem de sizler bu 
tür baskıların, sıkıntıların üstesinden 
gelebilecek kapasiteye sahibiz. Ben 
eminim önümüzdeki yıllarda sizler ile 
olan ilişkilerimizi daha çok geliştirdikçe 
gelecek çok daha güzel olacak’’ dedi.
Görüşme sonunda öğrenciler Prof. Dr. 
Acer’e ÇOMÜ’deki bölümlerden puan-
lara, Çanakkale’de öğrenci yaşamından, 
15 Temmuz sonrası dışarıdan yanlış 
algılanan Türkiye’deki güvenliğe kadar 
pek çok konuda sorular yönelttiler.
Rektör Acer öğrencilerin ÇOMÜ, 
Çanakkale ve Türkiye hakkındaki tüm 
sorularını tek tek yanıtladı.
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AR-GE İşbirlikleri Zirvesi’nin İlgi Odağı        
Çanakkale Teknopark

• İstanbul 
PULLMAN 
Convention 
Center’da 
gerçekleştirilen 
AR-GE İşbirlikleri 
Zirvesi ve 
Fuarına katılan 
Çanakkale 
Teknopark standı 
yoğun ilgi gördü.

Kalkınma Bakanlığı 
ve Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
himayelerinde kamu, 
üniversite ve özel sektör başta olmak 
üzere, ülkenin kalkınma hedefleri ile 
bütünleşik bir şekilde kurumlar ve 
kişiler arası bilimsel ve ticari işbirliği 
zemininin oluşturulması, yapılan hizmet 
ve faaliyetlerden ulusal ve uluslararası 
farkındalığın artırılması amacıyla İstanbul 
PULLMAN Convention Center’da 
gerçekleştirilen AR-GE İşbirlikleri Zirvesi 
ve Fuarına katılan Çanakkale Teknopark 
standı yoğun ilgi gördü.

Zirvede gerçekleştirilen etkinlikler 
kapsamında Çanakkale Teknopark 
standını ziyaret eden YÖK Başkanı 

Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, 
Kalkınma Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Yılmaz 
Tuna, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir 
Uzkurt ve TUBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Arif Ergin, ÇOMÜ 
Çanakkale Teknopark’ta sürdürülen 
çalışmalar ve Ar-Ge faaliyetleri ile 
ilgili bilgi aldılar. Zirvede açıklamada 
bulunan Çanakkale Teknopark Yönetim 
Kurulu Başkanı ÇOMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yücel Acer; “Üniversite, kamu ve 
özel sektör üst düzey temsilcilerin 
katılımıyla düzenlenecek organizasyonlar 

Türkiye’nin Ar-Ge ve 
inovasyon alanlarında 
nasıl bir yol izlemesi 
gerektiği konusunda 
bilgi veriyor. Bu 
organizasyonlar 
uygulanması gereken 
politikalar ve aktörler 
arası işbirliklerinin 
geliştirilmesi 
noktasında büyük 
önem arz etmektedir. 
Ülkemizin uluslararası 

alandaki geleceğinin 
yapıtaşı olarak 

görülen Ar-Ge 
ve inovasyon 
faaliyetleri Ar-
Ge işbirlikleri 
zirvesi gibi 
etkinliklerle daha 

da geliştirilecektir. 
Biz de Çanakkale 

Teknopark olarak 
elimizden geldiğince 

faaliyetlerimizi bu yönde sürdürüyor 
ve bu tip organizasyonlara destek 
olmaya çalışıyoruz” diyerek Çanakkale 
Teknopark’ın faaliyet alanlarına dair 
açıklamalarda bulundu. 

Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu
• Üniversitemiz Tur-

izm Uygulama ve 
Araştırma Merkezinin 
Yönetmeliği, 
Resmi Gazetede 
yayınlanarak 
yürürlüğe girdi.

Çanakkale turizminin 
sağlıklı gelişimi ve ekonomi 
içerisinde oynadığı itici 
güç rolünün sürmesi için 
bilimsel araştırmalar yap-
mak, turizme veri oluşturan 
kültürel, tarihsel ve çevre-
sel değerlerin korunmasını 
ve geliştirilmesini sağlamak, turizme 
taraf olan kamu ve özel sektör kurum ve 
kuruluşları arasında eş güdümü sağlamak, 

turizm bilinci oluşturmak ve geliştirmek 
yönünde çalışmalar yapmak, Üniver-
site içinde ve dışında turizmin gelişimi 
ile ilgili her türlü araştırma ve uygu-

lama çalışmalarını 
gerçekleştirmek, 
Türkiye'nin 
yabancı ülkeler 
nezdinde et-
kin tanıtımı 
için yapılacak 
çalışmalar 
içinde amaca 
uygun konularda 
yardımcı olmak 
amacıyla üniver-
sitemizde kurulan 
Turizm Uygu-
lama ve Araştırma 
Merkezi'nin 

Yönetmeliği, 13.06.2017 tarih ve 30095 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.



33ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

Arkeoloji
ÇOMÜ’de

Okumak Bir Ayrıcalık
• Aiolis’te Mimarlık ve Şehirleşme 

konularının işlendiği Uluslararası 
Sempozyum gerçekleşti. 

Batı Anadolu’nun kuzey bölgesinin antik 
adı olan Aiolis’te Mimarlık ve Şehirleşme 
konularının işlendiği Uluslararası 
Sempozyum, Troia Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşti. Sempozyuma Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem katıldı. 
Rektör Yardımcısı Erdem; Çanakkale 
deyince hepimizin aklına tüylerimizi 
diken diken eden Çanakkale Savaşları’nın, 
Truva’nın, Parion’nun, Asos’un geldiğini 
belirterek, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nde arkeoloji okumanın şans 
olduğunun altını çizdi. 
Prof. Dr. Ahmet Erdem sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
Arkeoloji demek tarih demek. Dolayısıyla 
burada Çanakkale’de Arkeoloji öğrenmek 
ve arkeoloji bölümünde okumak bir şans. 
Bunu öğrencilerimizin bilmesi gerektiğini 
düşüyorum. ÇOMÜ’de Arkeoloji okumak 
iki önemli avantaj sağlıyor. Bunlardan biri 
Assos ve Truva burada. Dolayısıyla ilk 
üniversite burada. Aristo burada yaşamış. 

İkinci önemli şans ise Prof. Dr. Nuret-
tin Aslan gibi çok kıymetli hocalarımız 
burada. Ben Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi'ndeki 21 yıllık çalışma 
hayatımda Arkeoloji Bölümü'nün hızla 
gelişmesine birebir tanıklık ettim. Artık 
Truva kazısını kendi hocalarımız yöneti-
yor. Asos’u kendi hocalarımız kazıyor. 
Dolayısıyla öğrencilere tavsiyem kendile-
rini hocalarına çalışmaları ile göstermeleri 
ve kazı yerlerinde hocaları ile kazı yapma 
şansı bulmaları için gayret etmeleri. Tari-
he dokunmak ve hissetmek çok önemli ve 
güzel bir şey. Ben de astrofizikçiyim. Bir 
yerde işlerimiz benziyor.  Biz de teleskopla 
birkaç bin yıl öncesine ya da milyon, mi-
lyar yıl öncesine bakmaya çalışıyoruz. Biz, 
dünya yokken olan evreni araştırıyoruz, 
siz de dünya olduktan sonraki dönemi 
araştırıyorsunuz. Bu yüzden ben arkeolo-
jiyi seviyorum. Bu toplantının da verimli 
geçmesini temenni ediyorum.” 
Prof. Dr. Nurettin Aslan ise, bugün 
Aiolis’teki Şehircilik ve Kentleşme ko-
nusunda yeni bilgileri tartışmak için bir 
araya geldiklerini, kongrenin düzenlen-
mesinin ana nedenlerinden bir tanesinin 

Assos olduğunu ifade etti.  
Asos kazısında Prof. Dr. 
Klaus Rheidt ile birlikte 
6 yıldan beri Deutsche 

Forschungsgemeinschaft-
Alman Araştırma Cemiyeti 

(DFG)’nin desteklediği ortak-
projeler yaptıklarını söyleyen Prof. 

Dr. Aslan; “Bu çalışmalar haklı olarak da 
uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine 
büyük katkı sağlıyor. Bu katkının çıktıları 
tabii ki yayınlar. Bu yayınların en büyük 
çıktısı da uluslararası sempozyumların 
düzenlenmesi. Bunlardan ilkini 2010 
yılında gerçekleştirmiştik.  Bu altı yılın so-
nunda ikinci sempozyumun Çanakkale’de 
yapılmasının daha verimli olacağını 
düşündük. Asos kazılarının düzenli bir 
şekilde devam ettirilmesinde katkıları 
olan bazı kurumlar var ki bunları mutlaka
ifade etmem gerekiyor. Bunların başında 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür 
Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Arkeoloji 
Müze Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nin değerli yöneticile-
rinin destekleri ve 2016 yılından itibaren 
bize destek sağlayan İÇDAŞ’a teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Sempozyumda ağırlıklı olarak konuk 
bilim insanlarının yer aldığı 30’a yakın 
davetli konuşmacı, Aiolis Bölgesinde 
kentleşme  ve mimarlık  konularındaki 
araştırmalarını paylaşma ve tartışma 
fırsatı bulacaklar. Sempozyum üç gün 
sürecek. 

• Türkiye Kimyagerler 
Derneği tarafından 
Lisansüstü 
öğrencilerine verilen 
“Araştırma Teşvik 
Ödülü” nü bu yıl 
ÇOMÜ’den iki öğrenci 
aldı. 

Türkiye genelindeki kimya 
bölümlerinde yüksek lisans 
ve doktora programına 
kayıtlı öğrencilere katkı 
yaptıkları bilimsel etkinler 
için ulusal ve uluslararası 
makaleler, atıflar, kongreler 
ve görev aldığı projeler 

değerlendirilerek verilen 
ödül toplam altı öğrenciye 
verildi. Bu ödüllerin ikisini 
Prof. Dr. Nurettin Şahiner’in 
danışmanlıklarını yaptığı 
Doktora öğrencisi Selin 
Sağbaş ve Alper Yaşar aldı.

Araştırma Teşvik Ödülü ÇOMÜ’ye

ÇOMÜ’lü Öğrenciler 7. Uluslararası Öğrenci Trienali’nde
• Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim 

Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans 
Öğrencileri, Marmara Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 
düzenlenen 7. Uluslararası Öğrenci 
Trienali’ne katıldı. ÇOMÜ GSF 
öğretim üyesi Prof. Canan Atalay 
Aktuğ’un başvurduğu ve katılımı 
organize ettiği Trienal'de, ÇOMÜ’lü öğrenciler Ayşenur Kahraman, Bahar 

Kocagöz, Doğa Yılmaz, Ayşegül 
Kaplan ve Soner Civrizoğlu’nun 
resimleri yer aldı. Marmara Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Cumhuriyet Müzesi’nde gerçekleşen 
sergiye ÇOMÜ’yü temsilen katılan 
öğrencilere Resim Bölümü öğretim 
üyesi Yrd.Doç. Umut Germeç de 
görevli olarak katıldı.
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MEHMET
ERDEM

atİye

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 25. Kuruluş Yıldönümü Öğrenci Şenlikleri 
tamamlandı. Toplam 6 gün süren ve 20 bin kişinin katıldığı öğrenci şenlikleri renkli 
görüntülere sahne oldu. 

Öğrencİ Şenlİklerİ Sona Erdİ
25. KuruluŞ Yıldönümü 
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yusuf
GÜNEY

YÜKSEK 
SADAKAT

ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi’nde gerçekleşen şenlik boyunca, lunapark 
alanı, piknik alanları ve Dardanos sahilinde öğrenci toplulukları 
tarafından çeşitli etkinlikler ve spor müsabakaları gerçekleştirildi. 

Yusuf Güney, Aydilge, Yüksek Sadakat, Atiye, İmera, Mehmet Erdem 
gibi ulusal çapta ün yapmış sanatçılar Dardanos’ta konserler verirken 
öğrencilerin performanslarını sergilediği “Alternatif Sahne” izleyenlerden 
büyük beğeni topladı.

İMERA

aYDİLGE



36 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

Çanakkale 
Akıllı Şehir Oluyor

• Çanakkale’nin 
akıllı şehir 

vizyonuna 
katkı vermeyi 

amaçlayan 'Aklım 
Fikrim Çanakkale' 

projesinde kurumlar 
arasında işbirliği sağlanması 

için saha çalışmaları tamamlandı.

Kale Grubu, Türkiye Bilişim Vakfı ve 
Novusens işbirliğiyle organize edilen 
'Aklım Fikrim Çanakkale' Projesi ile ilgili 
Kolin Hotel'de geniş katılımlı bir toplantı 
düzenlendi. Projenin amacı ve gelinen 
noktanın anlatıldığı toplantıya; Çanakkale 
Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye 
Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale On-
sekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Mirza Tokpunar ve Prof. Dr. Süha 
Özden, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit, Çanakkale 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Osman Okyay, Çanakkale Savaşları Geli-
bolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir 
ile proje ortakları Kale Grubu Başkanı 
Zeynep Bodur Okyay, Türkiye Bilişim 
Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve Novu-
sens İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü 
Kurucusu Berrin Benli ile Çanakkale 
protokolü katıldı.

Projenin ilk aşamasında şehrin mevcut 
durumunun tespit edildiği bildirildi. Bu-
güne kadar gerçekleştirilen çalışmalarda 
Novusens liderliğinde oluşturulan saha 
ekibi önce kapsamlı bir kaynak taraması 
yaptı. Ardından yoğun saha ziyaretleriyle 
kent için durum tespiti derinleştirildi. Eş 
zamanlı olarak kent genelinde kurumlara 
ve vatandaşa dönük iki ayrı anket yapıldı. 
Elde edilen bulguların ışığında bir akıllı 
şehir semineri ve iki ayrı ortak akıl çalış-
tayı gerçekleştirildi. Tüm bu çalışmalar 
sonucu ortaya çıkan bulgular proje ekibi 
tarafından dünyadaki uygulamalar ışığın-
da değerlendirilerek Çanakkale'ye özgü 
bir akıllı şehir yol haritası ve öneriler 
bütünü ortaya koyuldu. Bu yol haritasın-
da ortaya çıkan başlıkları ise, Çanakkale 
akıllı şehir ortak akıl platformu oluşturul-

ması, finansal sürdürülebilirlik için ortak 
şehir fonu, akıllı şehir finansal kaynakları 
yaratılması, akıllı şehir stratejisinin belir-
lenerek akıllı şehir eylem planının ortaya 
koyulması ve uluslararası işbirlikleri 
geliştirilmesi oluşturdu.

Çanakkale Daha Ulaşılabilir           
Hale Gelecek

Kale Grubu Başkanı CEO'su Zeynep Bodur 
Okyay, bu yıl 60'ncı kuruluş yıldönümünü 
kutlayan Kale Grubu'nun, bu projede, ken-
te karşı sorumluluk duygusuyla öncülük 
ettiğini söyledi. Bodur, "Bizim öncelikli 
hedefimiz, farklı disiplinlerden gelen ki-
şilerin ve kurumların aynı masa etrafında 
toplanmasını sağlamak. 

Yapılan Osmangazi Köprüsü ve Çanak-
kale Köprüsü ile İstanbul-İzmir aksında 
açılan yeni büyüme koridoru Çanakkale'yi 
belki de daha ulaşılabilir hale getirecek. 
Bu dönüşüm şehrin gelişmesini sağlarken, 
yaşam kalitesini yükseltecek. Aramızda 
İstanbul'dan gelen değerli konuklar var. 
Onlar da biliyor ki, İstanbul'da yaşam son 
derece zor, dolayısıyla böyle sancılı şehir-
lere dönüşmek yerine akıllı politikalarla 
ama teknolojiyi, ulaşılabilirlikle gelişen 
bir Çanakkale'nin de çok daha akılcı ve 
insanı kapsayıcı bir şehre dönüşmesi 
hepimizin arzusu. Bunu başarabilirsek, 
Çanakkale bir cazibe merkezine dönüşür. 
Hayal ettiğimiz gibi tüm dünyanın oda-
ğındaki bir barış şehri haline de gelebilir" 
diye konuştu.

Rumeli'yi Anadolu'ya            
Bağlayacak Köprü

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk 
Eczacıbaşı ise Çanakkale Boğazı'nın 
uluslararası deniz ulaşımına açık bir 
barış yolu olduğunu belirterek, "Rumeli'yi 
Anadolu'ya bağlayacak olan büyük bir 
köprünün yapılmasıyla, Avrupa ile Asya 
karayolunda bir kez daha bağlanmış 
olacak. Bu köprünün getireceği açılımlar, 
turizmden, tarıma büyük yatırımlara da 
fırsat verecek. Çanakkale'nin ekonomik 
ve sosyal nedenlerden akıllı bir şehre 
dönüşmesi gerekiyor" dedi.

Dünyada Artık Devletler Değil, 
Şehirler Yarışıyor

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 
geçen 18 Mart'ta temeli atılan 1915 
Çanakkale Köprüsü'nün kentin potansiye-
line önemli katkı sağlayacağını söyley-
erek, "1/100 binlik planımız var ama 
bununla yetinmeyip, kentin geleceğiyle 
ilgili bilim ve teknoloji odaklı

Zeynep Bodur Okyay 
Kale Grubu Başkanı

Faruk Eczacıbaşı
Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı

Ülgür Gökhan
Çanakkale Belediye Başkanı
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planlama yapmanın tam zamanı. 
Artık dünyada devletler yarışmıyor. 
Şehirler yarışıyor. Biz Çanakkale'nin 
potansiyelini biliyoruz. Bu potansi-
yeli akıllı bir kent yaratma adına nasıl 
projelendirebileceğimizi düşünüyoruz" 
diye konuştu.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise kentin 
gelecek 10 yıl içinde nüfus, sanayileşme, 
gelişme ve büyüme trendlerini akıllı 
teknolojiler ile yöneteceklerini dile get-
irdi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, projenin ileriki 
safhalarında oluşturulması planlanan 
ortak platformun sürdürülebilir olması 
açısından bağlayıcılığı olan bir mevzuata 
oturtulması gerektiğinin altını çizerken, 
Çanakkale’yi bir adım ileriye taşıyacak 
her projeye, üniversitenin tüm birim-
leriyle katkı sunmaya hazır olduklarını 
kaydetti.

Aklım Fikrim Çanakkale projesinin, ken-
tin akıllı şehre dönüşüm yolculuğunun 
ilk aşaması olduğunu kaydeden Novusens 
İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü Kuru-
cusu Berrin Benli, "Proje ekibi olarak bu 
uzun dönüşüm yolculuğunda ilk kıvılcımı 
çakmanın heyecanını yaşıyoruz. Pek çok 
kentimize örnek olmayı arzu ediyoruz. 

Akıllı şehir uygulamalarında başarının en 
büyük anahtarı işbirliği yapabilmekte gi-
zli. Çanakkalemizde gerek kurumlar arası 
gerekse vatandaşlar arasında bu işbirliğini 
ve uyumu yaşamanın mutluluğu içindey-
iz. 

Çanakkalemizin sadece ülkemizde değil, 
küresel ölçekte de rol model olmasını arzu 
ediyoruz" dedi.

Orhan Tavlı
Çanakkale Valisi

Prof. Dr. Yücel Acer
Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

Berrin Benli
Novusens İnovasyon ve Girişimcilik

 Enstitüsü Kurucusu 
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• Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, üniver-
site bünyesinde faaliyet gösteren 
Araştırma Merkezleri müdürleriyle 
toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Erdem, Merkez Müdürlerinden 
Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Salih 
Zeki Genç, Proje Koordinasyon Merkezi 
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin 
Örnek ile Araştırma ve Uygulama Merkezi 
müdürleri katıldı.

Proje Koordinasyon Merkezi’nin sunu-
munun ardından söz alan Proje Koordi-
nasyon Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. 
Dr. Ali Şahin Örnek “Attığımız taşın 
ürküttüğümüz kurbağaya değmesi için 
bu konuda eğitimler vermek istiyoruz. 
Bazı hocalarımız projesinin geçmesi için 
takıldığı yerler hakkında bilgi almak 
istiyor. Bu süreçleri yaşamış birilerini 
rahatlıkla çağırıp akademisyenlerimizi 
bilgilendirmelerini sağlayabileceğiz. Proje 
Koordinasyon Merkezi bu konuda her za-
man iletişime açık” dedi.

Merkez Müdürlerinden Sorumlu Rek-
tör Danışmanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç 
“Merkez müdürlerimizin çalışmalarına 
katkı verebilmek için buradayız. Bunun 
içinde Proje Koordinasyon Birimiyle 

bir toplantı yapmaya karar verdik. Çok 
farklı alanlarda çalışmalar yapan merke-
zlerimiz mevcut. Balkan ve Ege Uygulama 
ve Araştırma Merkezi ile Dezavantajlı 
Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi 
gibi iki yeni araştırma merkezi daha 
açıldı. Merkez sayımız 33’e çıktı. YÖK’ün 
şuna önem verdiğini eklemeliyim, 2 yıl 
üst üste faaliyette bulunmayan merke-
zlerin kapatılması söz konusu” şeklinde 
konuştu.
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise bazı 
küçük adımların ciddi ve somut sonuçlar 
doğurabildiğine değinerek “Yeter ki o 
adımları atabilecek ortam olsun. Örneğin 
Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma 
Merkezi üzerinde ciddiyetle duruyoruz. 
Henüz yeterince aktif hale getirmedik 
çünkü üzerinde bu işi gerçekten ciddi kim 

götürebilir diye düşünüyoruz. Balkan ül-
kelerini bizimle entegre etmek için ortak 
programlar konusu gündemde. Önümüz-
deki ay Üsküp’e ve Tiran’a bir ziyaretimiz 
olacak. Bir üniversiteyle ortak program 
kurma noktasına geldik” diyerek sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Merkezleri şu anlamda önemli görüyo-
rum. Bu araştırma merkezleri bölüm-
lerden farklı olarak bir nevi gönüllü 
birliktelik. Verimli çalışabileceğine kanaat 
getirmiş hocaların bir araya geldiği merke-
zler. Dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz 
noktadan daha ileriye gidebileceğimiz 
yapı ve ortam olduklarını düşünüyorum. 
Bu birimleri nasıl canlandırabiliriz, bu 
konuda gördüğünüz eksikler ve tespitleri 
aktarmanızı istiyorum”

Merkez Müdürleri Toplantısı Yapıldı

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Öğrenci 
Alımına Başlıyor
• Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

bünyesinde bulunan Uluslararası Ticaret 
ve İşletmecilik Bölümü 2017-2018 Güz 
Dönemi'nde 60 öğrenci kontenjanı ile 
öğrenci alımına başlıyor. 

2017 Yılı başlarında öğretim üyesi alımı yapılan 
yeni bölüm geçtiğimiz günlerde YÖK'ün 
kararıyla ÖSYM listelerinde yerini aldı. 

Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Adli Vakalarda 
Maddi Delillere Yaklaşımı Eğitimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı 
öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen ‘Acil Sağlık Hizmetleri 
Personelinin Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşımı’ eğitimi Çanakkale 
İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nden İsmet 
Bal tarafından verildi.
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Gıdalarda Duyusal 
Analiz

• Ezine Meslek Yüksekokulunda "Gıdalarda Duyusal Analiz" 
konferansı düzenlendi. 

Gıda bölümü öğretim elemanları tarafından düzenlenen etkin-
likte AROMSA firması Duyusal Analiz Uzmanı Büşra Hantal ve 
ÇOMÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yon-
ca Yüceer' in gerçekleştirdiği sunumları öğrenciler ilgiyle takip 
etti.  Bayramiç Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nazan 
Arifoğlu ve Gıda bölümü öğrencilerini de misafir ettiğimiz 
etkinlik sonunda konuşmacılarımıza Eğitim Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. Dinçay Köksal ve Müdür Yrd. Doç. Dr. Mehtap 
Özden hediye ve teşekkür belgeleri sundular. Ayrıca konferansa 
katılan tüm öğrencilere katılım sertifikası verildi.

Psikolojik Danışmanlık 
ve Rehberlik Biriminden 
Koruyucu Ruh Sağlığına 
Yönelik Program
• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Kültür ve 

Spor Dairesi Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik Birimi koruyucu ruh sağlığına 
yönelik program düzenledi.

Bayramiç Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katıldığı program-
da; Uzman Psikolog Serdar Topal “Gençlerde Sık Karşılaşılan 
Psikolojik Sorunlar ve Çözüm Yolları”, Uzman Psikolojik 
Danışman Cumhur Çırnaz ise “Düşüncelerimiz Duygu ve 
Davranışlarımızı Nasıl Etkiliyor?” konularında öğrencilere 
bilgiler verdi.

• Dans filmi hakkında farkındalık 
yaratmayı ve dans filmlerinin 
dünyadan seçkin ve güncel 
örneklerini Çanakkale seyircisiyle 
paylaşmayı amaçlayan 
SinemaDansÇanakkale Dans 
Filmleri Festivali MAHAL Sanat’ta 
3-5 Mart tarihleri arasında 
seyircilerle buluştu.

Ankara Goethe Enstitüsü, Ares Film, İsrail 
Büyükelçiliği, Cinedans, Tanzrauschene.V. 
Wuppertal, Mahal Sanat ve Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi işbirliği ile 
gerçekleşen SinemaDansÇanakkale Dans 
Filmleri Festivali’nde Ulusal filmlerin yanı 
sıra Amsterdam’da düzenlenen Cinedans 
Festivali`nden uluslararası dans filmleri, 
Tanzrauschen Wuppertal Alman Filmleri 

Seçkisi ve İtalya Coorpi Seçkisi 
Çanakkale izleyicisi ile buluştu. 
Festivalde ayrıca, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Radyo, Sinema ve 
Televizyon bölümü ve Oyunculuk 
bölümü öğrencileri ile dans filmi 
atölyesi yapıldı. Üç gün süren atölye 
çalışmasında, aynı zamanda festival 
yönetmeni olan Mehmet Şafak Türkel, 
sinemanın özel bir türü olarak kabul 
edilen dans filmleri üzerine bilgi ve 
deneyimini öğrenciler ile paylaştı.
Atölye çalışmalarının sonunda ortaya 
çıkan dans filmi, 5 Mart Pazar günü 
izleyiciler ile paylaşıldı. Festival, 
seyircilerinin seçtiği en iyi filmin 
ödül töreni ve Gizem Topal ve Murat 
Özdemir’in dans gösterisiyle sona erdi.

SinemaDans Çanakkale Dans Filmleri           
Festivali İzleyicilerle Buluştu
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• ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 
Radyoloji bölümüne kurulan dijital 
mamografi cihazı ile meme kanser-
inin erken teşhisinde önemli bir adım 
atıldı. Radyoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Fatma Uysal Dijital 
Mamografi Cihazı ve günümüzde 
kadınlarda sıklığı artan meme kan-
seri ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Kliniğimize yeni kurulan düşük doz 
radyasyon ile mamografi çeken, tomosen-
tez yeteneği ve mamografi eşliğinde kitle 
lezyonlarını işaretleme ve biyopsi yapma 
özellikleri bulunan son teknoloji dijital 
mamografi cihazı bölge halkımızın hiz-
metine sunulmuştur.

Ayrıca meme kanseri tanısı konan ve 
meme MR çekilmesi gereken ancak kapalı 
alan korkusu nedeniyle MR cihazına 
giremediğinden çekim yapılamayan 
hastalarda, kontrast madde vererek MR 
tetkikine benzer kesitsel görüntüler elde 
olunup kitlenin yaygınlığı ve başka odak 
olup olmadığı saptanabilmektedir.

Normal analog sistemlerde detektör 
olarak kullanılan mamografi filminin 
yerini teknolojik gelişmelerle dijital 
algılayıcıların alması ile üretilen ci-

hazlara dijital mamografi denilme-
kte ve elde edilen görüntüler yüksek 
çözünürlüklü özel ekranlarda dijital 
görüntü işleme tekniklerinin yardımı ile 
değerlendirilmektedir. Yoğun fibrokistik 
meme yapısındaki memelerde dijital 
mamografi sistemlerinin kanser yakalama 
duyarlılığı daha yüksektir.

Tomosentez (üç boyutlu mamografi) 
tekniğinde 1 mm lik ince kesitlerle 
yapılan görüntüleme sayesinde meme 
kanseri yakalama oranı belirgin 
artmaktadır. Yakın zamanda yayınlanan 
bir çalışmada tomosentez tekniği ile 
meme kanseri yakalama oranının % 41 
arttığı ifade edilmektedir. Tomosentez 
ayrıca dijital mamografinin yalancı poziti-
flik( kanser olmadığı halde kanseri taklit 
eden görüntü oluşması) oranında da % 
15’lik düşüş sağlamakta, hastanın gerek-
siz ileri tetkiki ve hatta ameliyat oranları 
azalmaktadır.

“Dijital mamografinin, klasik mamo-
grafiye göre hem hasta hem de radyoloji 
uzmanı açısından çok sayıda yararı vardır. 
Dijital mamografinin en büyük yararı kla-
sik mamografiye göre radyasyon dozunun 
yaklaşık %30 daha düşük olmasıdır. Diji-
tal mamografi özellikle meme kanserinin 
henüz başlangıç aşamasına ait bir bulgu 
olan mikro kalsifikasyonların(küçük 
kireç odakları) klasik mamografiye 

göre daha erken saptanmasını sağlar. 
Görüntülerin değerlendirildiği ekranda 
işlenebilmesi nedeniyle hastadan bazı 
ek çekimler istenmesine gerek kalmaz. 
Böylece hastanın ek çekim nedeniyle bir 
kez daha radyasyon alması engellenir. 
Hastaların korkusu olan meme dokusu-
nun sıkıştırılarak yapılan çekim sırasında 
ağrı olmasıdır. Ancak dijital mamografide 
klasik mamografiye kıyasla memeyi daha 
az sıkıştırarak kaliteli görüntü elde etmek 
mümkündür. Dolayısıyla hastanın ağrı 
şikayeti de daha az olmaktadır. İnceleme 
süresi daha kısa olup çekimden sonraki 
1 dakika içinde görüntüler ekrandan 
izlenebilir. Ayrıca elde edilen dijital 
görüntülerin elektronik arşiv sistemler-
inde saklanması ve ileride karşılaştırma 
için bulup çıkarılması çok daha kolay 
olmaktadır.

Mamografi sıklıkla meme ile ilgili hiç bir 
şikayeti bulunmayan hastalara, meme 
kanserinin erken yakalanması için tarama 
amaçlı yapılabildiği gibi kendisi ya da 
muayene eden doktor tarafından ele 
gelen kitle bulunan kişilerde meme kan-
serini erken evrede tanı koymak amaçlı 
kullanılmaktadır.  Mamografi tekniğinde 
bizim cihazımız gibi yüksek kalitede 
cihaz ile uzman kişilerce değerlendirme 
yapıldığında meme kanseri ele gelmeden 
3-4 yıl önce yakalanabilmektedir.

Üniversite hastanemize kurulan 
yeni mamografi cihazı hakkında 

bilgi verebilir misiniz?

Dijital mamografi ve Tomosentez 
nedir?

Dijital mamografinin 
artıları nelerdir?

Dijital Mamografi 
Cihazıyla 

Meme Kanserinde 
Erken Teşhis

40 yaşından itibaren her yıl düzenli mamografi kontrolü 
ülkemiz kadınları için önem taşımaktadır.

Röportaj  : Erdem Tekin

Mamografi ne amaçla 
yapılmaktadır?
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Amerikan Kanser Enstitüsü, Dünya Sağlık 
Örgütü, Türk Radyoloji Derneği 40-70 yaş 
arasında kadınların,yılda bir kez 
mamografi çektirmesini
önermektedir. 
Ülkemizde yapılan 
çalışmada Türkiye’
de meme kanserinin 
%50‘sinin 50 yaş
altında geliştiği 
izlenmiştir. Bu nedenle 
40 yaşından itibaren her yıl 
düzenli mamografi kontrolü 
ülkemiz kadınları için önem taşımaktadır. 
Ulusal meme kanseri 2010 konsensus 
toplantısında 40 yaşından 
sonra her yıl düzenli aralıklarla
en az 70 yaşına kadar tarama 
mamografisi yapılması kararı 
verilmiştir. 70 yaş üstünde ise 
hastanın mamografi çektirmesine
mâni bir hastalığı olmaması
durumunda ise yılda veya iki yılda 
bir tavsiye edilmektedir. İşlem rady-
asyon içermesi nedeniyle hamilelik 
döneminde yapılmamalıdır. Ancak 
tıbbi gereklilik dahilinde ilgili uzman-
larca kararlaştırıldığında mamografinin 
radyasyon dozu fetus için en düşük etki 
oluşturacağı kurşun koruma ile işlem 
yapılabilir.

Meme kanseri taraması mamografi ile 
yapılır. Mamografi, memenin filminin 
çekilerek, kanserin erken dönemde 
saptanmasına yardımcı olan bir yön-
temdir. Mamografi çekiminde meme 
2 plastik tabaka arasında sıkıştırılarak 
genellikle 2 farklı pozisyonda görüntü 
elde edilir. Sıkıştırmanın nedeni hastanın 
hareketini azaltmak, daha keskin görüntü 
oluşturabilmek ve düşük doz radyasyon 
kullanabilmektir.

Mamografi, düşük dozda x ışını ile çekilen 
özel bir meme röntgen filmidir. Memede, 
muayene ile saptanamayacak kadar 
küçük anormalliklerin tespit edilmesi 
amacı ile çekilir. Özel durumlar hariç

 mamografi çekimi sırasında ilaç 
kullanılmaz, iğne yapılmaz. İnceleme 
sırasında uygulanan baskı nedeni ile 
memede ağrı hissedilebilir. Kısa sürede 
ağrı kendiliğinden geçecektir. Dijital ma-
mografide daha az düzeyde kompresyon 
uygulandığı için ağrı minimalize edile-
bilmektedir.   Çekim mamografi teknisy-
enleri tarafından gerçekleştirilir. Çekim 
odasında teknisyen ve hastadan başka 
kimse bulunmaz.

“Meme kanserinin sıklığı ve erken 
tanının önemi göz önüne alındığında
radyasyonun riski önemsiz kalmaktadır. 
Alınan doz çok düşük olup kesin olarak 
kanıtlanmış herhangi bir zararı yoktur. 

Bu çekim sırasında alınan ortalama doz, 
0.7mSv olup bu doz normal günlük hay-
atta 3 ay içerisinde yaşadığımız çevreden 
vde alınmaktadır.

“Maalesef hayır. Mamo-
grafi,  en uygun şartlarda yapılsa 
bile memenin veya kanserin 

yapısına bağlı neden-
lerle meme kanserl-

erinin bir kısmını gözden 
kaçırabilmektedir. Gözden 

kaçırma oranını düşürmek için yoğun 
fibrokistik yapılı memelerde, mamografi-
ye ilave olarak tomosentez mamografi, 
sonografi ve gereklilik halinde meme MR 
tetkiki  ile kontrol yapılmaktadır. 

Üniversite hastanemiz meme Radyolojisi 
biriminde; mamografi, meme ultrasono-
grafisi, meme MR tetkikleri yapılmakta, 
ayrıca mamografi ve ultrasonografi 
eşliğinde biopsi işlemleri, memede 
saptanan kitlelerin ultrasonografi ya da 
mamografi eşliğinde tel ile işaretlenerek 
genel cerrahi bölümü tarafından sadece 
lezyon ve etrafındaki sınırlı meme doku-
sunun ameliyat ile çıkarılması işlemleri 
de yapılmaktadır.

“Dijital 2 boyutlu bir mamografi 
çekilirken alınan radyasyon dozu ile, 3 
boyutlu tomosentez mamografi de bir 
pozisyon için alınan radyasyon dozu he-
men hemen eşittir. Normal dijital mamo-
grafilerde şüpheli bir bulgu saptandığında 
alınan ilave grafilere ihtiyaç tomosentez 
tetkiklerde belirgin azalmaktadır. Bu da 
hastanın aldığı toplam radyasyon dozunu 
düşürmektedir.

                        

Mamografi hangi sıklıkla 
çekilmelidir?

Meme kanseri taraması
 nasıl yapılır?

Mamografi nasıl bir tetkik? İlaç 
veriliyor mu? Ağrılı bir yöntem mi?

“Bir kadının yaşam boyu 
kendi vücudunda meme 

kanserine yakalanma 
ihtimali %12-13 olup, 
bu oran her kadın için 
aynı değildir. Bazı özel 

durumlarda meme kanserine 
yakalanma ihtimali daha 

yüksektir. Bunlar;

1- 
Ailesinde meme 

kanseri bulunan,

2-
Genetik (ırsi) 

bir 
takım özel 

hastalıkları 
taşıyan,

3- 
Meme kanseri 

nedeni ile tedavi 
gören, 

4- 
Yapılmış eski 

meme biyopsilerinde
 özel bazı patolojik
 durumlar (atipi...) 

tespit edilen

5- 
Göğüs bölgesine 

çeşitli hastalıklar 
nedeni ile radyoter-

api (ışın tedavisi) 
almış kadınlardır.

Radyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Fatma Uysal 

Mamografi nasıl bir tetkik? İlaç 
veriliyor mu? Ağrılı bir  yöntem 

mi?

Mamografi sırasında alınan 
radyasyonun 

riski var mıdır?

Tomosentezde hastanın aldığı 
radyasyon dozu yüksek midir?

Röportaj  : Erdem Tekin
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ÇOMÜ’de İlahiyat Vizyon Programı
• ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi, İlim 

Yayma Cemiyeti Çanakkale Şubesi, 
Türkiye İlahiyat Tedrisatını 
Yardım Eden Dernekler Federa-
syonu ve Doğu Batı Topluluğu’nun 
organizasyonuyla düzenle-
nen İlahiyat Vizyon Programı; 
ÇOMÜ’de gerçekleşti.

Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi İlahiyat 
Fakültesi İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde, 
İlahiyat Fakültesi öğrencisi Burak 
Selim’in Kuran tilavetiyle başlayan 
programın açılışında Türkiye İlahiyat 
Tedrisatını Yardım Eden Dernekler 
Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi 
Abdülhakim Demir bir konuşma yaptı. 
Demir; federasyonun kuruluş süreci ve 
çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktarırken 
vizyon programının faydalı geçeceğine 
inandığını aktardı.

İlahiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mirza 
Tokpunar; üniversite bünyesinde düzen-
lenen konferans söyleşi gibi etkinliklerin 
önemine dikkat çekerek “Üniversite 
demek yalnız kitap okumak değildir. 
Kitapta olmayan bilgiyi nerede bulurum 
düşüncesidir. Bu anlamda da konfer-
anslar, söyleşiler çok önemlidir. Allah'a 
çok şükür ki bu günleri gördük. Bunun 
için öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızı 
yad etmemiz gerekiyor. Bu fakülteyi, 
bu salonu yapmakta bizzat kendileri 
ilgilenmişlerdi” dedi.

Müslümanın zihninde, Müslüman 
algısında çalışmamak diye bir şeyin 

kabul edilemeyeceğini ifade eden Dekan 
Tokpunar: “Akademisyenliğimin ilk 
yıllarındaydı. Dediler ki hocam bizim bir 
meclisimiz var, bir konuşma yapsanız. 
Ne gibi bir konuşma istiyorsunuz diye 
sorduğumda; çalışmak üzerine dedi-
ler. Ben de bunun üzerine araştırmaya 
girdim. Klasik ahlak kitaplarına, hadislere, 
Kuran-ı Kerim’e baktım, çalışkan olmakla 
ilgili bir bilgi, çalışkan olun diye bir ayet 
yok. Düşündüm neden bu böyle, şu 
kanaate haiz oldum: Allah boş durmuyor, 
sürekli yaratıyorsa insan da asla boş 
durmamalıdır. Yani çalışmak zorundadır, 
bizim kültürümüzde çalışmamak diye bir 
şey söz konusu olamaz. Çünkü ümmetin 
bizden beklediği çok şey var” şeklinde 

konuştu.Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ise 
insanın çalışmak zorunda olmasının Yüce 
Kitabımızın gereği olduğunun altını çizer-
ek; toplumda her şeyi devletten beklemek 
gibi bir kötü alışkanlığın var olduğunu 
söyledi.Rektör Acer; ülkenin ve toplu-
mun üniversite okumuş öğrencilerden 
daha fazla yararlanacağına inandığını 
belirterek “Bu tür konferanslar, derslerde 
bulamayacağınız bilgilerle dolu oluyor. Bu-
rada bulunmaktan büyük keyif alıyorum 
ve size güçlü katkıları olacağına, verimli 
geçeceğine inanıyorum.” dedi.

Program, emekli vaiz Mahmut Toptaş’ın 
‘Dine İstikamet Üzere Hizmet Etmek’ 
başlıklı sunumuyla devam etti.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer

Rektör Yrd. Prof. Dr. Mirza Tokpunar Abdülhakim Demir

CNC Plazma ve Delta Tipi 3 Boyutlu Yazıcı Ürettiler
• Biga Meslek 

Yüksekokulu Makine 
ve Metal Teknolojileri 
Bölümü öğrencileri CNC 
Plazma ve Delta Tipi 3 
Boyutlu Yazıcı ürettiler. 

Ertuğrul Sağlık, Emre Kingir, 
Emre Erten, Alperen Yıldırım 
ve Tayfur Bayraktar Bilgisayar 
Destekli Çizim dersi 
uygulamalarında tasarımları 
ve üretimleri kendilerine ait ihtiyaçları 
doğrultusunda kendi imkanlarıyla 
CNC Plazma ürettiler.Öğr. Gör. Mustafa 

Dündar'ın gözetiminde 
gerçekleştirilen proje 
sayesinde, 2x1,5 
metre kesme alanına 
sahip olan CNC 
Plazma tezgahı; 1 ile 
6 mm kalınlıktaki saç 
plakaları kesebilme 
kabiliyetinde olup 
istenilen profilde 
metal saç kesimi 
yapılabilecek.  Boyutları 

ve kullanılan malzemeye bağlı olarak 
piyasada 10.000 ile 300.000 Türk Lirası 
arasında satılan CNC plazma tezgahı 

2700 Türk Lirasına mal edilerek 
yaklaşık 7 ayda üretildi. 

Ahmet Kadıoğlu, Siyami Sertlek 
ve Ertaç Mehmetoğlu ise 
Bilgisayar Destekli Çizim dersi 
uygulamalarında tasarım ve 
üretimleri kendilerine ait olan 
Ø300x450 mm yazma alanına 
sahip Delta Tipi 3D Yazıcı 
ürettiler. Öğrenciler, üretilen 
yazıcı sayesinde daha büyük 

ebatlardaki karmaşık plastik malzemeleri 
imal edebilme imkânına sahip olduklarını 
belirttiler.
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ÇABAÇAM Bahar Dönemi Paylaşım Semineri
• ÇABAÇAM Çok Amaçlı 

Erken Çocukluk Eğitimi 
Merkezi'nde 'Çocuk-
larda İz Bırakan Yaratıcı 
Uygulama Örnekleri' 
temalı Bahar Dönemi 
Paylaşım Semineri 
gerçekleştirildi. 

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi ÇABA-
ÇAM Çok Amaçlı Erken 
Çocukluk Eğitimi Merkezi'nde 
'Çocuklarda İz Bırakan Yaratıcı 

Uygulama Örnekleri' temalı 
Bahar Dönemi Paylaşım Semi-
nerinde farklı illerde görev 
yapmakta olan öğretmenler 

yaratıcı uygu-
lama ve proje 
örneklerini 
10 sözlü bildi-
ri ve 4 atölye 
çalışması 
şeklinde 
birbirleriyle 

paylaştılar.

Hemşirelik Araştırması 
ÇOMÜ’ye Birincilik Getirdi

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Hemşirelik Anabilim Dalı’nın ilk tezi, 
Sözel Bildiri Birincilik Ödülü aldı. 

Multidisipliner katılımla yapılan ve bu yıl 
üçüncüsü gerçekleştirilen “Uluslararası 
Farklı Şiddet Boyutları ve Toplum-
sal Algı Kongresine”   "Çanakkale'de 
yaşayan farklı kültürlerdeki yaşlılara 
yönelik şiddetin karşılaştırılması: Nitel 
Araştırma" konulu çalışmaları ile katılan 
Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi ve Arş. Gör. 
Melike Yalçın Gürsoy, Sözel Birincilik 
Ödülünü ÇOMÜ’ye kazandırdı.  

Türkiye’deki İlk Çalışma

Tez danışmanlığını Prof. Dr. Gülbu 
Tanrıverdi’nin yaptığı çalışma Türkiye’de 
şiddet anlamında yaşlıyı karşılaştıran ilk 
çalışma. Yüksek lisans tezinde Purnell’in 
Kültürel Yeterlilik Modeli kullanılarak 
yapılan ilk çalışma. Hemşirelik alanında 
hem model kullanan, hem karşılaştırma 
yapan ilk çalışma. 

ÇOMÜ’nün ismini bu kadar geniş 
katılımlı bir platformda duyurmaktan 
büyük mutluluk duyduklarını belirten 
Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi ve Arş. Gör. 
Melike Yalçın Gürsoy; “Multidisipliner bir 
kongrede, 216 sözel bildirinin içerisinden 
birinci seçildik. Çalışmamızda Doğu ve 
Güney Doğu Anadolu Bölgesinden göç 
etmiş 15 yaşlı birey, Marmara Bölgesinde 
yaşayan 15 yaşlı bireyle görüştük. Farklı 

kültürlerdeki yaşlılara yönelik şiddetin 
karşılaştırılmasını yaptığımız çalışmada 
yaşlıların ağırlıklı olarak psikolojik 
şiddete maruz kaldıklarını tespit etik. Kül-
türün vermiş olduğu farklılıklardan dolayı 
psikolojik şiddeti algılama tarzlarının 
farklı olduğu sonucuna ulaştık. Yaptığımız 
araştırma nitel bir araştırma. Görüşme 
yaptığımız kişilerle bir sohbet havasında 
geçirdik görüşmelerimizi. Bu çalışmadan 
çıkan önemli sonuçlardan biri kültürel 
olarak doğu ve güney doğu bölgesinden 
göç etmiş yaşlılara kendi çocuklarından 
büyük bir saygı var.  Diğer önemli sonuç 
ise görüştüğümüz hiçbir yaşlı cinsel ve 
ekonomik şiddeti tanımlamadılar. 
Biz bu çalışmada doğu ve batıyı 
karşılaştırdık. Ama bunu farklı 
yerlerle karşılaştırsaydık eminim 
çok farklı sonuçlara ulaşırdık. İki 
farklı kültürü karşılaştırdık. 
Doğuda bilinen bir gerçektir. 
Yaşlıya saygı çok önem-
lidir. Bunun altını özel-
likle çiziyorlar zaten. 
Birde geniş aile yapısına 
sahipler. Çanakkale’de ise 
çekirdek aile yapısı var. 
Dolaysıyla çekirdek aile yapısı 
içerisinde yaşlıyı aileye dâhil 
etmek yük gelebiliyor. Onun 
için Çanakkale’de yaşlılar 
yalnız kalabiliyor. Ama doğu 
kültüründe yaşlı bir insanının 
tek başına kalmasının kabul 
edilebilir bir şey olmadığını 
gördük” dedi.

Çalışmanın doktora tezi düzeyinde 
yapılan bir çalışma olduğunu vurgu-
layan Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi, kültürel 
çalışmaların Türkiye’de çok geçmişi olan 
çalışmalar olmadığını, 2000’li yıllardan 
sonra kültür çalışmalarının yapıldığını 
belirterek; “Çeşitlilik, farklılık çok önemli. 
Bu bağlamda kültürlerin karşılaştırılması 
büyük önem taşımaktadır. Yaptığımız 
çalışma ile birçok ilki bir arada 
gerçekleştirdik. Çok emek verdik, sonuç 
olarak birinciliği ÇOMÜ’ye getirdik” dedi. 

Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi - Arş. Gör. Melike Yalçın Gürsoy
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• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi'nin  kuruluşunun 
25. yılı anısına,ÇOMÜ’nün ev 
sahipliğinde düzenlenen VII. 
Uluslararası Eğitimde Araştırmalar 
Kongresi açılış töreni Troia Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti.

 ÇOMÜ Uluslararası Eğitim 
Araştırmacıları Derneği (ULEAD), Eğitim 
Fakülteleri Programları Değerlendirme 
ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 
ile Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi 
ve Mükemmeliyet Dünya Konseyi 
işbirliğinde düzenlenen, Türk Dil 
Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
S. Koçarin,  Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet 
Erdem, Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. 
Mirza Tokpunar, Genel Sekreter Sami 
Yılmaz,  İl Milli Eğitim Müdürü Osman 
Özkan, ULEAD Başkanı ve Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, 
Ohio Üniversitesi’nden Prof. Dr. Douglas 
S. Franklin, Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Küçük, Celal Bayar 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Ataç ile Çanakkale 
Protokolü, çok sayıda akademisyen 
öğrenci ve davetlinin katıldığı tören; 
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim 
Dalı Oda Orkestrası’nın müzik dinletisi 
ile başladı. 

Her Alanda, Eğitilmiş Kaliteli İnsan 
Gücüne İhtiyacımız Var

"Kapsayıcı Eğitim: Tüm Öğrenciler 
İçin Kaliteli Eğitim" temalı Kongrenin
 açılış konuşmasını ULEAD 
Başkanı Prof. Dr. Dinçay 
Köksal yaptı. Prof. Dr. 
Köksal; ‘’ Kapsayıcı 
eğitim, farklı bireylerin 
ihtiyaçlarına cevap
 veren, insanların 
farklı doğasını 
benimseyen öğrenme 
ortamları yaratmakla 
ilgilidir’’ dedi.

2013 hedeflerinden 
ve sürdürülebilir kalkınma için Kalkınma 
Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu 17 
temel alandan bahseden Prof. Dr. Köksal 
bu alanların 4. maddesinin eğitim 
olduğunun, eğitimde kalitenin sağlanması 
ve bunun için yapılması gerekenler 
konusunda da belirlenen hedeflerin 
altını çizdi ve birbirinden farklı olan bu 
17 maddenin de temelinin eğitimden 
geçtiğini, her alanda eğitilmiş kaliteli 
insan gücüne ihtiyacımız olduğunu 
vurguladı.

Eğitimde, Değer Konusuna 
Odaklanmak Gerek

Geçen yılki kongrenin ev sahipliğini 
yapan Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi’nin Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Küçük ise kongrenin her 
geçen yıl daha kapsamlı hale geldiğini ve 
alanında saygın bir konum edinmeye 

VII. Uluslararası 
Eğitimde Araştırmalar 
Kongresi: 
Ülkemizi Yenilikçi 
Nesiller Öne 
Çıkartacak

2017 yılını Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
‘’Türk Dili Yılı’’ ilan ettiklerini belirten TDK 

Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Koçarin, emek sarf etmeden
 ilmin olmadığını ve bu noktada eğitimcilerin katkısına 

çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi ve ekledi ‘’Çalışmalarımız
 faydaya yönelik olmalı. Hedefimiz olmalı. Çalıştığımız 

bir metnin nasıl öğretilebilir olduğu daha doğrusu 
öğretmeye değer olup olmadığı hesaplanmalıdır. 

Dil tüm mesleklerindir ve yapılan çalışmalar
 anlaşılır bir dil ile ifade edilmelidir.’’

2017 Yılı, Türk Dili Yılı

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer
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başladığını ifade ederek; 
‘’Eğitimde öncelik akademik başarıyı 
elde etme çabasındansa değer konusuna 
odaklanmak ve çocuklara bilgi öğretmeyi 
2. plana alıp vatanını, milletini seven, bu 
ülke için taş üstüne taş koyan bireyler 
yetiştirmeye odaklanmak olmalı diye 
düşünüyorum’’ dedi.

Ülkemizi Öne Çıkartacak Olan Unsur 
Yenilikçi Nesillerdir

Konuşmasında, bundan yaklaşık 30 yıl 
öncesine kadar ülkemizde okuryazarlığı 
nasıl artırabileceğimizi, bir süre sonrada 
Türkiye’de üniversite okuyan öğrenci 
sayısını nasıl arttırabileceğimizi 
tartıştığımız zamanlardan sonra, bugün 
geldiğimiz noktada artık rakamları 
bir kenara koyup, Türkiye’de eğitimin 
kalitesini nasıl arttırabileceğimizi 
tartışır duruma gelmemizin gurur 
verici olduğunu söyleyen Rektör Prof. 
Dr. Yücel Acer; ‘’Kapsayıcı eğitim 
denildiği zaman akla herkes için 
eğitim geliyor. Ancak bunun içini 
doldurmamız gerekir. Eğitim 
herkes için kaliteli ve ulaşılabilir 
olmalıdır. Biz Türkiye olarak, yakın 
gelecekte değişik kurumlarda 
söz sahibi olacak gençlerimizin 
daha yenilikçi olması gerektiğini 
biliyoruz. Ülkemizi öne çıkartacak 
olan unsurun yenilikçi nesiller 
olacağını özellikle vurgulamak 
isterim. Çünkü sadece rakamlarla 
ifade edilen becerileri ve bilgisi olan 
bir nesil değil, her alanda yenilikçi, 

başkalarını geride bırakan bir nesil, bir 
ülke olmamız gerekiyor’’ dedi.

Bu anlamda eğitim alanında yapılan 
araştırmaların çok önemli olduğuna 
dikkat çeken Prof. Dr. Acer öğrencilere, 
kendi alanlarında kendini çok iyi 
yetiştirmiş kişileri dinleyebilecekleri 
böyle önemli ve yararlı etkinliklerin bir 
fırsat olduğunu söyleyerek etkinliği iyi 
değerlendirmelerini ve takip etmelerini 
tavsiye etti. 

Rektör Acer konuşmasının sonunda; bir 
sempozyumun organizasyonun ne kadar 
zor olduğunu, ne kadar emek 

gerektirdiğini, bu işlerin özel kuruluşlar 
tarafından çok pahalıya yapıldığını aynı 
organizasyonu hocalarımızın büyük 
bir özveriyle çalışıp gerçekleştirdiğini 
vurgulayarak emeği geçen herkese 
teşekkür etti. 
Çağrılı Konuşmacı Prof. Dr. Douglas 
S. Franklin ise açılış töreninde 
gerçekleştirdiği sunumu öncesinde, 
Çanakkale’de bulunmaktan mutluluk 
duyduğunu belirterek, etkinlikte emeği 
geçen herkese teşekkür etti. 

Tören sonunda etkinliğe katkı sağlayan 
protokol üyelerine ve sponsorlara 
hediye takdim edildi. Katılımcıların 

deneyimlerini paylaştığı öğretme ve 
öğrenme yöntemlerine, eğitim 
projelerine ve yeniliklere, eğitim 
ve araştırmaya uygulanan yeni 

teknolojilere ilişkin son 
gelişmelerin tartışıldığı  
kongre 3 gün sürdü.
Amerika, Portekiz, 
Saraybosna gibi birçok 
farklı ülkeden çok 
sayıda akademisyenin 
ve 10 tane çağrılı 

konuşmacının katıldığı 
kongrede yaklaşık 683 
sunum gerçekleştirildi.

***

tırmalar 

 TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Koçarin
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• Biga Meslek Yüksekokulu yeni hizmet binasının temelleri atıldı. 

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi Biga Meslek Yüksekokulu 
yeni hizmet binasının temel atma 
töreni, Prof. Dr. Ramazan Aydın 
Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Törene; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK 
Parti Çanakkale Milletvekili Av. Bülent 
Turan, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in yanı 
sıra il protokolü katıldı. 

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
ardından Kuran’ı Kerim tilavetiyle devam 
etti. Geçen yıl 25. döneminde 5 bininci 
mezununu veren ve şu an 2 bin 500’ün 
üzerinde öğrencisi olan Biga MYO 
Müdürü Doç. Dr. Suat Uğur konuşmasında 
şunları aktardı:

‘’Temelini attığımız yeni hizmet binası 
tamamlandığında laboratuvarlarıyla, 
atölyeleriyle, derslik ve ofisleriyle örnek 
gösterilecek bir meslek yüksekokulu 
olacaktır. Yüksekokulumuz, Biga İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi ve yakın 
zamanda temeli atılacak olan Biga 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binası 
ile birlikte Biga’da daha nitelikli bir üni-
versite ortamına ulaşılacaktır.’’

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, ül-
kenin birçok sorununun hızla çözülüyor 
olmasından memnuniyet duyduklarını 
ifade ederek” Ülkemizin alt yapısı 
onlarca yıl bu ülkenin en temel en 
ciddi sorunlarından birisiydi. Ulaşım 
sorundu, iletişim sorundu, eğitim alt 
yapısı sorundu. Üniversitemizde göreve 

başladığımda Ankara’dan Çanakkale’ye 
gelmek sorundu. Biga’dan Çanakkale’ye 
gitmek sorundu. Buraya gelip göreve 
başladığımda içinde çalışmaya başladığım 
bina sorundu. İhtiyacımız olan malze-
melerin eksikliği bir sorundu. Çalışma 
ortamı bir sorundu. Burada Biga’daki 
okullarımızda hoca eksikliği bir sorundu 
ve eğitime verilen maddi destek bir so-
rundu. O yıllarda şahsen bana “burada ne 
işiniz var” diyenlere aldırmadan kalacağız 
ve bu üniversiteyi hak ettiği noktaya 
getireceğiz dedik. Güvendiğimiz unsur ise 
benim gibi düşünen, çalışkan, iyi niyetli 
insanların yaşadığı bir ülke olduğunu 
bildiğimiz Türkiye’ydi” dedi ve sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

Bilim Adamı Olarak Eğitime Verilen 
Destekten Mutluluk Duyuyorum 

Burada çalıştığım süre boyunca, üniver-
sitemizi bir bilim yuvasından başka bir 
kuruma çevirmeye çalışan ya da üni-
versitemizi tabiri caizse kontrol altına 
almaya çalışan yapılarla da mücadele 
ettik. Hem ülkemiz adına hem bilim 
adına bu yapılarla mücadele ettik. Bütün 
bu mücadeleler dışında bu iyi niyetli 
insanlar, Türkiye’yi konuşmamın başında 
saydığım sorunları geride bırakarak hak 
ettiği noktaya getirdiler. Her şeyden 
önce bu ülkenin bir vatandaşı olarak 
büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu 
ülkenin bir vatandaşı olarak, ülkemizin 
uluslararası alanda geldiği noktadan 
büyük mutluluk duyuyorum. Bir aka-
demisyen, bilim adamı olarak eğitime 
verilen maddi destekten ve konuşmamın 
başında saydığım sorunların çözülmüş 
olmasından büyük mutluluk duyuyorum. 

Biga’da Daha Nitelikli Bir Üniversite
 Ortamı  Oluşturuyoruz
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Emeği Geçen, Katkı Sunan 
Herkese Teşekkür Ediyorum 

Bu kampüs şüphesiz ki 
üniversitemizin en değerli 
unsurlarından bir tanesi. Bu 
kampüsü geliştirme çabamız 
başından beri olduğu gibi 
bundan sonrada devam 
ediyor, devam edecek. Bütün 
başarılarımızda emeği geçen 
kişilere ve kurumlara teşekkür 
borçlu olduğumuzu hiçbir 
zaman unutmadık. Başta 
Sayın Valimize teşekkür 
ediyorum. Çanakkale’ye 
gelip göreve başlayalı çok 
uzun zaman olmamasına 
rağmen üniversitemizin bütün 
faaliyetlerinde bizlere en büyük 
desteği verebildiğini, vermek istediğini, 
vereceğini gösterdi. Siyasi kişiliğini 
bir kenara bırakıyorum, Sayın Bülent 
Turan tıpkı konuşmamın başında ifade 
ettiğim bu ülkeyi iyi noktalara getirmeye 
çalışan ve iyi niyetle çalışan birisi olarak, 
beraber çalışmaktan gurur duyduğumuz 
ve beraber çalışmaktan dolayı da 
büyük işler başardığımız bir şahsiyet. 
Kendisine üniversitemiz adına bulunduğu 
çevreyi kalkındırma çabasından dolayı 
şükranlarımı arz ediyorum. Burada ismen 
sayamayacağım kadar Biga’dan bizleri 
destekleyen kurumlar ve kişiler var. Sayın 
Kaymakamın şahsında bütün Bigalılara 
bugüne kadar gösterdikleri desteklerden 
dolayı üniversitemiz adına şükranlarımı 
sunuyorum. 

Bütün Başarılar İyi Niyetle   
Çalışmaktan ve Gayretten Doğar

Biga MYO binası 8 milyon 980 bin TL’ye 
ihale edilmiş bir binadır. Geçen yılın 
Aralık ayında ihalemizi yaptık. Ocak 
ayında sözleşmemizi imzaladık. 590 
günlük bitirme süresi geriye saymaya 
başladı. Allah yardımcımız olursa 
önümüzdeki yılın Haziran ayında bu 
temelini attığımız binaya hocalarımız ve 
öğrencilerimizle beraber geçmiş olacağız. 
Toplam büyüklüğü 8345 m2. 26 derslik 
var. 49 adet akademisyenlerimiz için 
ofis var. 12 adet idari ofis var. 9 adet 
laboratuvar var. 4 adet atölye var. 1 adet 
120 kişilik konferans salonu var ve 90 
araçlık otopark var. 2511 öğrencisi ile Biga 
MYO, 403 öğrencisi ile Biga Uygulamalı 
Bilimler Yüksek Okulu ve 5732 öğrencisi 
ile Biga İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nin bulunduğu bu kampüs 
sürekli geliştirmeye devam ettiğimiz ve 
bundan sonra da biraz önce saydığım 
kişilerle daha da geliştireceğimize emin 

olduğum üniversitemizin müstesna 
bir kampüsü haline gelecektir. Bütün 
başarılar iyi niyetle çalışmaktan 
ve gayretten doğar. Benim şahsen 
tecrübem odur ki bizi Yaradan, iyi niyetle 
çalışanların önünü her zaman açmıştır.” 

AK Parti Grup Başkan Vekili Av. Bülent 
Turan ise ÇOMÜ’nün bölge için ne 
anlama geldiğinin farkında olduklarını 
ifade ederek “Üniversitemizin her 
açılışına, temel atma törenine katılmak 
bizim için onurdur. Üniversitemizi 
seviyoruz. Bu bölge için kıymetini 
biliyoruz. Akademik çalışmaların, genç 
eğitiminin ötesinde insanımız için hangi 
anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. O 
yüzden üniversitenin her aşamasında 
olmayı kendimize ayrı bir görev olarak 
değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu. 

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da 
“Üniversiteler her çağda toplumların can 
damarı olmuştur. Yüzyıllardır ilmek ilmek 
işlediğimiz Anadolu toprakları dünyanın 
bilinen en eski üniversitelerine ev 
sahipliği yapmıştır. Bizim bu topraklarda 
doğan medeniyetimiz her zaman ilim, 
bilgi ve sanatla beslenmiştir. Bugün 
burada köklü geçmişe yaraşır bir temel 
atma töreni gerçekleştiriyoruz. 2018 
Temmuz’unda bitirilmesi hedeflenen 
Biga MYO’nun Çanakkale’ye ve ülkemize 
güzel hizmetlere vesile olmasını temenni 
ediyorum“ diye konuştu. 

İl Müftüsü Arif Gökçe’nin yaptığı dua ile 
birlikte protokolün butona basmasıyla 
Biga MYO yeni hizmet binasının temeli 
atıldı. Tören ikramla son buldu.
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Levrek Yavrularının Deniz 
Yolculuğu ÇOMÜ’den Başladı

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesinin 25. yıl kuruluş yıldönümü 
etkinlikleri kapsamında Deniz 
Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi 
Dardanos Yerleşkesi Canlı Kaynaklar 
Üretim Tesisi'nden doğaya yavru 
balık salımı yapıldı. Etkinliğe Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer, İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Erdem 
Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Erdem ve fakülte öğretim 
üyeleri katıldı.   

• 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 25. yıl kuruluş 
yıldönümü etkinlikleri kapsamında çok 
anlamlı bir faaliyet gerçekleştirdiklerini 
belirterek; “Burası Dardanos Kampüsünde 
Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi’nin 
uygulama alanları. Burada hem balıklarla 
ilgili araştırmalar yapılıyor, hem de 
karetta karettalarla ilgili. Deniz Bilimleri 
ve Teknoloji Fakültesi hocalarımızın belli 
bir süre yetiştirdiği 2000 levrek yavrusunu 
bugün denize saldık” dedi. 

Üniversitemizin 25. Yılında Başlayan 
Bu Faaliyeti Gelenekselleştireceğiz

Bütün dünya denizlerinde olduğu gibi 
Türkiye’nin kıyısı olduğu denizlerde 
de balık stoklarının azalması, stokların 
tehlikeye girmesi gibi bir sorun olduğunu 
vurgulayan Prof. Dr. Acer, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu faaliyetin hem bu zarar 
gören balık stoklarını desteklemek, hem 
de bu tür faaliyetlerle kamuoyunun 
bu meseleye dikkatini çekmek gibi iki 
önemli faydası var. Hem balıkçılarımızın 
hem bütün vatandaşlarımızın bu konuda 

duyarlı olmasını sağlamak gerekiyor. Bu 
bir sorun olarak herkes tarafından bilin-
meli ki gerekli önemleri hep beraber almış 
olalım. Bugünkü faaliyetin özel bir anlamı 
daha var.  Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi'nin 25. kuruluş yıl dönümü. 
25. kuruluş yıl dönümünde ilk defa böyle 
bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. 25. yılda 
başlamış bu faaliyetin İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü ile birlikte her yıl 
devam ettirilmesine karar verdik. Artık 
her yıl denize yavru balıkların salınması 
ile ilgili bir faaliyet gerçekleştireceğiz. 

Doğamızı, Doğal Kaynaklarımızı 
Korumalıyız

Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Çolakoğlu, 
“Doğamızı, canlılarımızı, doğal 
kaynaklarımızı korumamız gerektiğini 

dile getirerek;  “Üni-
versitemizin 
25. yıl etkinleri 
kapsamında doğaya 
2 gr. ağırlığında 
2000 adet kadar 
levrek yavrusu 
salımı yaptık. Deni-
zlerimizdeki canlılar 
hem çevresel 
kirlilikler nedeni ile 
hem de aşırı avcılık 
nedeni ile yıpranmış 
durumda. Balık 
stoklarının artık 
bir şekilde koruma 

altına alınması gerekiyor. Halkımızın ve 
balıkçılarımızın bu konuda ciddi anlamda 
duyarlılık göstermeleri gerekiyor. Biz buna 
da biraz dikkat çekmek istedik. Sürdürül-
ebilir balıkçılık açısından biz Deniz Bilim-
leri ve Teknolojisi Fakültesi olarak buna 
çaba göstermeye devam edeceğiz.”

Çanakkale Bir Balıkçı Şehri

Prof. Dr. Umur Önal, Çanakkale’nin 
bir balıkçı şehri olduğuna dikkat 
çekerek, Çanakkale’nin bu özelliğinin 
kaybolmasını istemediklerini, Üniversite 
olarak da Çanakkale’deki balık çeşitliliği 
ve popülasyonlarını korumak amacıyla el-
lerinden geleni yapmaya hazır olduklarını 
bildirdi. 

Çanakkale, Su Ürünleri Potansiyeli 
Açısından En Önemli İller Arasında

Son olarak açıklama yapan İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, 
Çanakkale’nin 671 km bir kıyı şeridine 
sahip olduğunu, su ürünleri avcılığı ve su 
ürünleri potansiyeli açısından ülkemizde-
ki en önemli illerden bir tanesi olduğuna 
dikkat çekerek; “Bir farkındalık yaratmak 
amacıyla üniversitemiz güzel bir çalışma 
yapmış durumda. Denize saldığımız 2 bin 
tane levrek küçük bir şey gibi geliyor ama 
bu bir farkındalık yaratmaktır. Üniver-
sitemiz bu sene bunu kendisi yaptı ama 
bundan sonraki yıllarda çeşitli türlerdeki 
balıkları il müdürlüğümüz ve üniversitem-
izle birlikte yapacağız” dedi.
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7. Ulusal Tarım Öğrenci 
Kongresi’nde ÇOMÜ Temsil 
Edildi
• Ziraat Fakültesi Öğrencileri ‘7. Ulusal Tarım Öğrenci 

Kongresi’nde ÇOMÜ’yü temsil etti.

Türkiye’nin 45 farklı üniversitesinden 700 öğrencinin 
katılımlarıyla Konya’da düzenlenen ‘7. Ulusal Tarım Öğrenci 
Kongresi’nde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’ni farklı bölümlerinden 24 öğrenci temsil etti. 

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencileri Ayşenur Gökçe ve 
Ebru Düzen, ‘Ezine Peyniri’ isimli posteri asarak Ezine Peynirini 
katılımcıların beğenisine sunmak için bir tadım standı da 
oluşturdular. Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası, Çanakkale 
Belediyesi, Ezine Peynirciler Derneği ve Ezine Ziraat Odası’nın 
maddi destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte,  Kelebekler 
Vadisi ve Mevlana Türbesi ziyaretlerinin ardından, ‘7. Ulusal 
Tarım Öğrenci Kongresi’, öğrencilerimize verilen girişimcilik 
eğitimi ve katılımcı öğrencilere sertifika töreniyle sona erdi. 

Çanakkale Teknik Bilimler 
MYO’da Yeni Nesil 3D Yazıcı
• Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine 

ve Metal Teknolojileri Bölümünden Yeni Nesil 3D Yazıcı 
Modeli geliştirildi.

Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nurgül Senyücel'in proje 
yürütücülüğünde, Sistem Analizi ve Tasarımı dersi bünyesinde 
bölüm öğrencisi Suat Topal'ın katkılarıyla yeni nesil 3D yazıcı 
modeli geliştirildi. 

Geliştirilen 3D yazıcı modeli, piyasadaki muadillerinden gerek 
çalışma prensibi gerekse ARDUİNO programlama kısmındaki 
farklılıklarıyla tamamıyla özgün bir model olarak ortaya 
kondu. Yeni nesil 3D yazıcı modeli ile bilgisayar ortamında 
yaratılan 3 boyutlu nesneler birebir ölçüde plastik prototip 
olarak basılabilecek. Ayrıca özgün şase geometrisi sayesinde 
stabillik ihtiyacı sağlanmış olup hassas ayrıntı gerektiren işlem 
basımlarına cevap veren bir model olarak ortaya kondu.

Saros Günlükleri 
Çalıştayı

              Prof. Hüseyin Bilgin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 
Bölümü öğrencileri ile ''Saros Günlükleri'' adlı çalıştayı 

gerçekleştirdi. 

Hacettepe Üniversitesi GSF Grafik Sanatlar 
Bölümü'nün kurucu öğretim üyesi ve başkanı 

olarak görev yapan 1993'te profesör olan ve 
1997 de bu kurumdan emekliye ayrılan Prof. 
Hüseyin Bilgin 57 yıllık deneyimini Grafik 
Bölümü öğrencileri ile paylaştı. Grafik Bölümü 
öğrencileri için öğretici ve eğitici olan çalıştay 
sonunda GSF Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal bir 
plaket takdim ederek Bilgin’e teşekkür etti. 



50 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi ile 
Sağlık Yüksek Okulu’nun 
ev sahipliğinde Yönetici 
Hemşireler Derneği işbirliği 
ile düzenlenen ‘’1 Ulusal 
Hemşireler İçin Sağlıklı 
Çalışma Ortamı Oluşturma’’ 
Sempozyumu gerçekleşti. 

145 katılımcı ve alanında uzman 
11 konuşmacı ile Turhan Mildon 
Kongre Merkezinde yapılan 
sempozyum iki gün boyunca devam 
etti.
Sempozyum açılışına Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, Araştırma ve Uygulama Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur, 
Hastane Başmüdürü Adnan Şengül, 
Sağlık Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. 
Gülbu Tanrıverdi ve öğretim üyeleri ile 
farklı illerden akademisyen ve klinisyen 
hemşireler katıldı. 

Prof. Dr. Yücel Acer günün anlam ve 
önemine binaen açılış konuşmasını yaptı.
Danshane Sanat Merkezi Müzik 
Öğretmenleri eşliğinde sunulan müzik 
dinletisi ve açılış kokteylinin ardından 
ÇOMÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi ile Müdür 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Selma Atay’ın 
panel başkanlığı yaptığı ilk oturumda 
‘Hemşirelerin Olumlu Çalışma Ortamı 
Standartları’ konuşuldu. Dokuz Eylül 

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
Hemşirelik Yönetimi Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülseren 
Kocaman konuyla ilgili sunumunda; 
hemşirelik hizmetlerinde, çalışma 
ortamı standartları oluşturulmasında 
kaynakların uygunluğunun, uygun hasta 
hemşire oranının, diğer çalışanlar ile 
ilişkilerin ve kaliteli hasta bakımı vermek 
için hemşirelere sağlanacak yönetimsel 
desteğin önemine değindi.

ÇOMÜ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 
Bölümü Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülnur 
Akkaya’nın panel başkanlığı yaptığı 
ikinci oturumda  ‘Hemşirelik Hizmetleri 
ve Yönetiminde Standardizasyonun 
Önemi ve Çalışma Ortamı Standartları’ 
konuşuldu. Konuşmacılar; hemşire 
iş yükünün, geliştirme ve kariyer 
planlamanın, iş sağlığı ve güvenliğinin, 
uygun fiziki koşullar ve yeterli araç 
gerecin, ekip iş birliği ve iletişimin, 

etkili yönetim ve liderliğin, hemşirelerin 
olumlu çalışma ortamı standartlarının en 
önemli kriterleri olduğunu belittiler.
Cumartesi sabah oturumunda, Sağlık 
Bakanlığı Hastaneleri, Üniversite 
hastaneleri, Özel hastaneler ve özel grup 
hastanelerini temsilen birer yönetici 
hemşire ile sağlıklı bir çalışma ortamı 
oluşturmada yönetici hemşirenin rolü 
örneklerle tartışıldı. 

Öğleden sonra Hemşire İnsan Gücünün 
Planlanması ve Hemşirelik Hizmetlerinde 
Performans Değerlendirme Sisteminin 
Oluşturulması konulu iki kurs 
düzenlendi. 

Sempozyum sonunda konuşmacılara 
ve oturum başkanlarına sempozyuma 
verdikleri katkılardan dolayı teşekkür 
belgeleri ve hediyeleri takdim edilirken 
katılımcılara ve kursiyerlere de katılım 
belgeleri verildi.

ÇOMÜ’ye Çevre İzin Belgesi
• Üniversitemizin 
yerleşkelerindeki 
faaliyetler 
sonucu oluşan 
atıklar, çevrenin 

korunması ve 
sürdürülebilir kalkınma 

çerçevesinde takip edilerek 
“Atık Hiyerarşisi” prensiplerine 
uygun çalışmalar yapılıyor.

Çevrenin korunması ve sağlıklı 
bir çevrenin oluşturulabilmesi 
kapsamında Terzioğlu, Dardanos ve 
Biga Yerleşkelerinde oluşan evsel nitelikli 

atık suların Çevre Mevzuatına uygun 
olarak arıtılmalarını sağlamak ve mevzuat 

kapsamında alıcı ortama deşarj 
edilmesi amacı ile faaliyete alınan 
Fiziksel – Biyolojik Atıksu Arıtma 
Tesisleri için, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan Atıksu Deşarjı 
konulu Çevre İzin Belgesi alındı. 

Çevre İzin Belgeleri, ENV Çevre 
Yönetimi ve Teknolojileri Şirket 
Genel Müdürü İlhan Bettemir 
tarafından, Üniversitemiz Yapı 
İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan 
Karabulgu’ya takdim edildi.

1. Ulusal Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma 
Ortamı Oluşturma Sempozyumu
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Her Şey Engelleri Kaldırmak İçin
• Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Engelsiz Öğrenci 
Birimi, Engelliler Haftası sebebiyle 
ÇOMÜ’de okuyan engelli öğrenciler 
için kahvaltı etkinliği düzenledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden’in 
başkanlığında gerçekleşen etkinlikte, 
Birim Koordinatörü Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurullah Bolat ile 
Birim Üyeleri; Sağlık Yüksekokulu 
Öğretim Görevlisi Sevda Vurur, Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim 
Görevlisi Dr. Gülçin Gözaydın, Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Tutku Ak, Uzman Psikolog Serdar 
Topal, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda 
görevli Bahattin Atmaca, Birim Sekreteri 
Mehmet Cumhur Mutlu ve öğrenciler 
hazır bulundu. 

ÇOMÜ Engelsiz Öğrenci Birimi tarafından 
organize edilen kahvaltı etkinliğine bilek 
güreşi sporunda dünya şampiyonu olan 
Ümit Burunlular ve Türkiye Bedensel 
Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk 
Türkiye Şampiyonası Türkiye 1’incisi 
Bülent Korkmaz özel davetli olarak katıldı.

Sevgi Engel Tanımaz

Prof. Dr. Süha Özden; bu etkinlikleri 
düzenlemekteki en büyük amacın; 
ÇOMÜ’de eğitim gören engelli 
öğrencilerin eğitimleri süresi boyunca 
ihtiyaçlarını ve taleplerini en üst 
düzeyde karşılayabilmek, sorunlarıyla 
ilgilenebilmek ve bir arada olduğumuzu 
hissettirebilmek olduğunun altını çizdi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer başta olmak 
üzere, ÇOMÜ yönetimi ve ÇOMÜ 
Engelsiz Öğrenci Birimi olarak bu 
konuya özen gösterdiklerini ve birlik 
olarak güzel çalışmalar yapılabileceğini 
söyleyen Prof. Dr. Özden; ‘’Engel kavramı 

günümüzde çok 
geride kalan bir 
kavramdır. Belki 
dünya şartları, 
fiziksel koşullar 
bazen bir takım 
engeller sunabilir 
ama sevgi engel 
tanımaz. Bir arada 
olduğumuz zaman 
ortada hiçbir engel 
olmaz. Dolayısıyla 
üniversite 
olarak biz her 
daim yanınızda 
olacağız’’ dedi.

Öğrencilerin, istedikleri her an 
kendilerine ulaşabileceğini vurgulayan 
Prof. Dr. Özden, Üniversitemizde birçok 

proje ve fiziksel koşullara 
yönelik iyileştirme çalışmaları 
yapıldığını söyledi ve ekledi; 
‘’Bizim göremediğimiz veya 
anlayamadığımız eksiklikler 
varsa onları da bizlerle paylaşıp 
bize yardımcı olun ki daha ileri 
gidelim.’’ Etkinlikte emeği geçen 
herkese ve etkinliğe katılan 
öğrencilere teşekkürlerini 
sunan Prof. Dr. Özden, kendi 

spor dallarında şampiyon olan Ümit 
Burunlular ve Bülent Korkmaz’a etkinliğe 
katıldıkları ve hayat hikâyeleri ile 
öğrencilere ilham kaynağı oldukları için 
ayrıca teşekkür etti. 

ÇOMÜ Engelsiz Öğrenci 
Birim Koordinatörü Yrd. Doç. 
Dr. Nurullah Bolat, bu gibi 
etkinliklerde asıl amacın 
öğrenciler ile tanışmak ve 
onları tanımak olduğunu ifade 
ederek, engelli öğrencilerin 
hepsinden sorumlu olduklarını 
ve herkese doğrudan ulaşmayı 
hedeflediklerini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Bolat; ‘’Bu çalışmaları 
yaparken hedefimiz, engelsiz üniversite. 
Bu hedefe giderken ihtiyaçlarımızı ve 
potansiyelimizi belirlemeyiz. Bunu 
yaparken sizlerden beklentilerimiz var. 
Sizlerin kendi kabuğuna çekilmesini 
istemiyoruz. Mesela engelsiz öğrenci 
topluluğu kurabilirsiniz. Bu topluluklarla 
birlikte kendi aranızda örgütlenebilirsiniz. 
Bir şansınız var üniversite yönetimi 
size tam destek veriyor. O nedenle bu 
şansımızı iyi kullanmalıyız’’dedi.

Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 
Sevda Vurur ise bu etkinlikler sayesinde 
öğrenciler ile zaman geçirip onların 
taleplerini dinlediklerini ve onlara 
üniversitemizin bu konuda yaptığı 
faaliyetleri anlattıklarını söyleyerek emeği 
geçen herkese teşekkür etti.

Kahvaltı ve sohbetten sonra öğrencilere 
ÇOMÜ Engelsiz Öğrenci Birimi tarafından 
sunum yapıldı. Sunumun ardından, 
Sofya'da düzenlenen bilek güreşi 
müsabakalarında dünya şampiyonu olan 
Ümit Burunlular ve Türkiye Bedensel 
Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk 
Türkiye Şampiyonası’nda makaralı yay 
kategorisinde Türkiye 1’incisi Bülent 
Korkmaz, öğrencilere hayat hikayelerini 
ve örnek olacak başarılarını anlattılar.

Hedefimiz, 
Engelsiz 
Üniversite
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• Strateji Geliştirme Daire Başkanları 
ÇOMÜ’nün ev sahipliğinde bir araya 
geldi.

9.Yükseköğretim Kurumları Strateji 
Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin 
ev sahipliğinde Çanakkale’de 
gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye’deki 
yükseköğretim kurumlarının Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlarının yanı sıra 
Maliye Bakanlığından daire başkanları ve 
uzmanlar katıldı.

Kolin Hotel Megaron Salonunda 
gerçekleştirilen toplantının açılışında 
konuşan Rektör Prof. Dr. Yücel Acer; 
kuruluşunun 25. yılında ÇOMÜ hakkında 
genel bilgiler verdi ve ÇOMÜ’nün devam 
eden projelerine dair bilgilendirmeler 
yaptı. 

Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
İlhan Hatipoğlu üniversitelerin strateji 
birim yöneticileriyle gerçekleştirilen 
toplantıların bu yıl 9.sunda bir araya 
geldiklerini ifade ederek; “Toplantının 

Çanakkale’de, tarihimizde özel bir yere sa-
hip olan bu güzel şehirde yapılmasından 
büyük memnuniyet duyuyorum. Bu 
topraklar atalarımızdan en eğitimlilerini 
vatan için şehit verdiğimiz yerler. 

Çanakkale Geçilmez dediğimiz yerde, 
böyle bir şehirde güzide bir eğitim kuru
munun ev sahipliğinde burada olmaktan 
mutluluk duyuyorum” dedi. Konuşmaların 
ardından toplu fotoğraf çekimi 
gerçekleştirildi ve oturumlara geçildi.

Stratejistler ÇOMÜ'deydi 
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ÇOMÜ - GMKA İş Birliğinde İki Proje İmzalandı
• Üniversitemizde proje hazırlama ve 

yürütme bilinci yerleştirmek, eğitim 
çalışmaları yapmak, danışmanlık 
ve bilgilendirme hizmetleri 
vermek için çalışmalar yapan, 
Proje Koordinasyon Merkezinin 
çalışmaları olumlu sonuçlar vermeye 
devam ediyor.

ÇOMÜ’ye “Sınai Mülkiyet Hakları 
Eğitimi” Teknik Desteği

ÇOMÜ Proje Koordinasyon Merkezi 
ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı 
(GMKA) işbirliğinde yürütülen çalışmalar 
neticesinde, Proje Koordinasyon Merkezi 
tarafından hazırlanan ve 2017 Yılı Teknik 
Destek Programı 2. döneminde başarılı 
bulunan projeler arasında yer alan “Sınai 
Mülkiyet Hakları Süreç Yönetimi Eğitimi” 
projesinin imza töreni gerçekleştirildi. 
Törene, Proje Koordinasyon Merkezi 
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin 
Örnek ve GMKA Genel Sekreter Vekili Dr. 
Kasım Özek katıldı.

Teknik Destek kapsamında 
Proje Koordinasyon Merkezi 
Koordinatörlüğünden 5 personel ve 
Koordinatörlük ile işbirliği içerisinde 
çalışmakta olan üniversitemiz 
birimlerindeki 20 öğretim elemanına, 
sınai mülkiyet hakları konusunda 
eğitim verilecek. Düzenlenecek eğitimle 
ayrıca Proje Koordinasyon Merkezi 
çalışanlarının patent başvuru dosyası 
belgeleri, tarifname, istem gibi konularda 
bilgi sahibi olması da hedefleniyor. 

Eğitimin, ÇOMÜ patent portföyünün 
zenginleşmesine destek vererek, 

üniversitemizin Girişimci ve Yenilikçi 
Üniversite Endeksine girme yönündeki 
çalışmalarına katkı sunması amaçlanıyor.

“Sosyal Bilimciler İçin Akademik 
İngilizce Eğitimi” Projesi

GMKA ile iş birliği neticesince imzalanan 
bir diğer proje ise üniversitemiz Sosyal 
Bilimler Enstitüsü tarafından sunulan 
“Sosyal Bilimciler için Akademik İngilizce 
Eğitimi” Teknik Destek Projesi. Projenin 
imza törenine Sosyal Bilimler Enstitüsü 
adına proje yetkilisi Arş. Gör. Ulvi Cenap 
Topçu ve GMKA Genel Sekreter Vekili Dr. 
Kasım Özek katıldı.

Üniversitemizin ve Kalkınma 
Bakanlığının misyon ve stratejik 
hedefleri gözetilerek hazırlanan proje 
ile uluslararası bilgi kaynaklarının 
kullanımı, uluslararası yayın üretilmesi 
ve uluslararası mecralarda sunum ve 
işbirliği gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü ve proje ortağı 
Turizm Fakültesi bünyesindeki genç 
akademisyenlerin Akademik İngilizce 
kullanımında verimin yükseltilmesi 
ile üniversitemizin uluslararası alanda 
başarısının ve saygınlığının artırılmasına 
katkı sunması da amaçlanıyor.

Projenin sahibi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü adına Arş. Gör. Ulvi Cenap 
Topçu tarafından başlatılan proje 
süreci, Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin Örnek 
koordinatörlüğündeki Proje Koordinasyon 
Merkezi’nin rehberliği ve proje ortağı 
Turizm Fakültesi adına Yrd. Doç. Dr. Halil 
Korkmaz’ın katılımı ile son halini alarak 
Nisan ayında “Sosyal Bilimciler için 
Akademik İngilizce Eğitimi” adıyla Güney 
Marmara Kalkınma Ajansı’na sunuldu. 
Proje, yapılan değerlendirme sonucunda 
2017 Yılı Teknik Destek Programı 2. 
dönem başvuruları arasında başarılı 
bulunarak destek almaya hak kazandı.

ÇOBİLTUM’dan Uluslararası İş Birliği Çalışmaları
• ÇOMÜ Bilim ve Teknoloji Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi 
koordinatörlüğünde gerçekleşecek 
olan “The International Joint Sci-
ence Congress of Materials and 
Polymers’’ kongresi için protokol 
imzalandı. 

ÇOBİLTUM Müdürü Doç. Dr. Ayhan Oral 
ile Kimyagerler Derneği temsilcisi Yrd. 
Doç. Dr. Fikret Büyükkaya, Arnavutluk, 
Kosova ve Makedonya’da çeşitli temaslar-
da bulundu. 

Kimyagerler Derneği, Arnavutluk Kimy-
agerler Derneği ve Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde 
Pristhina University (Kosova), Univer-

sity Polytechnic of Tirana (Arnavutluk), 
Mother Teresa University (Makedonya), 
Tetova University (Makedonya) ve Uni-
versity of Tuzla Bosnia and Hersegovia 
(Bosna Hersek) ortak organizasyonu ve 
sektörel katkılar ile düzenlenecek olan 
uluslararası ‘‘The International Joint Sci-
ence Congress of Materials and Polymers’’ 
kongresi için üniversite rektörlükleri ile 
işbirliği protokolü imzalandı.Toplantılarda 
ÇOMÜ Merkez Laboratuvarı’nda 
yapılan araştırma ve analiz olanakları, 
ÇOBİLTUM’un hizmetleri hakkında bilg-
iler verildi.
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• Erasmus+ Sport destekleri 
kapsamında Öğr. Gör. 
Anja Güder tarafından 
hazırlanan, Türkiye’de 
spor alanında kabul edilen 
tek Avrupa Birliği projesi 
"Strong Kids - Güçlü 
Çocuklar” uygulanmaya 
başlandı.   

Almanya, Letonya, Belçika ve 
İtalya'dan da kuruluşların yer 
aldığı proje Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu ve ÇABAÇAM ortaklığıyla 
gerçekleşiyor. Okul öncesi ve ilköğretim 
çağı çocuklarının hareket eğitimi alanında 
örnek model oluşturulması hedeflenen 
proje ile ilgili Öğr. Gör. Anja Güder, spor 
yapan çocukların daha mutlu olduğunu, 
proje ile amaçlarının çocuklara spor 
yapmayı, bedenini hareket ettirmeyi 
sevdirmek ve hayatlarının tamamında 
bir spor dalı ile uğraşmalarını sağlamak 
olduğunu söyledi.

 
Çocuklara hareket eğitimini vermek 

neden önemli?

Çocuklar hareket, spor yaptıkça daha 
kolay öğreniyor aslında. Bu yaş grubunda 
beyin sürekli gelişiyor ve sporla bu 
gelişim daha sağlıklı oluyor. Bu yaş 
grubunda çocuğun 45 dakika oturmasını 
beklemek yanlış. Sonra aileler doktora 
gidiyor “çocuğumuz çok hareketli” diyor. 
Çünkü çocuk yapması gereken hareketi 
gün içerisinde yapamıyor. Bundan 
dolayı enerjisini atamıyor ve bir yerden 
sonra çocuk yerinde duramıyor. Spor 
yapan çocuklar genellikle çok mutlu 
oluyorlar. Çünkü çok doğal bir şey.  Her 
şeyi hareketle öğreniyorlar. Önemli 
olan bütün hayatımızda spor hep olsun. 
Spor, hareket çok küçük yaşlarda çocuğa 
kazandırılırsa çocuk da hayatı boyunca 
spor yapmayı isteyecektir. Amacımız 
çocuğa spor yapmayı bedenini hareket 
ettirmeyi sevdirmek ve hayatının 
tamamında bir spor dalı ile uğraşmasını 
sağlamak. Böylece her zaman daha 

sağlıklı olacaktır. Ben 4 yaşından beri 
spor yapıyorum ve dört yaşından beri 
devam ediyorum. Çocuklarımın hayatında 
da bu olsun istiyorum. Çanakkale’de 
paranız varsa çocuğunuz bir spor dalı ile 
ilgilenebilir. Ama biz bütün çocuklara 
ulaşmak istiyoruz ve bütün çocukların 
spor yapmasını, daha ucuz yollarla spor 
yapmasını öğrenmelerini istiyoruz. 

Türkiye hareket eğitimi konusunda 
nasıl bir noktada?

Türkiye’de hareket eğitimi konusunda 
eksiklikler var. Evet hareket yapılıyor ama 
bir program dahilinde değil ve konuyla 
ilgili bir kaynak yok.  Var olan kaynaklara 
baktık ya Almanca ya da İngilizce. 

Örneğin Almanya’da hareket şarkıları 
olan bir kaynak var. Bu kaynak çocuklara 
direktifler veriyor. Şimdi zıpla, şimdi 
dön, şimdi atla şeklinde. Bunu bu şekilde 
yapınca hem öğretmen hem çocuklar için 
kolay oluyor. 

Spor Yapan Çocuklar
Daha Mutlu

Röportaj  : Eylem Tuna Çoban
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Hareket eğitiminin öneminin, 
Türkiye’de hareket eğitimi konusunda 

eksiklerin farkında olan biri olarak 
bir proje hazırladınız.  “Güçlü Çocuk 
Projesi”. Bize projeden bahsedebilir 

misin? 

Strong Kids-Güçlü Çocuk” projesi 
Türkiye’de bu bir ilk. Avrupa’dan 60 
projenin katıldığı ve Türkiye’den sadece 
ÇOMÜ olarak bizim desteklendiğimiz 
proje 18 ay devam edecek. Projeyi ÇABA-
ÇAM’da ve Çanakkale’de bir ilkokulda 
uygulayacağız. Partnerlerimizle birlikte 
4-6 yaş grubu için bir 
program hazırladık. Bütün 
ülkelerde organizasyonda 
yer alacak bir üniversite 
ya da bir spor organiza-
syonu bulduk ve birlikte 
hazırladığımız 8 haftalık 
programı ÇABA-ÇAM’da 
uygulamaya başladık. 
İlkokuldaki programa ise 
Eylül ayında başlayacağız. 
Programın başında 
çocuklara ön test, sonunda 
da son test uygulaması 
yapıyoruz.  Ön testte 
çocukların basit motor 
hareketlerini hopla-
mak, zıplamak, koşmak 
gibi hareketleri nasıl 
yaptıklarına baktık. 8 
haftalık uygulanan 
program sonrasında 
çocuğun nasıl bir 
noktaya geldiğini 
değerlendireceğiz.   Bu 
programda basit motor 
hareketlerini çalışıyoruz. Geri gitmek, 
hoplamak, zıplamak, koşmak o yaş grubu 
çocukları için çok önemli. 

ÇABA-ÇAM’da kreş çocukları için 
“outdoor pedegoging” de var. Yani 
çocuklarla dışarı çıkıyoruz ve doğal 
materyalle çalışıyoruz.  Basit motor 
hareketleri için bir parkur kuruyoruz ve 
drama yapıyoruz. Bunların hepsi hareket 
eğitiminin parçaları. Amacımız zor şeyler 
yapmak değil. Bu eğitimi daha sonra 
öğretmenler için de vermek istiyoruz. 
Öğretmenler için fotoğraflardan, 
videolardan, müzikten oluşacak bir set 
oluşturarak onlara vermek istiyoruz. Zor 
olduğu zaman öğretmen ders içerisinde 
kullanmıyor. O yüzden ders içerisinde 
5 dakika nasıl kullanabilir bundan 
hareketle bir yol izliyoruz. Bu eğitimi 

vermek için beden eğitimi öğretmeni 
olmak gerekmiyor. Her öğretmen bunu 
yaptırabilir olsun istiyoruz. İlkokulda ise 
daha açık bir program yapmak istiyoruz. 

Her gün 5 dakika spor. Çünkü 
ilkokulda çocuklar çok oturuyorlar. 
Devlet okullarında 1. sınıfta 4. sınıfta 
olduğundan daha az beden eğitimi var. 
Bütün gün çocuklar oturuyorlar. Spor yok. 
Bazen de dışarı çıkıyorlar ve bir tane top 
alıyorlar oynuyorlar ama bu yeterli bir şey 
değil.  

Projede son olarak bir uluslararası kongre 

düzenleyeceğiz ve bu kongreyi ÇOMÜ’de 
yapacağız. 

Program ilköğretimde nasıl olacak?

Bu proje kapsamında verilen mad-
di destekle sınıflar için kutular 
oluşturacağız. Bu kutunun içinde frizbi, 
top, ip vb. birçok farklı materyal olacak. 
Önce biz hareket eğitimini okula giderek 
öğreteceğiz. Sonrasında bu kutuları açıkta 
bırakacağız. Aslında çocuklar topla, frizbi 
ile ne yapacaklarını biliyorlar. Bunun için 
öğretmene de ders vermek istiyoruz ve bu 
dersin bir kaynağı olsun istediğimiz için 
bir dergi hazırlayacağız. Burada beden 
eğitimi öğretmeni olmaya gerek yok. Her 
öğretmen bunu yaptırabilir. 

Avrupa’da bu sistem nasıl?

Almanya’da 1000 okulda hareket eğitim 
programı başladı. Diğer bütün ülkel-
erde hareket eğitimi ve sporla ilgili çok 
iyi programlar yapıyorlar. Türkiye’de 
Matematik, Fizik, İngilizce gibi dersler 
önemli ancak bence bu yaş grubu için 
beden eğitimi ve temel motor hareketleri 
eğitimi çok daha  önemli. Spor aile 
içinde yapılıyorsa çocuk da yapıyor. Eğer 
çocuk ailede görmüyorsa spor yapmıyor. 
Bebekler Almanya’da 6 aylıkken anne ile 
spora başlıyor. Yavaş yavaş Türkiye’de 

yaygınlaşıyor. Almanya’da bu siste-
mi yavaş yavaş değiştirdiler. Ve 
artık sınıfta sadece 5 dakika oyun 
yapıyorsun. Birlikte şarkı söyleyerek 
hareket yapıyorsun. Sonra çocuk 
yeniden kaldığı yerden devam ede-
biliyor. 

Ülkemizde çocuklar için çok 
korumacı yaklaşıyoruz. Aman 

koşma, aman zıplama. Çocuğun 
hareketini kısıtlıyoruz. Ne 

düşünüyorsun bununla ilgili?

Çocuklar genellikle ne yapabileceğini 
ne yapamayacağını çok iyi biliyor. 
Mesela bir parkta oynuyorsunuz. 
Çocuklar tırmanıyor. Çocuk kesin-
likle biliyor buraya kadar gidebilirim. 
Kendisi yaptığında da çok mutlu 
oluyor. “Aa ben kendim yaptım” 
diyor çocuk.  Anne babalar olarak 
çocukların sürekli yanlarında 
oluyoruz ve çocuk bundan dolayı 
yapamayacağını düşünüyor. Evet 

düşebilir ama bu çok normal. Düşebilir 
bir yerleri acıyabilir ama geçecek. Küçük 
yaşta deneye yanıla düşe kalka öğrendiği 
şeyi çocuk hayatı boyunca unutmuyor. 
Çocuk, kazanmanın keyfini yaşarken 
kaybetmenin de normal olabileceğini 
öğreniyor spor ile. Çünkü Türkiye’de her 
zaman sen iyisin, her zaman sen yapa-
bilirsin çocuklara veriliyor. Çocuk hep 
kazanmak, hep başarılı olmak istiyor. 
Eğer olamıyorsa mutsuz oluyor.  Bu konu-
larda daha iyi olabiliriz. Yorulmak burada 
kötü bir şey. Ama Almanya’da iyi bir 
şey. Çünkü çocuk yaratıyor, düşünüyor, 
eğleniyor ve yoruluyor. Böylece enerjisini 
olumlu bir şekilde boşaltmış oluyor. Mutlu 
oldukça daha fazla ve farklı şeyler yap-
mak istiyor ve daha kolay ve iyi öğreniyor 
böylece. 

Röportaj  : Eylem Tuna Çoban
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1000’e yakın öğrencisi bulunan 
Gökçeada’da Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu 
yeni binası açılış töreni 
gerçekleştirildi. 

Hayırsever işadamları Zafer Karadeniz ve 
İskender Karadeniz’in anneleri 
Asiye Karadeniz adına yaptırdıkları 
yüksekokulun açılış törenine 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 
eski Gençlik ve Spor Bakanı Faruk Nafız 
Özak, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 
Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, 
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, 
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, çok 
sayıda protokol mensubu, akademisyen 
ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başlayan açılış töreni, 
Kuran-ı Kerim Tilaveti okunmasının 
ardından açılış konuşmalarıyla devam 
etti.

Hedefimiz, ÇOMÜ’nün Kalitesiyle 
Adından Söz Ettiren Bir 

Üniversite Olma Sürecini İlerletmek

Törende açılış konuşmasını yapan Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer, ÇOMÜ’nün 50 bin 
öğrencisi ile sadece Çanakkale merkezde 
değil Çanakkale’nin tüm ilçelerinde 
eğitim öğretim ve araştırma yapan bir 
üniversite olduğunun altını çizerek; 
“Üniversitemizin 25. yılında hedefimiz, 
kalitesiyle adından söz ettiren bir üniver-
site olma sürecini ilerletmek” dedi.
Rektör Acer, “Çanakkale merkezdeki 

hocaların ve öğrencilerin sahip olduğu 
imkânlara ilçelerdeki hocalarımız ve 
öğrencilerimiz de sahip olsun anlayışıyla 
çalışıyoruz” diyerek Türkiye’nin sahip 
olduğu yegâne iki adanın Türkiye için ne 
ifade ettiğini bildiğini, bu adaların daha 
ileriye götürülmesinde yapılacak çok iş 
olduğunu, bu anlayışla çalıştıklarını be-
lirtti ve Gökçeada’da bulunan Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yük-
sekokulu ile ilgili bilgiler verdi;
“Burada iki okulumuz var. Bir tanesi şu 
an yeni binasını açmak üzere olduğumuz 
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yük-
sekokulu. Yüksekokulumuz dört yıllık 
bir okuldur. Hali hazırda 264 öğrencisi 
bulunmaktadır. Burada görev yapan 
19 öğretim elemanımız var. Bunun 
yanı sıra yine Gökçeada’da hemen 
yanı başımızdaki binayı kullanan 774 
öğrencisi bulunan Gökçeada MYO var. 
Şu an hizmete açacağımız bina toplam 
7250 m2 alana oturtulmuş ve 2980 m2 

kapalı alanı olan bir okul binasıdır. Bu 
bina içerisinde 18 adet akademisyen 
odası bulunmakta, 6 adet idari faaliy-
etlerde kullanılacak oda, 17 adet derslik 
var. Bunların dışında 3 adet laboratuvar, 
bilgisayar odası, kütüphane, kantin ve 
sığınak var.

“Gökçeada’da Çalışmalarımız 
Devam Edecek”

Gökçeada’da yapılacak bir hayli işimiz 
var ve adanın ilerlemesinin önünü 
açacak esas unsurun üniversite 
olduğuna inanıyoruz. Göreve geldiğim 
günden beri buradaki okullarımızı sık 
sık ziyaret ediyorum. Tespit ettiğimiz 
eksiklerin giderilmiş olduğunu gör-
menin mutluluğunu ve gururunu 
yaşıyoruz. Bugün, yeni binamızı açmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Şüphesiz ki, bu 
hizmetler devletimizin sağladığı imkân-
larla oluyor. 
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 Kullanılan mevcut binamızın da depreme 
dayanıklı hale getirilmesi hususunda 
çalışmalarımızı tamamlayacağız.  Kredi 
Yurtlar Kurumu, bu sene 280 kişilik 
kız öğrenci yurdunu hizmete açıyor. 
Yeni meslek yüksekokulu binasını ve 
öğrencilerimizin kullanabileceği sosyal ve 
sportif alt yapıları kurabilecekleri tesisleri 
hazırlamak istiyoruz.

“ÇOMÜ, Gökçeada’da Organik              
Tarım Eğitimi Verecek”

Bu güç birliği oldukça inanıyoruz ki çok 
kısa sürede işlerimizi tamamlayacağız. 
Buraya uygun bölümlerin sayılarını 
arttırmaya çalışıyoruz. Burada çok 
daha fazla öğrencimiz olsun istiyoruz. 
Bu bağlamda çok yakın zamanda Tur-
izm Bölümü'nün açılması için gerekli 
çalışmaları tamamladık. Bir başka önemli 
bölümün de organik tarım olduğunu 
düşünüyoruz. Gökçeada’da hali hazırda 
organik tarım yapılmakta. Üniversite 
olarak, bu işin bir parçası olmak istiyoruz 
ve elimizden geleni yapmaya başladık. 
Çok yakın zamanda bu bölümde hoca 
sayımızı tamamlayacağız. Aynı zamanda 
meslek yüksekokulumuzun da öğrenci 
sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Ümit 
ediyoruz ki YÖK’ün onayına sunduğumuz 
çağrı hizmetleri programı birçok 
öğrencimizin okumak isteyeceği bir 
bölüm olacak ve böylece öğrenci sayımızı 
arttırmış olacağız. Özellikle vurgulamak 
isterim ki, hayırsever iş adamlarımız 

yaptırdıkları 
yeni binayla 
Gökçeada’ya 
gösterilen değeri 
bir kez daha 
ortaya koymuş 
oldular. Sayın 
Zafer Karad-
eniz projenin 
başından itibar-
en tüm süreçleri 
yakından takip 
etti. Eğitim 
dünyasına ver-
dikleri katkıdan 
dolayı Üniver-
sitemiz adına teşekkür ediyorum. Onları 
yetiştiren saygıdeğer hanımefendi Asiye 
Karadeniz’e bir kez daha Allah'tan rahmet 
diliyor, saygı ve minnetle anıyoruz. 
Değerli vakitlerini ayırıp teşrifleriyle bi-
zleri onurlandıran başta Sayın Bakanımız 
ile tüm misafirlerimize ve emeği geçen 
herkese şükranlarımı sunuyor yeni 
binamızın hayırlı olmasını diliyorum.”

“İşinizi En iyi Yapan Olun”

Hayırsever İş Adamı Zafer Karaden-
iz  özellikle gençlere seslendiği ve büyük 
alkış aldığı konuşmasında şunları ifade 
etti:

“Ülkelerin gelişmeleri, bilimin kalitesiyle 
ve bireylerin kaliteli yetişmesiyle müm-
kün olacaktır.  Bu açıdan ülkemizin sizlere 
çok ihtiyacı var. Allah’ın verdiği iradeyi, 
gücü kullanarak işinizi en iyi yapanlardan 
olun. Göreceksiniz ki önünüzde hiçbir 
engel ve haksızlık kalmayacaktır. Değerli 
öğrenciler, bu sebepten hedefi büyük 
koymanız gerekmektedir. Kendinize 
güvenmeniz ve bu ülkenin geleceği için 
elinizden geleni yapmanız gerekmektedir. 
Dürüst ve çalışkan bir gençlik, bu ülkenin 
büyümesi için en büyük faktördür. Kendi-
nize güvenin. Bilime,  bilgiye büyük değer 
verin ve sahip çıkın.”

“Kaliteli Eğitim En Büyük Hedefimiz”

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Faruk Nafız 
Özak 2002 yılından itibaren hükümetin 
eğitime ayırdığı bütçenin sürekli artış 
gösterdiğini belirterek: “Eğitim, su ve yol 
medeniyetin bir göstergesidir. Çağdaşlık, 
ancak insana saygı göstermekle, muasır 

medeniyetler seviyesine gelmek ise 
ancak eğitime sunulan katkıyla mümkün 
olacaktır. Bizler, Atatürk’ün vasiyetini 
yerine getirdiğimiz için gurur duyuy-
oruz. Geçmişiyle övünen, bu günüyle 
barışık, yarınından emin, teknolojiyi ve 
bilgiyi elinde tutmuş gençlerimizle gurur 
duyuyoruz. Ülkemizi geleceğe taşıyacak 
gençlerin kaliteli eğitim almaları bizlerin 
en büyük hedefidir.

Böylesine kıymetli ve hayırlı evlatlar 
yetiştirdikleri için, Rahmetli Ali Karadeniz 
ve Asiye Karadeniz’i rahmetle anıyorum. 
Doğduğu yere değil doyduğu yere destek 
veren Sayın Zafer Karadeniz’e ve Sayın 
İskender Karadeniz’e yaptıkları hayırlı 
hizmetler için teşekkür ediyorum” dedi.

“Üniversiteler Bulundukları Bölgenin 
Entelektüel Üretime Zemin Hazırlıyor”

Üniversitelerin bulundukları bölgelere 
büyük katkılar sunduğunun altını 
çizen Vali Orhan Tavlı, yüzyıllardan beri 
barışın, huzurun, hoşgörünün, dostluğun 
medeniyetin ve bir arada yaşamanın 
en güzel örneklerini veren güzel 
Çanakkale’nin eşsiz adası Gökçeada’ya, 
bu okulu kazandıran hayırsever iş 
adamlarına teşekkür etti ve ekledi:
“Ülkemizde son yıllarda her şehirde 
açılan üniversiteler o şehrin ekonomik 
hayatına, ticaret hayatına, yatırımlarına 
oldukça büyük katkı sağlamakta ve ticari 
hareketlilik kazandırmaktadır. Üniver-
siteler bulundukları bölgenin ticaretine, 
ekonomisine sağladıkları faydadan çok 
daha fazlasını, ülkelerin, bölgelerin 
firmalarına katma değer üreterek, bilgi 
üreterek, teknoloji ve inovasyon üreterek 
sağlamaktadırlar.

Hayırsever işadamı Zafer Karadeniz
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Bu katkılar hem uzun vadeli olmakta hem 
de geniş bir alana yayılan ve her kesimin 
yararlanabileceği, paylaşabileceği bir en-
telektüel üretime zemin hazırlamaktadır. 
Birçok yerde üniversiteler o ilin önüne 
geçmiş, o ilden daha fazla tanınmış, 
bulunduğu bölgenin ekonomisi tama-
men üniversiteye bağlı hale gelmiştir. 
Bu iller zamanla bir üniversite kenti, bir 
ilin araştırma ve kampüs şehirleri haline 
gelmeye başlamıştır. 

Bugün insanlar ihtiyacı olan bilg-
iyi araştırmayı, istatistiği evlerinde 
oturdukları yerden ellerindeki tabletlerle 
dünyanın diğer ucuna nanosaniye 
içerinde transfer etmektedirler. Ben 
burada eğitim alacak sevgili öğrenci 
arkadaşlarımıza bu gelişmeleri yakından 
takip etmelerini, sürekli bir gelişme ve 
ilerleme içerisinde olmalarını tavsiye 
ediyorum. Zira teknoloji ve bilgi üretme 
yarışında geride kalmanız bizler için ülke-
miz için geleceğimiz için telafi edilemez 
bir eksiklik olacaktır.”

“Eğitim Geleceğe Yapılan                            
En Büyük Yatırımdır”

Açılışta konuşan Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz, insana verilecek en 
güzel hizmetin, eğitim alanında verilen 
hizmet olduğunu söyledi. “İnsanların en 
hayırlısı insanlara faydalı olandır” sözünü 
hatırlatan Yılmaz; “Eğitim bir ülkenin 
sadece bugününe değil geleceğine de 
yapılacak en iyi yatırımdır. Eğitimden 
daha hayırlı daha faydalı bir yatırım 
yoktur. Bu nedenle Karadeniz ailesini 
hayır için böyle bir tercihte bulundukları 
için tebrik ediyorum. Karadeniz ailesi 
tarafından adını ve anısını yaşatmak için 
yaptırılan bu okul vesilesiyle merhum an-
neleri Asiye Karadeniz'e Allah'tan rahmet 
diliyorum” diyerek mevcut üniversite ve 
eğitim sistemiyle ilgili bilgiler verdi.

“Türkiye’nin Geleceği Aydınlık”

“Bugün her ilimizde en az bir devlet üni-
versitesi var. Bugün itibariyle 111 devlet, 
65’i vakıf yükseköğretim kurumu ve 
6’sıda vakıf meslek yüksekokulu olmak 
üzere toplam 182 yükseköğretim kurumu-
muz mevcut. Öğrenci sayımız da 7 milyon 
313 bin. Bu rakamla Avrupa’da Rusya’dan 

sonra en fazla üniversite öğrencisine 
sahip ülkeyiz. Dolayısıyla Türkiye’nin 
geleceği nasıldır dediklerinde, sadece 
üniversite öğrenci sayısının 7 milyonun 
üzerinde olduğunu bilmek, Türkiye’nin 
geleceğinin aydınlık olacağını görmek için 
yeterlidir.”

Kendisinin 70 kişilik sınıflarda öğrenim 
gördüğünü söyleyen Bakan Yılmaz, 
sınıflardaki öğrenci sayısını azalttıklarını 
ve sayıyı daha da aşağıya düşüreceklerini 
belirterek "Başbakanımızın talimatıyla da 
çok göç alan büyük şehirlerimiz başta ol-
mak üzere ikili eğitimi kaldıracağız’’ dedi.

“10 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak”

Eğitimde kaliteyi arttırmak 
için öğretmen başına düşen öğrenci 
sayısının az olması lazım. Bizim dönemi-
mizde 560 binin üzerinde öğretmen 
ataması gerçekleştirdik. Sadece 
geçen yıl 50 bin, toplamda 560 binin 
üzerinde öğretmen ataması ile en 
büyük yatırımı öğretmene yaptık. Bu 
yılda 20 bin öğretmenin mülakatını 
yapıyoruz. Ağustostan sonrada 10 
bin öğretmen alacağız. Allah nasip eder
se iki yılda atadığımız öğretmen sayısı 
80 bine çıkacak. İstiyoruz ki evlatlarımız 
daha iyi eğitim alsın. Öğretmen başına 
düşen öğrenci sayısını da 30’ların üzerin-
den 20’lerin altına düşürdük. Dolayısıyla 
bu konuda da iyi bir noktaya doğru 
gidiyoruz. Geçen yıl TEOG sınavı yapıldı. 
Bu sınavda 120 sorudan 120’sini yapan-
lar Van’ın Erciş’inden, Edremit’inden 
çıktı. Muş’un Varto’sundan, Şırnak’ın 
İdil’inden çıktı. Tunceli Çemişkezek’ten 
çıktı. Çemişkezek’ten birisi Robert Kolej’e 

gidebiliyorsa veya Muş’un Varto’sundan 
taşımalı eğitimle öğrenim gören bir kişi 
eğitimde en yüksek dereceye gelebiliyorsa 
biz fırsat eşitliğinde epey mesafe aldık 
demektir. Ama daha yapmamız gerek-
enler var. Ondan hiç şüpheniz olmasın. 
Eğitimde Türkiye’nin bugünü dünden kat 
kat iyi. Yarın gelecek, yarınımız bugünü-
müzden kat ve kat daha iyi olacak. İşte bu 
okul da yarının Gökçeada’sında yarının 
eğitiminin bugünden daha iyi olacağına 
çok güzel bir örnektir" dedi.
Konuşmaların ardından günün 
anısına hediye takdiminde 
bulunuldu ve binanın 
açılışı yapıldı. 
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“Çanakkale’de Havacılık ve Gelişimi”                     
Paneli Gerçekleştirildi

• Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu tarafından Troia 
Kültür Merkezi’nde “Çanakkale’de 
Havacılık ve Gelişimi” başlıklı panel 
gerçekleştirildi. 

Panele, Umurbey Belediye Başkanı Sami 
Yavaş, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit, İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tar-
han, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Enver 
Yolcu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi Havacılık Topluluğu Akademik 
Danışmanı Doç. Dr. Cafer Türkmen, 
akademisyenler, çok sayıda öğrenci ve 
izleyici katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan 
etkinlik, açılış konuşmalarıyla devam etti.
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yük-
sekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Enver 
Yolcu, meslek yüksekokulu bünyesinde, 
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü ve bu 
bölümün altında Sivil Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği Programı tekliflerinin YÖK 
tarafından kabul edilerek eğitim-öğretime 
başlayabilmek için gerekli hazırlık 
çalışmalarının yapıldığını söyledi. Yrd. 
Doç. Dr. Enver Yolcu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 
Programı, henüz çiçeği burnunda bir 
programımız olmasına rağmen, ilk 
etkinliğini bu panelle gerçekleştirmiş 
bulunuyor. Hava taşımacılığı, günü-
müzde daha sık tercih edilmeye başlanan 
bir ulaşım şekli olması bakımından, 
önemini artırarak devam ettiriyor. 
Havacılık sektöründe, son 20 yıl içinde 

yakalanan gelişme ve artan yolcu 
kapasitesi ile bu alandaki istihdamın 
artması neticesinde oluşan ihtiyaçların 
karşılanmasına, Sivil Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği programımızın önemli bir 
katkı yapacağını düşünüyorum. Yeni 
açılan havaalanları, artan yolcu kapasitesi 
ile sivil havacılık sektöründe işletmecilik 
hacminin genişlemesi, bu sektördeki 
işletmeciliğin önemini artırmaktadır. 
İşletmecilik ve temel havacılık bilg-
ileriyle donatılmış, etkili iletişim 
becerilerine sahip, çözüm odaklı profe-
syonellerin yetişmesinde ihtiyacın bir 
bölümünü karşılayacağını düşündüğümüz 
programımızın ilk etkinliği olan panele 
katkı sunan değerli panelistlerimize ve 
panelin düzenlenmesinde emeği geçen-
lere en içten teşekkürlerimi sunarım.”

ÇOMÜ Havacılık Topluluğu Başkanı 
Metin İnan’ın topluluk ve çalışmaları 

hakkında kısa bir sunum yapmasının 
ardından Çanakkale Havalimanı Hava 
Enformasyon görevlisi Murat Taşdemir’in 
oturum başkanlığını yaptığı panele 
geçildi.
Panele, Havalimanı Müdürü Metin 
Bölücek, Hava Trafik Kontrolörü Evren 
Çayır, uçuş öğretmeni Pilot Hüseyin 
Veral ile Orman Mühendisi Ersin Gürbüz 
katıldılar. Panelistlerin konuşmalarından 
sonra soru-cevap bölümüne geçildi. 
Panel sonrasında, Çanakkale Görsel 
Tanıtım Derneği ve Umurbey Belediyesi 
işbirliğiyle 17-20 Ağustos 2017 tarihleri 
arasında Umurbey’de gerçekleştirilecek 
olan  “Troy Air Fest” hakkında dernek 
başkanı Timur Kara tarafından bilgile-
ndirme yapılarak Çanakkale halkı festi-
vale davet edildi.

Katılımcılara ve katkı sunanlara takdim 
edilen plaketlerle etkinlik sona erdi.
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Uçurtmalar ÇOMÜ 
Semalarında 

Havalandı

ÇOMÜ personelinin yanı sıra Çanakkale halkının da ilgi 
gösterdiği etkinlikte, ücretsiz dağıtılan uçurtmaları, katıldıkları 
atölye çalışmalarında monte eden çocuklar ve aileleri, 
uçurtmalarını Güzel Sanatlar Fakültesinin bahçesinde uçurdular. 

Uysallar Home Design ve Sönmezler - Hyundai sponsorluğunda 
gerçekleştirilen etkinlikte pilav ikramı da yapıldı. 

• Üniversitemizin kuruluşunun 25. yıl dönümü etkinlikleri 
kapsamında, 25. Yıl Kutlama Komitesi tarafından organize 
edilen “Uçurtma Atölyesi ve Etkinliği” gerçekleştirildi. 

Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını 
Araştırma Merkezi  tarafından 2003 
yılından itibaren yayınlanan ve Modern 
Language Association (MLA), Direc-
tory of Open Access Journals (DOAJ), 
Index Islamicus, Scientific Indexing 
Services, Eurasian Scientific Jour-
nal Index (ESJI) ve I2OR uluslararası 
indekslerce ve TÜBİTAK ULAKBİM, 
Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, 
Acar İndeks, Arastırmax ve SOBIAD 
ulusal indekslerce taranan Çanakkale 
Araştırmaları Türk Yıllığı’nın, 22. sayısı 
yayınlandı.

Bu sayısında,  “Erkekler İçin Askerliğe 
Hazırlık Dersleri, General Li Jing’in 
Askerî Düşüncesinin Doğu Türk 
Kağanlığının Çöküşüne Etkisi, 
Karesioğulları Beyliği Ekonomisi, Birinci 
Dünya Savaşı’nın Seyrini Değiştiren 
Goeben ve Breslau Gerçeği, II. Mahmud 
Döneminde Yapılan 1832 Tarihli 
Arazi ve Emlak Sayımı: Gelibolu Örneği, 
Dardanelles, Hellespont, Çanakkale: 
Çanakkale Haritaları, Sultan V. Mehmed 
Reşad’ın Edirne Seyahati” başlıklı 
makaleler yer alıyor.  

Çanakkale Araştırmaları 
Türk Yıllığı Yayınlandı



61ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

Kutlu Doğum Programında "Hz. Peygamber ve 
Güven Toplumu" Hakkında Konuşuldu

• Kutlu Doğum Haftası 
münasebetiyle ‘’ Hz. 
Peygamber ve Güven 
Toplumu  ’’ temalı söyleşi 
Çanakkale İl Müftülüğü 
tarafından İÇDAŞ Kongre 
Merkezinde düzenlendi.

Kutlu Doğum Programına, 
Çanakkale Valisi Orhan 
Tavlı, Çanakkale 
Onsekiz Mart 
Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Yücel 
Acer, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Mirza Tokpunar, 
Çanakkale 
Protokolü, 
sivil toplum 
kuruluşlarının 
temsilcileri ve 

çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Kur’an-ı Kerim 
Tilavetiyle başlayan 
programda, Çanakkale İl 
Müftüsü Arif Gökçe ve 
Çanakkale Valisi Orhan 
Tavlı birer konuşma 
yaptı. Konuşmaların 
ardından, ÇOMÜ 
Rektör Yardımcısı ve 
İlahiyat Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. Mirza 
Tokpunar tarafından 

“ Hz. Peygamber ve Güven Toplumu  ’’ 
temalı söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşinin sonunda, İl Müftüsü Arif 
Gökçe tarafından protokole gül dağıtıldı 
ve İl Müftülüğü Tasavvuf Korosunun 
seslendirdiği ilahi ve kasidelerden oluşan 
dinletiyle program sona erdi.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mirza Tokpunar

ÇOMÜ’nün İlk Çocuk Üniversitesi Öğrencileri 
Mezun Oldular

• Çocukların erken yaşta üniversite 
havasını soluması amacıyla 
İsmail Kaymak Okulları 4. Sınıf 
öğrencileri, Çocuk Üniversitesi 
Projesi kapsamında ÇOMÜ’nün 
çeşitli fakültelerinde derslere 
katıldılar, uygulama alanlarını 
görme fırsatı buldular.

Fen Edebiyat Fakültesi’nde Arkeoloji, 
Turizm Fakültesi’nde Gastronomi, 
ile Ziraat Fakültesi ve Deniz Bilimleri 
ve Teknolojisi Fakültesi’nin çeşitli 
bölümlerinde uygulamalı derslere iştirak 
eden 53 öğrenci, aynı zamanda ÇOMÜ 
Kütüphanesi’ni ziyaret etti, ÖSEM 
öğrenci yemekhanesinde yemek yedi. 

3 haftalık program neticesinde miniklere, 
Troia Kültür Merkezi’nde mezuniyet 
töreni gerçekleştirildi. 

Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden, Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Dardeniz, 
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çavuş 
Şahin ile ilgili akademisyenlerin yanı sıra, 
İsmail Kaymak Okulları Müdürü Ayhan 

Aytekin ile velilerin katıldığı törende, 
projeye destek veren akademisyenlere 
plaket takdim edildi. 

Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden 
burada yaptığı konuşmada çocukları 
üniversitemizde ağırlamaktan 
mutluluk duyduğunu ifade ederek “Bir 
benzeri var mı bilmiyorum ama bence 
önemli bir proje. Çocuk Üniversitesi 

Projesi kapsamında öğrencilerimiz 
özellikle uygulamalı bilimler ağırlıklı 
programlarımızda projelerini 
gerçekleştirdiler. Çocuklarımız açısından 
keyifli geçtiğini düşünüyorum. İleride 
çalışmak istediğiniz mesleğe böyle güzel 
projelerle karar vereceksiniz. Projede 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” 
dedi. 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni  
Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Erdem’in 
temsil ettiği törende, Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü 
Nüammer Uslu ve 
öğrenciler Atatürk 
Anıtı'na çelenk 
sundular.

Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
ardından günün anlam 
ve önemini belirten 
konuşmayı yapan 
Uslu; Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 19 
Mayıs günü Samsun'a 
çıkışının milletin 
varlığını güçlendiren, 
umutlarını yeniden 
canlandıran ve İstiklal 
Mücadelemizi fiilen başlatan bir adım 
olduğunu kaydetti.

19 Mayıs'ın, milletimizin bağımsızlık 
inancından, vatan sevgisinden, özgür 
yaşama kararlılığından güç alınarak 

zulme, emperyalist güçlere karşı verilen 
bir mücadele olduğunu belirten Uslu "19 

Mayıs, Cumhuriyetimizin ön sözüdür. Bu 
aziz vatanın bağımsızlığı ve kurtuluşu 
uğruna çok büyük bedeller ödenmiş, 

güçlü Türkiye'nin inşası 
için bugün olduğu gibi 
emsalsiz mücadele 
ve fedakârlıklar 
gösterilmiştir. İstikbal 
ve istiklal mücadelemiz, 
şehit ve gazilerimizden 
aldığımız güç ve 
ilhamla 19 Mayıs 
ruhunda olduğu gibi 
azim ve kararlılıkla 
geçmişte olduğu gibi 
bugünde sürmekte ve 
gelecekte de sürecektir." 
dedi.

Törenin ardından kent 
protokolü, gaziler ve 

tüm okullardan öğrencilerin katıldığı 
bayrak yürüyüşü düzenlendi.

19 Mayıs 
Coşkusu

• 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.
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• 14.Türkiye Koç Spor Fest 
Üniversite Oyunları, bu 
yıl kuruluşunun 25. yılını 
kutlayan Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nde 
gerçekleşti.

ÇOMÜ’nün 25. kuruluş yıldönümü 
etkinlikleri bünyesinde Türkiye 
Üniversite Sporları Federasyonu 
ile birlikte, bugüne dek 35 
farklı şehirde gerçekleştirilen, 
üniversiteler arası düzenlenen 
en prestijli spor etkinliklerinden biri 
olan Koç Sport Fest, ÇOMÜ Terzioğlu 
Yerleşkesi’nde tüm heyecanıyla yaşandı.

Açılışı, Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu (BESYO) Spor Salonunda 
düzenlenen törenle yapılan Koç Spor 
Fest etkinlikleri 5 gün boyunca devam 
etti. Terzioğlu Yerleşkesinde, açık hava 
oyunları ve Basketbol Süper Lig Yükselme 
müsabakaları gibi çeşitli etkinlikler 
düzenlenirken, sosyal medya ile entegre 
bir çok eğlenceli etkinlik de organize 
edildi. Yapılan çekilişler ile etkinliğe 
sadece seyirci olarak katılan gençler de 
heyecan yaşadı.

Kampüste Gündüz Yarış Heyecanı, 
Gece İse Şebnem Ferah Coşkusu 

Yaşandı

Üniversitemiz, Türkiye Koç Spor Fest 
Üniversite Spor Oyunları kapsamında 
düzenlenen spor müsabakaları gündüz 
etkinlikleriyle renklenirken, festival 
çerçevesinde, Şebnem Ferah gençlerle 
bir araya geldi. Dardanos Yerleşkesinde 
gerçekleşen konserde, Şebnem Ferah 

sevilen şarkılarını ÇOMÜ öğrencileri 
için seslendirdi, soğuk havaya rağmen 
gençlerin ilgisi büyük oldu.
Çanakkale’de spor ve müziği öğrencilerle 
buluşturan Koç Spor Fest Yetkilileri 
ile ÇOMÜ Yönetimi, gerçekleştirilen 
etkinlikleri değerlendirmek için bir araya 
geldi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in makamında 
yapılan görüşmede; Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Süha Özden, Türkiye Üniversite 
Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu 
Üyesi Doç. Dr. Hürmüz Koç, BESYO 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu, 
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Yüksel 
Yıldız, Koç Fest Genel Koordinatörü 
Levent Mergen, Basketbol İl Temsilcisi 
Murat Firidinoğlu, Koç Holding 
temsilcileri ile basketbol turnuvasına 
katılan üniversite temsilcileri de hazır 
bulundular.Türkiye’nin en ünlü rock 
sanatçılarından biri olan Şebnem Ferah’ı 
gençlerle buluşturmaktan mutluluk 
duyduklarını ifade eden Rektör Acer; Koç 
grubuna desteğinden ötürü teşekkür etti.

Özellikle üniversiteler bünyesinde 
ülkemizde spora yeterli değerin 

verilmediğini belirten Acer “Bu 
konuda almamız gereken hayli 
mesafe var. Devlet bursuyla 6 yıl 
İngiltere’de okudum. Daha önce 
hiç duymadığım ama üniversitede 
yaygın şekilde yapılan birçok farklı 
spor dalıyla orada karşılaştım. O 
ülkenin olimpiyatlara hazırlanışını 
izledim. Olimpiyatlarda daha 
fazla madalya almak için ulusal 
seferberlik halinde topyekun 
çalışıyorlar. Genç nüfusu yoğun 
olan bir ülke olarak bu konuda 

daha fazla çalışmalıyız” dedi.

Eğitim kurumlarında spor 
alanlarının çoğalması fikrini 
konuklarıyla paylaşan Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer “Sağlıklı, 
kendine güvenen nesiller 
için eğitim kurumlarında 
spor alanlarının çoğalması 
gerektiği kanaatindeyim. 
Biz de göreve geldiğimizden 
bu yana üniversitemizin 
her kampüsünde farklı 

spor dallarının yapılabilmesi için çaba 
gösteriyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hürmüz 
Koç “Çanakkale böyle bir organizasyona 
talip olunca mutlu olduk. Ve etkinlikler 
için daha disiplinli, katılımı bol bir spor 
dalı olan basketbolu tercih ettik. Ev 
sahipliğinden ötürü sizin nezdinizde 
tüm personelinize teşekkür ediyorum. 
Federasyonumuzun güçlü bir sponsoru 
var. Koç Holding bu konuda bize destek 
veriyor” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden; 
dolu dolu bir spor etkinliğine ÇOMÜ 
olarak evsahipliği yapmaktan dolayı 
mutlu olduklarını ifade ederek, Bir 
basketbol sever olarak keyifli maçlar 
izlediğini söyledi. Prof. Dr. Özden; ‘’ 
Sporun kardeşlik ve dostluk olduğunu hiç 
ama hiç unutmamalıyız’’ dedi.

BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necati 
Cerrahoğlu ise üniversitemizin 25. yılını 
kutladığımız bugünlerde böyle keyifli bir 
festivalin ÇOMÜ’de düzenlenmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Doç. Dr. Cerrahoğlu; Koç Spor Fest’in 
önümüzdeki yıllarda dünyada model 
olabileceğine dikkat çekerek “İnanıyorum 
ki ilerleyen yıllarda Koç Spor Fest 
dünyada da model olacak. Türkiye 
Üniversitelerarası Spor Federasyonu 
bu yılın etkinliklerinin başlangıcını 
Çanakkale’de yaparak bizi çok mutlu 
ettiler. Güzel yarışmalar oluyor, gençlik 
kaynaşıyor. Bu vizyonu düşünmek bile 
başarı” diye konuştu.

Koç Spor Fest İle Spor ve 
Müzik ÇOMÜ’deydi
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Sanal İşletme Projesi Tamamlandı
• Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu’nda uygulanan ‘Sanal 
İşletme Uygulaması Alt Yapı Projesi’ 
tamamlandı. Projeyi başarıyla 
bitiren 35 öğrenciye düzenlenen 
törenle sertifikaları verildi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile 
İşletme Yönetimi programları ikici sınıf 
öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Sanal 
İşletme Uygulaması Alt Yapı Projesi’ 
tamamlandı. 

Bu yıl ikincisi düzenlenen, proje 
kapsamında oluşturulan Sandık Üretim 
ve Ticaret (ÇASBİL) A.Ş.’de işletme alt 
yapısını öğrenen öğrencilere, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin 25’inci 
yıl etkinlikleri kapsamında sertifikaları 
verildi. Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen törene Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcı 
Öğretim Görevlisi Ayhan Sarıyıldız, 
Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Feyza 
Dereköy, Proje Araştırmacısı Yrd. Doç. Dr. 
Sena Erden Ayhün, Akınsoft firmasının 
yetkilileri, akademik ve idari personel ile 
öğrenciler katıldı.

Proje ve ÇASBİL A.Ş. hakkında bilgi veren 
Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Feyza 
Dereköy, proje kapsamında sanal bir 

öğretim ortamı oluşturulduğunu söyledi. 
Projeyle öğrencilerin; yönetim, muhasebe, 
finansman, üretim, pazarlama ve insan 
kaynakları gibi alanlarda edindikleri 
teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme imkanı 
bulduklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr. 
Dereköy, öğrencilerin projeyle iş hayatına 
yönelik bir simülasyonla deneyim 
kazandıklarını söyledi.

Projeye ikinci kez destek vermekten 
duydukları memnuniyeti dile getiren 
Akınsoft Çanakkale Bayii Koordinatörü 
Çiçek Canöz, projenin uygulamalı eğitime 
alanında önemli bir katkı sağlayacağını 
ifade etti. Projeye desteklerinin devam 
edeceğini vurgulayan Çiçek; Yrd. Dr. 
Feyza Dereköy ile Yrd. Doç. Dr. Sena 
Erden Ayhün’e ve projeye katılan tüm 
öğrencilere teşekkür etti.

Meslek Yüksekokullarının hedeflerinden 

birinin Türkiye’nin öncelikli 
ihtiyaçlarından biri olan nitelikli 
ara eleman yetiştirmek olduğunu 
hatırlatan Çanakkale Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcı 
Öğretim Görevlisi Ayhan Sarıyıldız, 
öğrencilere gerçek bir işletme deneyimi 
sunan projenin öğrencileri iş hayatına 
hazırlanması açısından oldukça yararlı 
olduğunu belirtti.

Akınsoft Çanakkale Bayii Koordinatörü 
Çiçek Canöz’e çiçek takdim eden Müdür 
Yardımcı Sarıyıldız, projenin teknik alt 
yapısının oluşturulmasında yardımcı 
olan Öğretim Görevlisi Varol Güven’e 
ise teşekkür belgesi verdi. Akınsoft 
Çanakkale Bayii Müdürü Ergün Canöz 
ve Bayii Koordinatörü Çiçek Canöz’ün 
öğrencilere sertifikalarını verdiği tören, 
toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer BİİBF Öğrencileri ile Bir 
Söyleşi Gerçekleştirdi
• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Yücel Acer, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Didem 
Yaman Amfisinde öğrencilerle bir araya geldi. 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, ilk olarak iki yıllık görev süresi 
boyunca üniversite genelinde ve fakülte özelinde yapılan 
çalışmalardan bahsetti. Temel hedefin ÇOMÜ’yü Türkiye 
sıralamasında en iyi eğitim veren üniversiteler listesinde hızla 
üst basamaklara taşımak olduğunu belirten Prof. Dr. Yücel 
Acer, “ İki yıl içerisinde üniversitemizi bu başarı sıralamasında 
14 basamak yukarı taşıyarak 44. sıradan 30. sıraya yükselttik 
ve kaliteyi arttırma yönünde çalışmalarımızı hızla devam 
ettiriyoruz.” dedi.

Rektör Acer "Kaliteyi arttırma 
yönünde çalışmalarımızı hızla 
devam ettiriyoruz."
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6. İktisat Günleri 
Etkinliği
• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilg-

iler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanlığı ve öğrencileri 
tarafından düzenlenen İktisat Günleri Etkinliğinin 6.sı 
gerçekleşti. 

‘SBF Kariyer; İdari Hakimlik’ konulu İktisat Günleri Etkinliği 
Fakültenin Cemil Meriç Konferans Salonunda gerçekleşti. 
Konuşmacı olarak Çanakkale İdare Mahkemesi Başkanı Erkan 
Arslan’ın katıldığı programın açılış konuşmasını İktisat Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Kadir Arslanboğa yaptı.Açılış konuşmasının 
ardından öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Erkan Arslan ilk 
olarak eğitim hayatından ve mesleğe nasıl karar verdiğinden 
bahsetti. Ardından öğrencilere İdari Yargı Hâkimliği Sınavı 
sürecinde çalışılması ve dikkat edilmesi gereken noktalar 
hakkında bilgi verdi. Mülakat sınavında yapılması gerekenleri 
ise kendi hayatından örnekler vererek öğrencilere aktardı. 

Gıda Teknolojisi 
Programı Öğrencileri 
Sucuk Üretti
• Biga Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı örgün 

ve ikinci öğretim 2. Sınıf öğrencileri, Öğr. Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. A. Gülin Eser hocalarının eşliğinde farklı baharat 
kombinasyonlarıyla sucuklar ürettiler. 

Öğrencilerin dana ve keçi etinden farklı formülasyonlarla 
hazırladıkları sucukların yapımında Altındiş sucuk firması 
destek sağladı. Öğr. Üyesi A. Gülin Eser, hazırlanan sucukların 
kıvam ve lezzet açısından çok başarılı olduğunu belirtti.

“ Sulamada Suyun Etkin 
Kullanımı” Konulu 
Sunum Gerçekleştirildi 

Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, 
Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan ‘Tarımda 
Suyun Etkin ve Verimli Kullanımı Eylem Planı’ çerçevesinde, 
Merkez İlçeye bağlı Kumkale Köyü’nde, Çanakkale Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü Erdem Karadağ, Koordinasyon ve 
Tarımsal Veriler Şube Müdürü H. İbrahim Büyükgaga, Köy 
Muhtarları, Teknik Personel ve üreticilerin katıldığı programda, 
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim 
üyesi  Yrd. Doç. Dr. Murat Tekiner  "Sulamada Suyun Etkin 
Kullanımı" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Konferans "Yenilikçi 
Teknolojiler Sihirli 
Dünyalara Açılan Kapılar"
ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muzaffer 
Özdemir tarafından "Yenilikçi Teknolojiler Sihirli Dünyalara 
Açılan Kapılar" konulu konferans gerçekleştirildi.

 Güncel ve yeni teknolojiler hakkındaki konferans, öğrenciler 
ve personel tarafından ilgiyle takip edildi.



66 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

Bölgenin En Gelişmiş Yapı Malzemeleri 
Laboratuvarı ÇOMÜ’de
• YÖK-Dünya Bankası Endüstriyel 

Eğitim projesi kapsamında sağlanan 
maddi destek ile 2003 yılında kuru-
lumuna başlanan Yapı Malzemeleri 
Laboratuvarı, bugün bölgenin en 
gelişmiş modern Yapı Malzemeleri 
Laboratuvarı konumunda.

Çanakkale Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu bünyesinde 2003 yılında 
kurulan Yapı Malzemeleri Laboratuvarı; 
İnşaat Programı öğrencilerinin derslerini 
uygulamalı olarak 
gerçekleştirebilmesi 
ve yapı malzemeleri 
üzerinde bilimsel 
araştırma yapabilme-
sini amaçlamasının 
yanı sıra çeşitli 
kurum ve 
kuruluşlara, 
depreme 
dayanaklılık 
testi, beton 
analizleri, agrega deneyleri gibi sektörel 
bazda hizmetler vermektedir. 

Çeşitli sektörlerdeki ara eleman ihtiyacını 
karşılamaya yönelik eğitimlerin verildiği 
meslek yüksekokullarımızda, öğrencilere 
büyük avantaj sağlayan uygulama 
alanlarından biri olan Yapı Malzemeleri 
Laboratuvarının kuruluşuna ve verdiği 
hizmetlere dair laboratuvar müdürü 
Öğr. Gör. Ferruh Altınsoy’dan bilgiler 
aldık. Öğr. Gör. Altınsoy, 2003 yılında 
YÖK-Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim 
projesi kapsamında sağlanan maddi 

destek ile kurulumuna başlanan 
Yapı Malzemeleri Laboratuvarının 
yıllar içerisinde bütçeden ayrılan 
ödenekler, Döner Sermaye 
çalışmalarından araç gereç alımı 
için kalan paylar ve gerçekleştirilen 
çeşitli projelerden sağlanan 
kaynaklarla bugünkü konumuna 
geldiğini ifade etti. 
Bölgenin en gelişmiş modern yapı 
malzemeleri laboratuvarı konu-
munda olduğunu söyleyen Altınsoy, 

laboratuvarın, 
Yapı Malze-
meleri-Beton 
Laboratuvarı, 
Karayolları As-
falt ve Bitüm 
Laboratuvarı, 
Zemin-Kaya 
Mekaniği 
Laboratuvarı 

olmak 
üzere iç içe 

geçmiş 3 ayrı laboratuvardan oluştuğunu 
belirterek arazi ölçümlerini yapmak 
üzere modern cihazlarla donatılmış 
Topografya-Ölçme Laboratuvarının da 
bunlara ilave edilebileceğini söyledi. 
Laboratuvarın temel amacının İnşaat 
Programı öğrencilerinin ve üniversitem-
izin ilgili fakülte öğrencilerinin eğitim 
öğretim hizmetlerine yönelik uygulamalı 
derslerin yapılması, yapı malzemeleri 
üzerinde bilimsel araştırma deneyleri ve 
inşaat sektöründen gelen taleplere göre 
standart deney normlarına uygun deney-
lerin gerçekleştirilmesi olduğunu belirten 

Altınsoy aynı zamanda kalite arttırmaya 
ve araştırmaya yönelik çalışmalara ihti-
yaç duyulan alanlarda, inşaat malzeme 
sektörü, yapı denetim kuruluşları, kamu 
kuruluşları, bağımsız kuruluşlar gibi ku-
rum ve kuruluşlara da hizmet verildiğini 
ifade etti. 
Laboratuvarda Agrega deneyleri, beton 
agregasından numune alma ve deney 
numunesi hazırlama, elek analizi, özgül 
ağırlık ve su emme oranı tayini, yüzey 
nemi oranı tayini, beton agregalarında 
dona dayanıklılık, ince madde oranı 
tayini, organik kökenli madde tayini, 
Granülometrik bileşim tayini, doğal yapı 
taşları muayene deneyleri, aşınmaya 
dayanıklılık (aşınma oranı) tayini ve 
birim ağırlıklarının tayininin yapıldığını 
belirten Altınsoy “Laboratuvarımızda her 
türlü resmi ve özel yapıların inşasında 
kullanılan beton ve çelik çubukların me-
kanik testleri, hazır beton santralleri için 
beton karışım hesapları, beton parke taş 
üreticileri için gerekli olan beton karışım 
hesapları, yapı malzemeleri laboratuvarı-
hazır beton santralleri çalışanları 
için eğitim, bitmiş yapıların depreme 
dayanıklılık testleri yapılmaktadır” dedi.

GUBY Yemek Yarışması
• Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi 25. Yıl Etkinlikleri 
Kapsamında Gökçeada 
Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu tarafından I. 
Yöresel Yemek Yarışması 
düzenlendi.

Gökçeada’da gerçekleşen yarışmaya 
Gökçeada Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu ve Gökçeada Meslek 
Yüksekokulu öğrencileri katıldı. 
Yarışmacıların, Gökçeada’ya ait 
yöresel yiyeceklerle katıldıkları yarışmada 

hazırlayıp sundukları yiyecekler, GUBY 
öğretim elemanlarından oluşan jüri 

tarafından değerlendirildi. 
Yarışma birincisi Gastronomi 
Bölümü öğrencisi Öznur Saka, 
yarışma ikincisi Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları Bölümü 
öğrencisi Olena Çavuşoğlu, 
yarışma üçüncüsü Gökçeada 
MYO öğrencisi Rana 
Kahiloğulları ve yarışma 
dördüncüsü Gastronomi 
Bölümü öğrencisi Büşra 
Dağdelen oldu. Yarışmanın 
ödüllerini ise Gökçeada 

Kaymakamı Muhittin Gürel verdi.
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Rüzgarı Esti
• Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, Mayıs ayında 

düzenlediği Selfy Fest’17 kapsamında Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Hasan Mevsuf Salonu’nun 
önünde gerçekleştirildi. 

 Türk Telekom Müzik sahnesinde Deniz Tekin ve  Gripin’in 
yer aldığı festival kapsamında ÇOMÜ’lüler Selfy dünyasının 
sunduğu zengin ve eğlenceli aktivitelerin tadını çıkardı. Pek 
çok ödülün dağıtıldığı festivalin Survivor parkurunda ise gün 
boyu eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi. 

ÇOMÜ'de

Sosyal Medya Okuryazarlığı Konferansı 
• Sosyal medya okuryazarlığının 

dünü, bugünü ve geleceği ÇOMÜ’de 
konuşuldu. 

Habitat ve Microsoft Türkiye ortaklığın 
da gerçekleştirilen Geleceğini Tasarla 
programı kapsamında Sosyal Medya 
Okuryazarlığı konulu konferans 
gerçekleştirildi. Biga MYO Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen konferansın 
konuşmacısı Biga Belediyesi Sosyal 
Medya Sorumlusu Kemal Diren katılımın 
yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. 

Konferansta sosyal medyanın tarihi 

gelişimi, sosyal medya teoremi, 
medyanın maile bağlı olarak 
değişimi, ilk index, ülkemize 
internetin gelişi, explorer, hotmail, 
google, skype, facebook, pinterest, 
linkedin konu başlıklarında bilgiler 
veren Kemal Diren; ”Günümüzde 
dünyada ortalama beş milyar 
tweet atılmaktadır. Hepimizin 
kullandığı mail ve e posta adresleri 
hakkında yeterli düzeyde bilgiye 
sahip olmamız oldukça önemlidir. 
Yazdığımız, paylaştığımız her türlü 
yazı ve resimden bizler direkt olarak 
sorumluyuz.” diyerek sosyal medyanın 
önemine dikkat çekti. 

Konferans, öğrencilerin sorularının 
yanıtlanması ile sona erdi.



68 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

AÇASAM Osmanlı Türkçesi Kitapları Sergisi’nin 
Açılışını Gerçekleştirdi

• Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını 
Araştırma Merkezi tarafından hazır-
lanan; Çanakkale Savaşları Gelibolu 
Tarihi Alan Başkanlığı ve Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin des-
tekleriyle gerçekleştirilen “Çanak-
kale Savaşları’nın Kültürel Mirası; 
Osmanlı Türkçesi Kitapları” sergisi, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite-
si rektörü Yücel Acer’in ve çok sayıda 
davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

AÇASAM Müdürü Yrd. Doç.Dr. Özkan 

Keskin’in açılış konuşmasıyla başlayan 
etkinlik; müdür yardımcıları Doç.Dr. 
Murat Karataş ve Okt. Barış Borlat’ın sergi 
envanterinde bulunan kitapları tanıt-
masıyla devam etti. Sonrasında konuşan 
Rektör Yücel Acer, serginin alanla ilgili 
bir boşluğu doldurduğuna; Çanakkale 
Savaşları ile ilgili benzeri çalışmaların 
devamının gelmesi, ayrıca Üniversite ve 
Alan Başkanlığı’nın ortak hareket etmeye 
devam etmesi gerektiğine değindi. Açılış 
töreninin ardından katılımcılar kokteyle 
geçerek sergi açılışı tamamlandı. 

"Anadolu Ekininde Güzeller " Sergisi 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 
Bölümü’nden Uzman Şeref Doğan’ın 
‘’Anadolu Ekininde Güzeller’’ 
isimli sergisi Bursa Akeramos Sanat 
Galerisi'nde sanatseverler ile buluştu.  
Yoğun ilgi gören sergi bir ay boyunca 
ziyaretçilerini ağırladı. 

GMKA, ÇOMÜ'nün Projesine Destek Verdi
• "Çanakkale İline Ait Turistik Merkez 

ve Ören Yerlerinin Dezavantajlı 
Gruplar İçin Uygunluğunun Tespit 
Fizibilitesi, Harita Modelinin 
Çıkartılması” GMKA tarafından 
desteklendi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Uzaktan Algılama ve Araştırma 
Merkezinin (ÇOMÜ UZAL) hazırladığı 
"Çanakkale İline Ait Turistik Merkez ve 
Ören Yerlerinin Dezavantajlı Gruplar İçin 
Uygunluğunun Tespit Fizibilitesi, Harita 
Modelinin Çıkartılması" Güney Marmara 
Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi.

Projenin sözleşmesine GMKA Uzmanı 
Petek Eğerci ile proje koordinatörü Yrd. 
Doç. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu imza attı.  
Yrd. Doç. Dr. Erenoğlu yaptığı 
açıklamada, Çanakkale'nin tarihi olayları 
barındıran, önemli savaşlara tanıklık 
eden, doğal güzellikleri ve değerli 
insanları bulunan bir yerleşim alanı 

olduğunu belirterek; 
"Ancak bu güzel 
şehrimizi ve içinde 
barındırdığı önemli 
turistik alanları 
görmek isteyen ve 
belirli sebeplerden 
dolayı engelli, 
ağır hasta, kırsal 
kesimde yaşayan kadınlar ve çocuklar, 
maddi yetersizliği olan kişiler, yaşlılar 
gibi dezavantajları bulunan insanlar 
için gerekli düzenlemelerin olmaması 
büyük bir eksiklik. Bu eksikliklerin 
tespit edilerek gerekli düzenlemeleri 
yapabilecek kamu, kurum ve kuruluşların 
bilgilendirilmesi için oluşturulması 
faaliyetlerimizi temel amaçlarından ilkini 
oluşturmaktadır" diye konuştu.

Dezavantaja sahip kişilerden kenti 
görmek isteyen, fakat gelemeyen 
kişilere yönelik bir web sayfası projesi 
hazırlanmasının ikinci aşamada 

hedeflendiğini anlatan Erenoğlu; 
"İlimize gelmeyi amaçlayan fakat 
bunu başaramayan dezavantajlı olsun 
veya olmasın dünyadaki herkesin 
inceleyebileceği, farklı dillerde içerikleri, 
görsel ve işitsel medya dosyaları 
barındıran bir internet sayfasıyla tanıtım 
yapılması önemli bir eksikliğin 
giderilmesini sağlayacaktır" dedi. 

GMKA Uzmanı Eğerci ise, ajansın 
kuruluş amacına uygun olarak 
bölgesel gelişmelere katkı sağlayacak 
üniversiteden gelen her türlü faaliyet 
teklifine destek vermekten mutluluk 
duyduklarını ifade etti.



69ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

‘Doğa ve Tarım Temalı Resim Sergisi’ ile ‘Tarımsal 
Değerler Sergisi’nin Açılışı Gerçekleşti

• Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi ve 
Ziraat Fakültesi’nin 
işbirliği ile düzenlenen 
'Doğa ve Tarım Temalı 
Resim Sergisi’ ile Ziraat 
Fakültesi ‘Tarımsal 
Değerler Sergisi’ açılşı 
Ziraat Fakültesi Fuaye 
Alanı’nda gerçekleşti. 

Açılışa; Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Süha Özden, Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Alper Dardeniz, Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay 
Köksal, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan 
Yardımcıları Prof. Dr. İhsan Doğrusöz 
ile Yrd. Doç. Dr. Gül Sarıdikmen, 
Üniversitemiz Gençlik Danışma Birimi 
Koordinatörü Aysun Acer, Bayramiç 
Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, 
Fen Edebiyat Fakültesi Uzay Bilimleri 
ve Teknolojileri Bölümü emekli Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Osman Demircan, Fen 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Takaoğlu, 
çok sayıda akademik ve idari personel ile 
öğrenciler katıldı. 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper 
Dardeniz yaptığı konuşmada; bu iki 
serginin hazırlanması için sekiz aydır 
özenle ve yoğun bir şekilde çalışıldığını 

vurgulayarak emeği geçen herkese 
teşekkür etti ve böyle bir çalışmaya Ziraat 
Fakültesi’nin ev sahipliği yapmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Dinçay Köksal 
ise hem sergi 
için harcanan 
emek hem de 
fakültelerin 
birlikte 
çalışmaları 
anlamında, yapılan etkinliğin örnek 
alınması gereken anlamlı bir etkinlik 
olduğunu söyledi. 
Ziraat Fakültesi’nde sergilenen ‘Tarımsal 
Değerler Sergisi’nin temelini oluşturan 

eserlerin, kendisinin 
yürütücülüğündeki iki adet 
BAP Projesi kapsamında 
temin edildiğini belirten 
Fen Edebiyat Fakültesi Uzay 
Bilimleri ve Teknolojileri 
Bölümü emekli Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Osman Demircan; 
bu eserlere sahip çıkılarak 
ileriki nesillere aktarılmasının 
çok önemli ve zor bir görev 
olduğunu ifade etti. 

Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Süha Özden; jeolojik, 
arkeolojik ve kültürel 

mirasın çok önemli olduğunu 
vurguladığı konuşmasında, sergideki 

eserlerin bu kapsamda 
değerlendirilebileceğini ve bu 

hazırlığı çok anlamlı 
bulduğunu ifade 
etti ve emeği geçen 
herkese teşekkür 
etti. 

Açılış Töreni 
kurdele kesiminin 

ardından sergilerin 
gezilmesi ve ikram ile devam etti. 

Tören sonunda emeği geçen herkese 
plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi. 

Turizm Fakültesi Rusça Olimpiyatlarından 
Ödülle Döndü

• Rusya Eğitim Kültür ve İşbirliği 
Derneği ile Slav Dilleri Eğitmenleri 
ve Tercümanlar Derneği tarafından, 
Rus Dünyası Vakfı desteğiyle 
düzenlenen ve Türk Hava Yolları 
Moskova Temsilciliği'nin sponsorları 
arasında olduğu 3. Rusça 
Olimpiyatları’ndan Turizm Fakültesi 
öğrencisi Büşra Tozan ödülle döndü. 

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 
gerçekleştirilen ödül töreninde ödüller 
Rusça seviyelerine göre dağıtıldı. Törende 
A1 seviyesinde üçüncülük ödülünü 
ÇOMÜ’lü Büşra Tozan aldı.  Fakülte yönetimi olimpiyatlara katılım 

gösteren ve başarılı olan tüm öğrencileri 
tebrik ederek başarılarının devamını 
diledi.
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Başarımız Devam Ediyor
• Uluslararası akademik 

işbirliklerindeki 
başarımız devam ediyor.

 Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer’in, Ukrayna’nın 
I.I. Mechnikov Odessa 
National Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Igor Koval 
ile imzaladığı ikili anlaşma 
neticesinde akademik 
ilişkileri ve işbirliğini geliştirmeye yönelik 
yeni bir aşama başarıyla tamamlandı. 

ÇOMÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Hasan 
Arslan, Doç. Dr. Vedat Çalışkan ve Doç. 
Dr. Ali Sönmez; Mechnikov Odessa 
National Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde uluslararası İlişkiler 
bölümü öğrencilerine seminer verdiler. 
Seminer kapsamında Prof. Dr. Hasan 
Arslan, Türkiye’de yükseköğretim 
sistemini tanıtan ve uluslararası 
işbirliği olanaklarına dikkat çeken bir 
sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Vedat 
Çalışkan, Türkiye-Ukrayna arasındaki 

turizm ilişkilerini ve yeni fırsatları 
değerlendirirken; Doç. Dr. Ali Sönmez de 
Türk Modernleşmesinin gelişim sürecini 
açıklayan bir sunum gerçekleştirdi. 

Seminere ayrıca I.I. Mechnikov Odessa 
National Üniversitesi yöneticileri; Prof. 
Glebov Viktor Viktorovic, Uluslararası 
İlişkiler Bölümü öğretim elemanları, Türk 
Dili ve Kültürü Araştırma Merkezi öğretim 
elemanları Türkiye Cumhuriyeti Odesa 
Başkonsolosluğu’nu temsilen muavin 
konsolos Mutlu Güreli katıldılar. 

Seminerin kapanış konuşmalarında 
Mechnikov National Üniversitesi 

yöneticileri, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr Yücel Acer’e, IASSR 
başkanı Prof. Dr. Hasan Arslan’a 
ve Türkiye Cumhuriyeti 
Odesa Başkonsolosu Ufuk 
Toğrul’a Türkiye ile Ukrayna 
arasındaki akademik ilişkilerin 
geliştirilmesi için gösterdikleri 
ilgi ve destek için teşekkürlerini 
ilettiler. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
ile I.I. Mechnikov Odessa National 
Üniversitesi arasındaki İkili anlaşma 
kapsamında 22-26 Ağustos 2017 
tarihleri arasında Odessa I.I. Mechnikov 
National Üniversitesi’nde Uluslararası 
Sosyal Bilimler Araştırma Derneğinin 
(IASSR) düzenleyeceği geniş katılımlı bir 
uluslararası konferans düzenlenecek. 
Konferans ile Odessa Mechnikov 
Üniversitesi Turkish Studies Bölümü 
öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin 
Türkiye’ye ve dünyaya açılmasına destek 
sağlanması amaçlanıyor.

• Balkan Müslümanlarıyla 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği; 
Türkiye’nin farklı kurumlarında 
okuyan Balkan kökenli öğrencileri 
bir araya getirdi. 

Türkiye’nin farklı şehirlerinde öğrenim 
gören 900 Balkan kökenli öğrencinin 
44’ü ÇOMÜ’yü temsil eti.  Ankara’da 
düzenlenen kampa Milletvekilleri, 
bakanlar, kanaat önderleri ve STK 
temsilcilerinin katıldı. TİKA ve Gençlik 

Spor Bakanlığı’nın da destek verdiği 
etkinliğe katılan öğrenciler; seminerler, 

Türkçe öğretme kursları, gezi ve 
pikniklerle birbirleriyle tanışma ve 
kaynaşma fırsatı buldular.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer; Uluslararası 
Öğrenci Derneği Temsilcisi Zija Shehi ve 
Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü 
Doç. Dr. Aşkın Koyuncu’yu makamında 
kabul ederken, ziyarette kampla ilgili 
izlenimlerin yanı sıra ÇOMÜ’nün 
Balkanlar’la ilgili çalışmaları masaya 
yatırıldı. 

Balkan Kökenli Öğrenciler Bir Araya Geldi 

Karabiga Jumbo Karidesi Av Sezonu Açılışı
• Karabiga jumbo karidesinin 

marka değeri taşıyan bir ürün haline 
dönüştürülmesi çalışmaları başladı. 

Biga´ya bağlı Karabiga 
beldesinde Jumbo Karides 
Av Sezonu açılış töreni 
gerçekleştirildi. 

Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Fakültesi, 
Temel Bilimler Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Çiğdem Yığın, açılışta yaptığı konuşmada 

protein değeri yüksek Karabiga jumbo 
karidesinin biyolojisi, sürdürülebilir 
üretimi, stoklarının tespiti ve izlenmesiyle 

yöreye özgü coğrafi işaret 
tescil sistemine dahil 
etmeyi amaçladıklarını 
ifade etti.  

Biga İlçe Tarım Gıda ve 
Hayvancılık Müdürlüğü 

Karabiga Belediyesi, Kara-
biga Su Ürünleri Kooperatifi, 

Biga Ticaret ve 

Sanayi Odası iş birliği ile iki adet projeyi 
yürütmeyi hedeflediklerinin altını çizen 
Yığın konuşmasında; projede kullanılacak 
coğrafi işaretleme yöntemi ile Türkiye´de 
Malatya kayısısı, Erzincan tulumu, Finike 
portakalı, Ezine peyniri gibi coğrafi 
tescil sistemine dahil olan ürünler 
yanında ünü ve karakteristik özellikleri 
ile bilinen Karabiga jumbo karidesinin 
yöreye özgü marka değeri taşıyan bir 
ürün haline getirilmesi amaçlandığını 
belirtti. Konuşmaların ardından, denize 
atılan ağlarla  Karabiga Jumbo Karidesi av 
sezonu başlatıldı. 
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12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü Kutlandı
• 12 Mayıs 
Dünya Hemşireler 
Günü konferans, 
öğrenci etkinlikleri, 

rol play gibi çeşitli aktivitelerle 
kutlandı. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, 
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hasta-
nesi işbirliğiyle hazırlanan 12 Mayıs 
Dünya Hemşireler Günü Troya Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Program saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın 
ardından açılış konuşmalarının 
yapılmasıyla başladı.

Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi programda 
yaptığı açılış konuşmasında;  ‘Hemşirelik 
dünyanın ve ülkemizin en eski meslekler-
inden biridir. Ülkemizde lisans eğitimine 
1955 yılında başlayan hemşirelik, lisan-
süstü eğitime ise 1968 yılında Avrupa 
ülkeleri arasında ilk olarak başlamıştır. 
1954 yılında çıkarılan Hemşirelik 
Kanunu,  2007 yılında revize edilerek 
erkeklerin mesleğe girişinin önü açılmış, 
uzman hemşire ve uzmanlık alanları 
tanımlanmıştır. Hemşirelerin karar verme 
yetkisinde olan görev dağılımları da bu 
kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetme-
likle belirlenmiştir. Hemşireler mesleki 
olarak yerine getirdikleri sorumlulukların 

yaklaşık %85’inde 
diğer sağlık 
çalışanlarından 
bağımsız 
karar verici 
durumundadırlar. 
%15’lik dil-
imde ise tedavi 
ve laboratuvar 
odaklı işlemlerdir. 
Hemşirelik de 
diğer bütün 
meslekler gibi 
kendi uzmanları 
tarafından yönetilmeli ve eğitilmelidir. 
Hemşirelik profesyonel bir meslek olarak 
kendi bilgisini üretmekte, ürettiği bilgiyi 
kullanmakta, kendi örgütlenmesini 
gerçekleştirmektedir. Hemşirelik lisans 
düzeyinin dışında bir eğitimle yapılması 
mümkün olacak bir meslek değildir.’ diye 
belirtti.  

Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı 
Rebiye Ünüvar ise;  hemşirenin hastasına 
hiçbir zaman mevcut hastalığı bazında 
bakmadığını onu bütüncül olarak 
değerlendirdiğini, hemşirenin dokunduğu 
eller sayesinde sağlıklı toplumların 
oluştuğunu ifade etti. Ayrıca çocuk yaşta 
hemşirelik eğitimine başlanmasının 
, yaşamış olduğu deneyimlerini de 
paylaşarak öğrencilerde büyük bir travma-
ya sebep olduğunu bu sebeple hemşirelik 

eğitiminin en az lisans eğitimine 
dayandırılması gerektiğine vurgu yaptı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi Uygulama ve Araştırma Hasta-
nesi Başhemşiresi Nazmiye Sınmaz; 
hemşireliğin birey, aile, toplulukların 
sağlıklı ya da hasta olarak bulundukları 
her yerde sağlığın geliştirilmesi, 
hastalıkların önlenmesi konusunda 
sorumlu olduğu bir meslek olduğunu 
ifade ederek, hemşirelerin güvenli, çevre 
oluşturma, sağlık araştırmaları ve sağlık 
politikalarına katılım, hasta bakımı ve 
sağlık sistemlerinin yönetimi ve eğitimi 
gibi çok önemli görevleri olduğunu 
belirtti. 

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü 
Etkinliği ‘Onuncu Yıl Marşı’ ile salondaki 
tüm katılımcıların eşliğinde sonlandırıldı.

‘’Çayeli Bakır İşletmesinin Karadeniz Ekosistemine          
Deşarjların Olası Etkileri’’ Semineri

• "Çayeli Bakır İşletmesinin Karadeniz Ekosistemine Deşarjların Olası Etkileri Konulu" seminer ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Fakültesi’nde gerçekleşti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ercan Köse ve Yrd. Doç. Dr. Çoşkun 
Erüz’ün verdiği seminere Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi akademik personeli ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 
katıldı.

ÇOBİLTUM’da Eğitim Düzenledi
• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygu-

lama ve Araştırma Merkezin’de (ÇOBİLTUM) TS EN ISO/IEC 
17025 ‘‘Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin 
Genel Şartlar‘’ konulu eğitim düzenledi. 

Akredite bir laboratuvar olma konusunda çalışmalarını sürdüren 
ÇOBİLTUM personeline, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Tiryaki tarafından verilen eğitimde 
laboratuar akreditasyonunun gerekliliği ve yararları, akreditasyon 
süreci, yönetim şartları gibi konular hakkında bilgiler verildi.
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• ÇOMÜ Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi 
Aile hekimliği 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Murat Tekin 
ile Aile Hekimliği 
polikliniğinde verilen 
hizmetler, tedavi ve 
süreçler hakkında 
bilgiler aldık.

Aile hekimliği polikliniğimizde koruyucu 
hekimlik, tedavi edici hekimlik hizmet 
vermekteyiz, şu an aktif olmayan 
ama en yakın zamanda hizmete 
girmesini istediğimiz sigara bırakma 
polikliniğimizde hizmet vermeye 
başlayacak. Sağlıklı yaşam ve beslenme 
danışmalığı hizmetlerini de hastanemiz 
bünyesinde hastalarımıza veriyoruz.

Periyodik sağlık muayenesi kişilerin 
mevcut sağlık durumunu belirlemek, 
bazı hastalıkları erken teşhis etmek ve 
gelişebilecek sağlık sorunları hakkında 
fikir sahibi olabilmek için yapılan 
hasta ile görüşme, muayene ve gerekli 
tetkiklerin yapılıp değerlendirildiği bir 
süreçtir. Periyodik sağlık muayenesini 
hem kontrol amaçlı gelen hastalarımıza 
hem de polikliniğimize normal muayene 
amaçlı gelen hastalarımıza aile hekimliği 
yaklaşımı gereği uygulamaya çalışıyoruz. 

Kişinin yaşı, cinsiyeti, kan bağı 
olduğu kişilerin mevcut hastalıkları 
değerlendirdikten sonra ayrıntılı fizik 
muayenesi yapılır. Kişiye göre riskler 
belirlendikten sonra hem bu risklere 
yönelik gerekli tetkikler hem de sağlığın 
önemli göstergeleri olan temel tetkikler 
yapılır. Teşhis edilen bir sağlık sorunu 
varsa tedavisini yapmaya ve gereklilik 
durumunda ilgili branş uzmanına 
yönlendirme yapıyoruz. Sağlıkla ilgili 
riskleri belirlemek yeterli değil önlem de 
almak gereklidir. 

Mesela kişinin şeker hastalığına karşı 
riskinin yüksek olduğunu saptadığımızda 
hastalığın gelişimini önlemek veya 
geciktirebilmek için yaşam tarzı 
değişikliği yapabilmesi için danışmanlık 
yapıyoruz.

Bazı insanların çekap ile ilgili  “baştan 
aşağı taransın da ne olduğu ortaya 
çıksın” gibi bir düşüncesi olabiliyor.  
Bütün tetkikleri yaptırma isteği ile bize 
gelebiliyorlar.  Bu yüzden çekap tabirini 
pek doğru bulmuyoruz. Bunun daha doğru 
telaffuzu “periyodik sağlık muayenesi” 
dir. Kişiye özgü durumları ve yarar 
zarar durumunu gözeterek planlanmalı. 
Gereksiz yere yapılan tetkiklerde 
anormal çıkan bir tetkik sonucu o 
kişiye bir çok başka tetkik ve girişimin 
yapılmasına sebep olabilir. Ortada bir risk 
yokken gereksiz tetkik yapılmamalıdır. 
Kişiye yönelik olarak periyodik sağlık 
muayenesini planlamak lazım, bizde 
kişilere özel olarak polikliniğimizde bu 
hizmeti veriyoruz.

Çekap tabiri daha çok genel bir 
taramayı tanımlamaktadır. Periyodik 
sağlık muayenesi ise kişiye özel 
belirlenen periyotlarla yapılan sağlık 
değerlendirmesidir. Bu yüzden biz çekap 
yerine Periyodik Sağlık Muayenesini 
tavsiye ediyoruz.

Aile Hekimliğinde hangi 
hizmetler veriliyor?

Çekap ile periyodik sağlık 
muayenesi arasında bir fark var mı?

Periyodik sağlık muayenesi 
nedir?

Röportaj  : Erdem Tekin

Çekap nedir?
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Periyodik sağlık muayenesi her sene 
yapılmalıdır. Ama muayenenin içeriği her 
sene aynı olmayabilir. Kişinin yaşı cin-
siyeti aile hikayesi ve riskleri bu içeriğin 
değişmesine sebep olabilir. Mesela 18 
yaş üstü herkesin senede en az 1 kere 
tansiyon ölçümünün yapılmasını isterken 
bayanlarda Rahim kanseri taramasını 3 
yılda bir smear testi ile isteriz.  Yani 
her riske göre periyodik muayene 
sıklığı ve aralığı değişkenlik 
gösterir. Her muayene 
sonrası hastaların hangi
 sıklıkta gelmesi 
gerektiğini biz kendilerine 
bildiriyoruz. Mevcut 
hastalıkları varsa
onları periyodik sağlık 
muayenesi altında
değerlendirmemek gerekir.
Mevcut rahatsızlığı o 
hastalığın mevcut takibi içinde
yapılması gerekir

Aslında Periyodik sağlık muayenesinin 
yaş sınırı yoktur, doğumdan itibaren aşı 
takibi, büyüme gelişme değerlendirmesi 

de Periyodik sağlık muayenesinin bir 
parçasıdır. Hatta doğumdan önce annenin 
gebe kalmadan önce anne ve babaya 
yapılan danışmanlık hizmetleri de peri-
yodik sağlık muayenesinin bir parçasıdır.  
Obezite artık her yaşta büyük bir sorun 
teşkil ediyor o yüzden obezite gibi durum-
lar bütün yaş grubunda takibimiz altında 
ve her yaş grubunun değerlendirilmesi 
gerekir. Riski olmayan bir bireyin bile belli 
periyotlarda yaptırması gereken tetkikler 
vardır.

Bu konuda hastaların aile hekimlerine 
başvurarak en azından hangi periyot-
larda gelmeleri gerektiğini öğrenebilirler. 
Hastalandıktan sonra tedavi edici 
hekimlik ön plandadır. Periyodik sağlık 
muayenesinde hastalık olmadan önce 
erken teşhis etmek veya riskleri belir-
leyip önlemleri planlamak yani koruyucu 
hekimlik ön plandadır.  Biz bu konuda 
her zaman hastalarımıza hizmet vermeye 
hazırız. Bizim gibi diğer aile hekimleri 
de aynı hizmetleri verir. Bu konuda bir 
çekinceleri olmasın. Aile hekimlerinin 
en büyük özelliği koruyucu hekimliktir. 

Periyodik sağlık muayenesini koruyucu 
hekimlik çerçevesinde değerlendirmek 

gerekir. Aile hekimliği uzmanlığının 
bilimsel olarak bazı temelleri vardır. 
Koruyucu hekimlik bunun en 
başında gelmektedir. Dolayısıyla 
biz hastalarımızı koruyucu hek-
imlik açısından değerlendirmek 
için periyodik sağlık muayenesini 
öneriyoruz.

Periyodik sağlık muayeneleri ne 
sıklıkta yapılmalı?

Periyodik muayenede bir yaş 
sınırı var mıdır?

Bu konuda hastaların dikkat 
etmesi gereken konular var mıdır?

Periyodik 
sağlık 
muayenesi 
her sene 
yapılmalıdır

!
***

Röportaj  : Erdem Tekin



74 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

Bakan Akif Çağatay Kılıç’ın Katılımıyla                        
57. Alay Sancağının Devir Teslimi Gerçekleştirildi

• Çanakkale Kara Savaşları'nın 
102. yıl dönümü dolayısıyla 
gerçekleştirilen “57. Alay Vefa 
Yürüyüşü”nün tamamlandığı 
Conkbayırı Anıtı'nda tören düzen-
lendi.

57. Alay Temsili Alay Sancağının Devir 
Teslim Töreni’ne Gençlik ve Spor Bakanı 
Akif Çağatay Kılıç, Çanakkale Valisi 
Orhan Tavlı, 1. Ordu Komutanı Orgeneral 
Musa Avsever, 2. Kolordu Komutanı Tüm-
general İzzet Çetingöz, Çanakkale On-
sekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı 
İsmail Kaşdemir’in yanı sıra protokol 
üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasıyla başlayan törende, Çanakkale 
Savaşları'nda hayatını kaybedenler için 
saygı atışı yapıldı.

Bakan Kılıç, törende yaptığı konuşmada, 
57. Alay Vefa Yürüyüşü ’nün geleneksel 
hale geldiğini belirtti.102 yıl önce milleti, 
vatanı, bayrağı, inançları için şehit olmuş 
ve bu aziz vatanı bizlere emanet etmiş 
ecdadı anmak için bir araya geldiklerini 
ifade eden Kılıç, "Bugün yürüdüğümüz 
yol, burada ecdadımızın neler hissettiğini 
neler yaşadığını ne fedakârlıkta 
bulunduğunu birazcık anlayabilmemiz, 
hissedebilmemiz için inanıyorum ki si-

zlere bir rehber olmuştur." diye konuştu.

"Kendisini Düşmanın Üzerine 
Atan Bir Millet"

Katılımcılardan, şehitlikte yatanların 
hem memleketlerine hem de yaşlarına 
bakmalarını isteyen Kılıç, şöyle devam 
etti: "Burada 'Çanakkale geçilmez' diyen 
aziz milletimizin kimlerden ve hangi 
memleketlerden gelen askerler tarafından 
teşekkül ettiğini orada göreceksiniz. 
Şamlısı, Haleplisi, Kırımlısı, Kerküklüsü, 
Çanakkale'de o ruhla bir araya gelmiştir 
ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Size 
savaşmayı değil ölmeyi emrediyo-
rum' dediği zaman, onun arkasında ve 
yanında bu milletin aziz evlatları dimdik 
durmuştur. 'Mermimiz bitti.' denildiğinde 
'Merminiz bittiyse süngünüz de mi yok' 
diye karşılık verince süngü takıp hiç 
düşünmeden kendisini düşmanın üzerine 
atan bir asker, bir millet..."

"Seyit Onbaşılar Hiçbir Zaman 
Bitmeyecek"

Kılıç, işte bu bilinç ve ruhla daha yapacak 
çok işlerinin bulunduğunu belirterek, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: "Seyit 
Onbaşılar hiçbir zaman bitmeyecek. Ömer 
Halis Demirler hiçbir zaman bitmeyecek. 
Çünkü bu milletin birlik ve beraberliğiyle 

aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Burada 
bize karşı o günlerin şartları içerisinde 
düşman olup, atalarımızı öldürmek için 
gelenler bugün buraya geldiklerinde bu 
aziz milletin ecdadının ne kadar büyük 
bir onur ve şerefle vatanını, milletini, 
bayrağını ve inancını koruduğuna tanıklık 
ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
bu aziz milletin ilk devleti değildir. Ama 
Allah'ın izniyle son devleti olacaktır ve 
ilelebet payidar kalacaktır."

“Kanla Yazılmış Kahramanlık Destanı”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına 
konuşan Piyade Albay Serhat Demirbaş 
ise konuşmasında “Bugün, tarihin şeref 
sayfalarından birini oluşturan Çanakkale 
Zaferi'ni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve 57. Alay'ın kahraman Mehmetçikleri-
yle,  aziz şehitleri anmak, onların ayak 
izlerini takip etmek ve yaşadıklarını 
anlamak üzere, manevi huzurlarında 
bulunuyoruz ve bundan gurur duyuyoruz” 
dedi. Çanakkale Savaşı'nın, kurtuluşa 
giden yolu açan ve ulu önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ü tarih sahnesine çıkaran, 
kanla yazılmış bir kahramanlık destanı 
olduğunu kaydeden Demirbaş,  "Onlar 
dönmeyi asla düşünmediler" diyerek 
savaşın seyri hakkında bilgilendirmelerde 
bulundu.
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57. Alay'ın Temsili 
Sancağının Devir Teslimi 

Gerçekleştirildi

Konuşmaların ardından 57. Alay'ın 
temsili sancağının devir teslim töreni 
yapıldı. Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi'nden bir öğrenci tem-
sili sancağı, Samsun Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi'nden bir öğrenciye teslim 
etti.

“Biz Hep Çanakkale’deyiz”

Sancak devir teslimi ile ilgili konuşan 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer “57. Alay 
yürüyüşünün ardından gerçekleşen bu 
tören Çanakkale’nin Üniversitesinin 
Rektörü olarak beni gururlandırıyor. 
Ülkenin dört bir yanından gelen 
öğrencilerin burada dedelerinin anısına 
bir saygı yürüyüşü gerçekleştiriyor 
olması çok anlamlı. Geçtiğimiz yıl 
emanet aldığımız 57. Alay Temsili 
Sancağını bir yıl boyunca onurla, gururla 
koruduk ve bu yıl Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi’ne devrettik. Ancak 
biz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi olarak buradayız, her daim bunun 
gururuyla, onuruyla burada olmaya 
devam edeceğiz” dedi.Tören, Türk Hava 
Kuvvetleri Gösteri Takımı Solo Türk’ün 
hava akrobasi gösterisinin izlenmesinin 
ardından, şehitlik ziyaretiyle sona erdi.

Türk Hava Kuvvetleri  Gösterimi Takımı Solo Türk Gösterisi
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Uluslararası Öğrenci Ofisi, 
Balkan Ülkelerinde ÇOMÜ’yü Tanıttı

• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, kuruluşunun 25. 
yılında Türkiye’nin Balkanlara 
açılan penceresi olma yolunda 
önemli adımlar atmaya de-
vam ediyor. Halen 264’ü Bal-
kan ülkelerinden olmak üzere, 
65 ülkeden 858 uluslararası 
öğrencisi olan ÇOMÜ,  2017-
2018 Öğretim Yılında bu sayıyı 
artırmayı hedefliyor. 

ÇOMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi 
Koordinatörü Doç. Dr. Aşkın Koyuncu, 
Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatör 
Yardımcısı Zija Shehi, Doç. Dr. Ali Sön-
mez ve Okt. Hüseyin Türkseven Balkan 
coğrafyasından üniversitemize daha fazla 
öğrenci kazandırabilmek için Balkan ül-
kelerinde bir dizi temaslarda bulundular.

Bu kapsamda, ilk olarak Bulgaristan’da 
Haskova Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, 
Kırcali Bölge Müftüsü Beyhan Memed ve 
Benkovski Köyünde temaslarda bulunan 
heyet, ardından Makedonya’ya geçti.
Üsküp’te Makedonya Türk Sivil Toplum 
Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı 
Hüsrev Emin, Tetovo’da Organizata İdea 
Eğitim Koordinatörü Amir İsmaili, Orga-
nizata Turke Yeşilcam Koordinatörü İlyaz 
Mallabi, Qendra Kursesh Fluent Başkanı 
Amet İmeri, Unioni i Studenteve ne Uni-
versitetin e Tetoves Başkanı Elmedin
Ahmeti ve Tetovo Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Senad Abduli ile görüşen heyet, 
ardından gerçekleştirilen toplantıda 
öğrencilere ÇOMÜ’yü  tanıttı.

Gostivar’da ise  Makedonya Cumhuriyeti  
Eğitim ve Bilim Bakanlığı Talim–Terbiye 
Kurulu Direktörü Muedin Kahveci ve 
öğrencilerle buluşan heyet, ayrıca İştip 
bölgesindeki Türk köylerini ziyaret etti.

Uluslararası Öğrenci Ofisi heyetinin 
bir sonraki durağı Kosova Mamuşa’daki 
Atatürk Lisesi oldu.  Lise Müdürü Hevzi 
Mazrek ve öğrencilerle buluşan heyet, 
ardından Sırbistan’a geçti. Sırbistan’da 
ilk olarak Preşova bölgesinde Shoqata 
Kulturore DİTURİA Genel Başkanı 
Nexhmedin Ademi ve öğrencilere 
üniversite hakkında bilgi veren heyet 
ardından,Sırbistan’ın Sancak bölgesine 
geçerek burada Belgrad Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Naka 
Niksic ve öğrencilerle buluştu.

Uluslararası Öğrenci Ofisi heyeti, 
Sancak bölgesini ziyaretin ardından 
Bosna-Hersek’e geçti. Burada ilk olarak 
Saraybosna’da Yunus Emre Enstitüsü 
Müdür Yardımcısı Mustafa Yıldız ile 
makamında görüştükten sonra İstanbul 
Derneği’nde öğrencilerle bir araya geldi. 
Heyet ayrıca Cumhurbaşkanı Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Balkanlardan sorumlu 
danışmanı Sabri Demiri ile buluşarak 
ÇOMÜ ve yapılan tanıtım faaliyetleri 
hakkında bilgi verdikten sonra Karadağ’a 
geçti. Podgorica’da Mehmet Fatih İmam 
Hatip Lisesi Müdürü Fuad Çekiç ve 
öğrencilerle bir araya gelen heyet buradan 
Arnavutluk’a hareket etti. Arnavutluk’ta 
ilk olarak İşkodra’da İmam Shamia İmam 
Hatip Lisesi öğrencilerine tanıtım yapan 
ve İstanbul Derneği Arnavutluk Başkanı 
Valiyeta Bajraktari ile görüşen heyet 
ardından Tiran’a geçti
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.Burada Türkiye Cumhuriyeti Tiran 
Büyükelçiliği Müsteşarı Sinan Cem Baş 
ile görüşen ve ÇOMÜ’nün hedefleri 
hakkında bilgi veren heyet, ardından 
Arnavutluk’un eğitim alanında faa-
liyet gösteren en önemli sivil toplum 
kuruluşlarından birisi olan ALSAR 
Vakfı başkanı Mehdi Gurra ile görüştü 
ve Arnavutluk’ta ÇOMÜ öncülüğünde 
Türk üniversitelerinin katılımı ile 
yapılacak Türk Eğitim Fuarı hakkında 
fikir alışverişinde bulundu.Daha sonra, 

Tiran’da 9 farklı liseden gelen öğrencilerle 
buluşan heyet, Arnavut öğrencilere 
ÇOMÜ’deki programlar, sosyal imkanlar, 
harç ücretleri vs. hakkında bilgi verdi. 
Heyetinin son durağı ise Yunanistan oldu. 
Batı Trakya Bölgesinde İskeçe’de İskeçe 
Türk Birliği Eğitim Koordinatörü Cemali 
Tahir ve öğrencilerle buluşan heyet ayrıca, 
Mustafçova köyüne giderek burada bulu-
nan öğrencilere üniversitenin tanıtımını 
gerçekleştirdi.Son olarak Gümülcine’ye 
geçen heyet, burada Türk Gençler Birliği 

Başkanı Necat Ahmet, Eğitim Koor-
dinatörü Koray Hasan ve öğrencilerle 
görüşerek Türkiye’ye döndü. 

Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü 
Doç. Dr. Aşkın Koyuncu, Balkan ülkeler-
inde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetinin 
olumlu geçtiğini belirterek 2017-2018 
öğretim yılında Balkanlardan ÇOMÜ’ 
ye yoğun bir ilgi olmasını beklediklerini 
kaydetti.

Preşeva Kültür Derneği’nden ÇOMÜ’ye Anlamlı  Ziyaret
• Uluslararası Öğrenci Ofisi’nin 

Balkan ülkelerinde gerçekleştirdiği 
tanıtım faaliyeti sonuç vermeye 
başladı. 

1 Mayıs’ta Arnavut nüfusun yoğun 
olduğu Preşeva’da DİTURİA Kültür 
Derneği’nde başkan Nexhmetin Ademi 
ve Arnavut öğrencilerle bir araya gelen 
Uluslararası Öğrenci Ofisi Heyeti, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 
uluslararası öğrenci alan ön lisans, lisans 
ve lisansüstü programlarını tanıtmış ve 
üniversitenin eğitim ve bilimsel faa-
liyetleri ile sosyal ve kültürel imkanları 
hakkında bilgi vermişti. 

Sırbistan’ın Preşeva bölgesi Eğitim 
Koordinatörü Dugagjin Hasan, DİTURİA 
Kültür Derneği Başkanı Nexmettin 
Ademi, Dernek Genel Sekreteri Reshat 
Musliu, Dernek Yöneticisi Jashar Salihu; 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne 
(ÇOMÜ) iade-i ziyarette bulundu. 
Preşeva heyeti, ilk olarak ÇOMÜ 
Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü 
Doç. Dr. Aşkın Koyuncu ve koordi-
natör yardımcısı Zija Shehi ve Öğrenci 
İşleri Daire Başkanı Erdal Demir ile 
görüştükten sonra Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Süha Özden ve ardından Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer’i ziyaret etti. ÇOMÜ 
Uluslararası Öğrenci Ofisi’nin 

geçtiğimiz günlerde bir dizi tanıtım için 
Balkanlar’da bulunduğu esnada ziyaret 
ettiği idareciler, görüşmede Preşeva 
bölgesine tanıtım amacıyla Türkiye’den 
gelen ilk heyetin Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi olduğunu belirttiler. Ayrıca, 
Çanakkale’nin Türk – İslam dünyası için 
çok özel bir yere sahip olduğunu, eşsiz 
konumuyla üniversite okumak için gen-
çler için mükemmel bir şehir olduğuna 
dikkat çektiler. Heyet adına söz alan 
Nexhmetin Ademi, ÇOMÜ’nün yaptığı 
tanıtım faaliyetinin şehirde heyecan 
yarattığını ve nüfusunun %70’inin Müslü-
man Arnavutlardan oluşan Preşeva bölge-
sinde her yıl 1200 dolayında öğrencinin 
liseden mezun olduğunu belirterek 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’e ÇOMÜ’nün 
kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı 
teşekkür etmek amacıyla bu ziyareti 
gerçekleştirdiklerini kaydetti. Preşeva Böl-
gesi Eğitim Koordinatörü Dugagjin Hasan 
da bölgede üniversite olmaması sebebiyle 
öğrencilerin daha çok Priştine, Tiran ve 
Üsküp’teki üniversiteleri tercih ettiğini 
aktardıktan sonra, ÇOMÜ’nün yeni bir 
alternatif olarak ortaya çıkmasından 
duydukları memnuniyeti dile getirdi ve 
Sırbistan’dan gelecek öğrenciler için daha 
fazla kontenjan ayrılmasını rica etti. 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer de Türkiye’nin 
Balkan ülkeleri ile olan tarihi ve kültürel 
bağlarını vurgulayarak, ÇOMÜ’nün 

Balkan ülkelerine ayrı bir önem verdiğini 
ve bu sebeple Balkan ülkelerinden gelecek 
öğrenciler için daha fazla kontenjan 
ayırdıklarını belirtti. 

Rektör  Prof. Dr. Acer, ayrıca son zaman-
larda Balkanlar’da yaşayan Arnavutlarla 
yakın temasları olduğunu belirterek 
özellikle Arnavutluk dışında Kosova, 
Makedonya ve Sırbistan’da yaşayan 
Arnavutlar’ın da Türkiye’ye bakış açısının 
çok olumlu olduğunu görmekten duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. Bunun yanı 
sıra ÇOMÜ’nün akademik ve bilimsel 
altyapı bakımından hazır ve donanımlı 
bir üniversite olduğunu belirten Acer, 
ÇOMÜ’nün Balkan ülkelerinden öğrenci 
almanın dışında Balkan üniversiteleri-
yle etkileşimi ve akademik işbirliğini de 
geliştirmek istediğini söyledi. 

Uluslararası Öğrenci Ofisi’nin yanı sıra 
üniversitemizi tercih etmek isteyen 
öğrencilere burs ve barınma gibi konular-
da da yardımcı olabilmek amacıyla Burs 
ve Barınma Koordinatörlüğü kurulduğunu 
vurgulayan Acer; ÇOMÜ’nün YÖS 
sınavını kaldırarak başarı puanı ile 
öğrenci aldığını aktardı, heyetin ta-
leplerini dikkate alacaklarını söyley-
erek ÇOMÜ’nün imkânlar çerçevesinde 
Sırbistan’dan gelecek öğrencileri kucak-
lamaya hazır olduğunu belirtti. 
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Tarih, Bir Toplumun Hafızasıdır
• Çanakkale Savaşları’nın Kültürel 

Mirası: “Osmanlı Türkçesi Kitap 
Sergisi”nin açılışı Çanakkale Evi’nde 
gerçekleşti. 

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 
Başkanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını 
Araştırma Merkezi (AÇASAM) ortaklığı ile 
oluşturulan serginin açılış konuşmasını 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer yaptı.  
Çanakkale Savaşları’nı konu alan ve Eski 
Harfli Türkçe (Osmanlıca) kitaplardan 
oluşan sergi açılışında konuşan Fen 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özkan Keskin; sergide 
1915-1928 yılları arasında Osmanlı 
Türkçesi ile yazılmış eserlerin kapakları 
ve iç sayfalarından görüntülerin olduğu 
32 eserin yer aldığını, eserlerin bazılarının 
çok ayrıntılı bilgi verdiğini dile getirdi. 
Yrd. Doç. Dr. Keskin; “Başta üniversit-
emize ve Çanakkale Savaşları Gelibolu 
Tarihi Alan Başkanlığı’na teşekkür etmek 
istiyorum. Onların katkıları ile bu çalışma 
vücut buldu” dedi. 

Tarih Yeni Nesillere Aktarılmalı

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, tarihin sadece 
okunup geçilecek bir şey olmadığını, 
bir toplumun hafızasını oluşturduğunu 
vurgulayarak, tarihin yeni nesillere 
aktarılmasının, bu anlamda toplumların 
tarihlerini canlı tutmalarının çok önemli 
olduğunun altını çizdi ve sözlerine şöyle 
devam etti: 
“Bu sergiyi hazırlayan hocalarımıza ve 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 
Başkanlığı’na çok teşekkür ediyorum. 

Çanakkale Savaşları sırasında Osmanlı 
Devletinin nasıl bir savaş yürüttüğünü 
sürekli anlamaya çalışıyoruz. Tarih sadece 
okunup geçilmek için değil şüphesiz. 
Özellikle yeni nesillere aktarılması 
gerekiyor. Örneğin, 40 yaşındaki bir 
insanın hafızasını sildiğiniz zaman tekrar 
yeni doğduğu hale getirirsiniz. Her şeyi 
yeniden keşfetmek zorunda kalır. Her şeyi 
yeni baştan öğrenmek zorunda kalır. Bu 
başlı başına bir yıkımdır. Toplumlar da 
tarihlerini canlı tutmazlarsa her defasında 
yeniden her şeyi öğrenmek, keşfetmek zo-
runda kalır ve bunların hepsi topluma so-
run olarak yansır. Bu anlamda Çanakkale 
Savaşlarının bizim tarihimizde ifade ettiği 
çok şey var. Sadece menkıbeler şeklinde 
anlatılmamalı. Bunu engellemek adına 
bu sergi çok önemli. 1915-1928 yılları 
arasında yazılmış, çoğu gerçekten bizzat 

orada bulunmuş, görmüş, yaşamış müel-
liflerin yazdığı eserler. Bunların henüz 
tamamı Türkçeye aktarılmamış. Bunların 
yaygınlaştırılması ve araştırmacıların 
kullanımına sunulması çok önemli bir 
mesele. Bu sergi aslında bu farkındalığı 
da ortaya koymuş oluyor. Bu anlamda 
hocalarımızın emeği çok önemli. Burada, 
üniversitemize ve Çanakkale Savaşları 
Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na 
yeni bir görev daha düşüyor. Bunların 
tamamının Türkçe’ye kazandırılıp, 
araştırmacılarımızın kullanımına 
sunulması gibi önemli bir iş var. Bunu da 
yine inşallah üniversitemiz ve Çanakkale 
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 
gerçekleştirme imkânı bulur. Bilimsel 
incelemeyi hakkıyla yapma anlamında 
önemli bir adım olmuş olur.” 

Ezine MYO‘da Turizm Haftası Etkinlikleri Kutlandı
• Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Turizm 

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna tarafından "Turizmin 
Dünü, Bugünü, Yarını" konulu konferans gerçekleştirildi. 

Konferansa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit ile Yüksekokul 
Müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferans sonrasında Turizm Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan 
ülkemizin farklı yörelerine ait kültürel objelerin ve yöresel lezzetlerin yer aldığı 
stantlar gezildi.
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Avrupa Birliği Proje Yazma Eğitimi
• Proje Koordinasyon Merkezi'ne gelen 

eğitim taleplerinde ilk sırada yer 
alan "Avrupa Birliği Proje Yazma 
Eğitimi", Cemil Meriç Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Eğitim için açılan talep formunu dol-
duranlar arasından, daha önce benzer 
eğitimlere katılım dereceleri gözetilerek 
yeni katılımcılar belirlendi. Ağırlıklı 
olarak üniversite çalışanlarına yer ver-
ilmekle birlikte üniversitenin paydaşları 
da gözetilerek çeşitli kamu kurum 
ve kuruluşlarından (Valilik, SGK vb.) 
katılımcılara yer verildi. Üniversite için-
den ve dışından toplam 35 kişiye Avrupa 
Projeleri konusunda, uzman Ural Sevener 
tarafından verilen eğitim üç gün sürdü. 
Başta IPA ve Merkezi Finans projeleri 
olmak üzere Avrupa Birliği proje çağrıları 
ele alındı. Avrupa Birliği projeleri yaz-
arken dikkat edilmesi gereken hususlar 
proje formları üzerinden uygulamalı 

şekilde anlatıldı. Örnek proje taslakları 
analiz edildi.  Proje Koordinasyon Merkezi 
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin 
Örnek, akademisyen ve araştırmacılardan 
gelen talepler doğrultusunda odak 
eğitimlerin devam edeceğini belirtti. Aka-

demik personelin taleplerini, üniversit-
enin web sayfasında yayınlanan formlar 
üzerinden, e-posta yoluyla ya da ÇOMÜ 
Proje Koordinasyon Merkezi’ne uğrayarak 
iletebileceklerini söyledi.

Çanakkale İŞKUR 2017 Girişimcilik Kariyer 
Zirvesi ÇOMÜ’de

• Çanakkale Çalışma 
ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü ve 
Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
işbirliği ile Troia 
Kültür Merkezi’nde 
“2017 Girişimcilik 
Kariyer Zirvesi ” 
gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşıyla başlayan 
etkinlik, protokol 
konuşmalarıyla devam 
etti.

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürü Ali Çalışkan ve Türkiye İş 
Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cafer 
Uzunkaya, öğrencilere İŞKUR hizmetlerin-
den faydalanmalarının getireceği avanta-
jlardan bahsederek kariyer planlamasının 
önemini vurguladılar.
“Türkiye’nin tüm meseleleri içerisindeki 
en önemli meselesi, öğrenciliğinde iyi 
eğitim alan ve mezun olduktan son-
rada işini iyi yapan insan sayımızın 
arttırılmasıdır” diyen Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer, sözlerine şöyle devam etti:

 “Yaptığı işe değer katması ve kişiliğiyle 
kendini iyi yetiştirmiş fertlerden bahsedi-
yoruz. Türkiye’nin ufkunu daha fazla aça-
cak ve dünyanın en güçlü toplumlarından 
birisi yapacak gerçek işte bu noktadadır. 
Üniversite olarak diğer kuruluşlarla 
elimizden geldiği kadar en iyi kaliteyi 
elde etmek için gece gündüz çalışıyoruz. 
Öğrencilerimizden isteğimiz ise özveri-
yle, gayretle çalışmalarıdır. Günümüzde 
oluşan imkânlar sayesinde yapamıyorum 
diye bir mazeret kalmadı. Tecrübe ve bilgi-
ye ulaşma anlamında neredeyse hiç engel 
kalmadı. Sizlerden, bu ülkenin gelişimi 
için beklentimiz büyük. Toplumun 

ilerlemesi için daha hızlı yol 
almamamız için sizlerin her 
zaman bu bilinçte olmanızı 
çok istiyoruz. Bu sebepten, 
büyük bir özveri ve çaba sarf 
ediyoruz. Öğrencilerimizin 
kariyer yapabilmeleri 
hususunda yardımcı olmak 
üzere kurulacak birimin 
çalışmalarını tamamladık. 
Bu vesileyle İŞKUR’un 
değerli yöneticilerine, 
konuşmacılara üniversitemiz 
adına teşekkür ediyoruz.”

Etkinlik boyunca; Dr. Sadık Vural, 
Girişimcilik; Yaşam Antrenörü Necati 
Demirci, Etkili İletişim ve Beden Dili; 
Kitle Konuşmacısı Canten Kaya, Eğitici bir 
Stand Up gösterisi ile öğrencilere sunum 
yaptılar. Ayrıca İş ve Meslek Danışmanları 
Şeyda Topuz ve Salih Ersoy İş Arama, 
Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat 
Teknikleri konularında seminer verdiler. 
Kura ile belirlenen katılımcılar, etkinlik 
sonunda yapılan çekilişle, yazarların 
imzalı kitaplarını, dil kursundan ücretsiz 
eğitim ve indirim kazanma hakkına sahip 
oldular.
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Gelibolu MYO Öğrencisi Sevdanur, 
Gastronomi Festivali’nde Altın Madalya Kazandı

• ÇOMÜ’lü öğrenciler 15. Uluslararası 
Gastronomi Festivalinden 1.’likle 
Döndü 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yük-
sekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Programı öğrencileri İstanbul'da düzen-
lenen 15. Uluslararası Gastronomi 
Festivali’nde altın madalya kazandı. 

Yerli ve yabancı çok sayıda yarışmacının 
katıldığı festivalde Gelibolu Piri Reis 
Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Programı öğrencisi Sev-
danur Şişek, üniversitelerarası Aşçılık 
Yarışmasında Balık alanında 1. olarak 
altın madalya kazandı.

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 
öğrencileri; 2015 yılında üçüncü olarak 
bronz, 2016 yılında da ikinci olarak gümüş 

madalya kazanmışlardı. Başarılarını her 
yıl artırarak devam ettiren öğrencilerimiz 
bu yıl zirvede yer almanın haklı gururunu 
yaşadılar. 
Yarışmaya katılan ekip kazandıkları 
madalyalar ve başarı belgeleri ile Turizm 
ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Mesut Bozkurt ve Bölüm Öğretim 
Görevlisi Ali İhsan Güneş eşliğinde 

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. İsmail Elagöz’ü 
makamında ziyaret etti. Elagöz, yarışmada 
1. olan ekibe ve bölüm hocalarına 
teşekkür ederek, 3 yıldan beri bölüm 
öğrencilerinin başarısının artarak devam 
etmesinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Konferansı
• Kanserde ilaç dirençliliği ve bilimle geleceği inşa etmek 

ÇOMÜ’de konuşuldu.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve GENÇOMÜ 
topluluğunun düzenlediği “Kanserde ilaç dirençliliği ve Bilimle 
geleceği inşa etmek' konulu konferans gerçekleştirildi. Abdullah 
Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yaşam Bilimleri Fakültesi 
Kurucu Dekanı Prof. Dr. Yusuf Baran’ın konuşmacı olduğu kon-
feransa çok sayıda akademisyen ve ÇOMÜ’lü öğrenci katıldı. 

• Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yük-
sekokulu öğrencisi Meryem Yavuz 
1. Türkiye Pizza Şampiyonası'ndan 
altın madalya ile döndü.

İstanbul Mecidiyeköy 
Trump Alışveriş Merkez-
inde Pizza Ustaları ve 
Aşçıları Birlikteliği 
(PabirDer) tarafından 
düzenlenen yarışma, 
PabirDer Başkanı Şef Aşçı 
Yavuz Hoşkal ve Türkiye 
Aşçılar ve Şefler Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Manav'ın 
katılımıyla gerçekleşti.

Yarışmaya, Gökçeada ve Çanakkale'ye 
özgü tatların ön plana çıktığı, içinde; 
sarımercimek unu, Gökçeada kakuleli 

dibek kahvesi, Ezine peyniri, 
Gökçeada dağ kekiği, melki 

ve kuzu göbeği mantarı gibi 
malzemelerin olduğu pizza 
tarifiyle katılan Meryem 
Yavuz, yarışmada rakiplerini 
geçerek "Üniversite Pizza" 
kategorisinde altın madaly-

aya layık görüldü. 2017 Genç 
Aşçılar Milli Takım üyesi olan 

Yavuz, yarışmada klasman/kategori 
birinciliği kupasını da aldı.

Türkiye Pizza Şampiyonu ÇOMÜ’lü
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Biga Öğrenme Şenliği
• Biga MYO öğrencilerinin tasarladıkları ürünler büyük 

ilgi gördü. 

Biga Meslek Yüksekokulu, Biga Halk Eğitimi Merkezi ve ASO 
Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde 
“Eğlenerek Öğrenmeye Var mısınız?” sloganı ile düzenlenen 
öğrenme şenliğine katıldı.
Düzenlenen etkinlikte, Biga MYO’nun bölümleri tanıtıldı 
ve Makine, Mobilya Dekorasyon ve Süt Ürünleri Teknolojisi 
programlarında üretilen ürünler sergilendi.

Makine Programı öğrencilerinin kendilerinin tasarladıkları 
3 Boyutlu yazıcı (3D printer), akıllı sulama sistemi, Mobilya 
Dekorasyon Programı öğrencilerinin ürettiği sehpa, masa, 
keson, etejer ve kitaplık gibi ofis mobilyaları ve Süt Ürünleri 
Teknolojisi öğrencilerinin ürettikleri sepet, mihaliç (kelle), 
köy peyniri, ayran gibi farklı süt ürünleri sergilendi. 

•  ÇOMÜ’lü öğrenci Ahmet Şahin Polonya’da gerçekleştirdiği 
yönetim ve finans sorunlarını ele alan sunumuyla birincilik 
ödülü aldı. 

Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik bölümü öğrencilerinden ERASMUS programı kapsamında 
Çek Cumhuriyeti’nde öğrenim gören 4. sınıf öğrencisi Ahmet Şahin, 
Polonya'nın Rzeszow ilinde düzenlenen,  “9. Yönetim ve Finans 
Sorunları” konulu uluslararası sempozyumda ÇOMÜ’yü temsil etti.

Ahmet Şahin, 14 farklı ülkeden 40 öğrencinin  katılımıyla 
gerçekleştirilen sunumların jüri ve dinleyiciler tarafından 
değerlendirilmesi sonucunda iki ayrı değerlendirmede de birincilik 
ödülüne layık görüldü. 

Öğrencilerimizden 
Polonya’daki Sempozyumda 

İki Birincilik Ödülü

Kızılay’dan Büyük Bağış
• Gençlik Danışma Birimi 

Koordinatörü Aysun Acer’e 
Çanakkale Kızılay Şube Başkanı 
Mehmet Kaplan tarafından 
iadeyi ziyaret.

Çanakkale Kızılay Şube Başkanı 
Mehmet Kaplan Gençlik Danışma Birimi 
Koordinatörü Aysun Acer’e iadeyi ziyaret 
gerçekleştirdi. 

Çanakkale Kızılay Şube Müdürü İhsan 
Sabri Özen ve Genel Sekreter Yardımcısı 

Ayhan Monus’un da 
bulunduğu ziyaret 
esnasında ÇOMÜ Butik’e, 
Çanakkale Kızılay 
Şubesi’nden büyük bir 
bağış yapıldı.Toplam 2 
bin parça kıyafet desteği 
yaptıklarını belirten Şube Başkanı Kaplan, 
Aysun Acer’in mimarı olduğu bu işin çok 
anlamlı olduğunu, bu bağlamda destek 
sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını 
dile getirdi. ÇOMÜ Butik'in büyük ilgi 
gördüğünü, ihtiyaç sahibi öğrencilerin 

yalnızca kimlik kartlarını göstererek 
istediklerini alabildiklerini vurgulayan 
Aysun Acer,  Çanakkale Kızılay Şubesi 
tarafından yapılan destekten dolayı büyük 
memnuniyet duyduklarını dile getirdi 
ve Mehmet Kaplan’a üniversite adına 
teşekkürlerini iletti. 

“Ev Tekstili Tasarım Yarışması” Anlatıldı
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tekstil endüstrisinin lokomotif sektörlerinden olan 
ev tekstilinin önemini yurtdışında olduğu kadar yurtiçinde de çeşitli yarışmalarla 
tanıtmaya gayret eden Türk Tekstilinin öncü kuruluşlarından Uludağ İhracatçı 
Birlikleri’ni temsilen Sayın Gül Gündüz ve Nuriye Soyer’ in tanıtımı ile “Ev Tek-
stili Tasarım Yarışması” Tekstil Tasarım Bölümü öğrencilerine anlatıldı. 

Program, Dekan yardımcıları Prof. İhsan Doğrusöz, Yrd. Doç. Dr. Gül Sarıdikmen, 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aylin Özcan ve Öğr. Gör. Eşref Bülent ve öğrencilerin 
katılımlarıyla gerçekleştirildi.
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İnanmak, Bilmek ve Düşünmek: İslam 
Felsefe – Bilim Açısından Bir Çözümleme Konferansı
• ÇOMÜ kuruluşunun 25. Yıldönümü 

kapsamında “İnanmak, Bilmek 
ve Düşünmek: İslam Felsefe – 
Bilim Açısından Bir Çözümleme 
Konferansı” gerçekleştirildi.

Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
İhsan Fazlıoğlu’nun İlahiyat Fakül-
tesi İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirdiği konferansa, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mirza Tokpunar, 
İlahiyat Fakültesi akademisyenleri,  proto-
kol üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun özgeçmişinin 
okunmasının ardından başlayan konfer-
ans öğrencilerden büyük ilgi gördü.
İslâm medeniyetinin çok geniş bir 
coğrafya ve zamanda aynı ilkelere 
bağlı kalmasının akıl alması zor bir 
vaka olduğunun altını çizen Fazlıoğlu, 
İslâm medeniyetinde üretilen eserl-
erin yarısından fazlasının günümüze 
ulaşmadığını belirterek sözlerine şöyle 
devam etti:
“Felsefe, bilim faaliyetleri başladıktan 
sonra esas olan bunu sürdürebilmektir. 
Bu da kurumsallaşma ile sağlanabilir. 
Bunun yolu ise çok çalışmaktan geçme-
ktedir. İnsan, esas itibariyle duygu ve 
düşünceden oluşur ve dört temel fonksi-

yonu vardır.  Bu dört temel 
fonksiyon; inanmak, 
bilmek, düşünmek ve 
estetiktir. Her-
hangi bir nesneye 
baktığımızda 
o nesne za-
man ve mekân 
koordinatları 
içerisinde durur.  
İnsan ise var olmasının 
dışında bir de varoluşa 
sahiptir ve bir süreklilik gösterir, sabitlen-

emez. İnsanın bedenen uçması mümkün 
değildir. Fakat akıl ve düşünce yoluyla 

bunu yapması mümkündür. Hayat 
denilen süreç içinde yaptıklarımız 

aklın bir tezahürüdür.”
Prof. Dr. Mirza Tokpunar, 
Fazlıoğlu’na katılımlarından 
dolayı günün anısına hediye 

takdiminde bulundu.  
Konferans, soru cevap kısmının 

ardından Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun 
kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.

Yıldızların Peşinde 15 Yıl
• Gerçekleştirdiği bilimsel 

çalışmalarla dünya üniversiteleriyle 
yarışan Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Astrofizik Araştırma 
Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi 15. 
yılını kutladı.

Bilimsel yayınlarda dünya 
literatürüne girmiş olan 11 
tane yıldızın keşfedildiği 
Ulupınar Gözlemevi, 
bilime katkı sunmasının 
ve yüksek lisans - doktora 
öğrencilerinin veri topladığı 
bir uygulama sahası 
olmasının yanı sıra düzen-
lenen çeşitli etkinliklerle 
bünyesinde bulunan 4 teles-
kop ile güneş ve ay tutulması, 
meteor ve yıldız yağmuru, süper ayın 
doğuşu, gezegenlerin hareketleri 
gibi astronomik olaylar hakkında 
öğrencilerimizi ve halkı bilgilendiriyor.

Kutlama etkinliğine Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Erdem, Gözlemevi Ku-
rucu Müdürü Prof. Dr. Osman Demircan, 
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı 
ve Uzay Bilimleri Teknolojileri Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. İbrahim Bulut, akademi-

syenler ve öğrenciler katıldı.Gözle-
mevinin bahçesinde, Öğr. Gör. Kazım 
Çokoğullu’nun gitar dinletisi ile başlayan 
programda günün anısına pasta kesilerek 
pilav ikramı yapıldı.

Gözlemevi Kurucu Müdürü Prof. Dr. Os-
man Demircan, günün anlam ve önemi-
nde dair yaptığı konuşmada Türkiye’nin 
en büyük teleskobunun ÇOMÜ’de 
olduğunu vurgulayarak Türkiye’de gözle-

mevine sahip üniversite 
sayısının sadece 7 olduğunu 
söyledi. Prof. Dr. Osman 
Demircan, verdiği konfer-
ansta dinleyicilere gözle-
mevi ve yapılan çalışmalar 
hakkında bilgiler verdi.
Programın son bölümünde, 
Arş. Gör. Oğuz Öztürk 
“Güneş Sistemi ve Öte Geze-
genler”, Arş. Gör. Dr. Afşar 
Kabaş “Asteroidler, Kuyruklu 

Yıldızlar ve Meteorlar” konulu 
sunumlarını gerçekleştirdiler.



83ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

• Öğrencilerimizin eğitim-öğretime 
yönelik çalışmalarının yanı sıra 
sosyal, kültürel ve sportif faaliy-
etlerde de bulunmasını destekleyen 
ve bu bağlamda gerekli alt yapıyı 
tesis eden Üniversitemiz yönetimi bu 
alanlara her geçen gün bir yenisini 
ekliyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakül-
tesi ve Mimarlık Tasarım Fakültesinin 
eğitim-öğretim hizmeti verdiği binanın 
ön tarafında yapılan düzenlemeler 
sonrası, kapladığı alan itibariyle Terzioğlu 
Yerleşkesinin en büyük açık hava spor ve 
park alanı inşa edilmiş olacak.Yaklaşık 7 
dönüm araziye kurulan açık hava spor ve 
park alanı tamamlandığında; basketbol 

sahası, 370 metrekare sergi alanı, aynı 
zamanda hentbol, voleybol ve futbol alanı 
olarak da kullanılabilen (her branşın mal-
zeme ve ekipmanları hazırda bulundurul-
mak üzere) tenis kortu, 2400 metrekare 
yürüyüş alanı, 4000 metrekare yeşil alan 
ve dokuz adet oturma alanı ile Üniversit-
emiz öğrencilerine ve personeline hizmet 
verecek duruma gelecek.

Kampüsün En Büyük Açık Hava Spor ve Park 
Alanı Tamamlanmak Üzere

• Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
Araştırma ve Uygu-
lama Hastanesi Üroloji 
Anabilim Dalı’nda pros-
tat kanseri tedavisinde 
laparoskopik radikal 
prostatektomi (Kapalı 
Yöntem) ameliyatı ru-
tin uygulanabilir işlem 
haline geldi.

Konuyla ilgili bilgi veren Üroloji Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Reşit Ersay 
ve Üroloji A.D. öğretim üyesi Doç. Dr. 
Cabir Alan, Türkiye’de sayılı merkezlerde 
uygulanan Laparoskopik Radikal Pros-
tatektomi ameliyatı uzun zamandan beri 
uyguladıklarını ve 50 vakaya ulaştıklarını 
belirttiler.Çanakkale bölgesinde laparos-
kopik üroloji cerrahinin yakın geçmişte 
önem kazandığını belirten Prof. Dr. Ersay 
ve Doç. Dr. Alan, “Laparoskopi, karın 
içi ya da leğen kemiğindeki organların 
cerrahi tedavisinde, 20cm. dolayındaki 

geniş ameliyat kesileri yerine, dört yada 
beş adet 0,5 ile 1 cm.’lik deliklerden 
yerleştirilen borucuklardan kamera ve 
uzun ince ekipmanlarla uygulanan bir 
tekniktir. Organların böbrek, prostat, 
üreter ve böbrek üstü bezi gibi rahatlıkla 
görülebilmesini sağlayan, borucuklardan 
birinden yerleştirilen 1,5 cm. çapında, 
yüksek çözünürlüklü dijital teleskop ka-
mera kullanılmaktadır. Bu sistemle vücut 
içindeki görüntü bir ekrana yansıtılarak 
görüntü eşliğinde cerrahi işlem yapılır. 
Ufak delikler sayesinde açık cerrahideki 
geniş kesilere göre çok az rahatsızlık 

olmakta ve daha estetik 
görünüm sağlanmaktadır.
Ameliyattan sonra ağrı 
ve bu sebeple ağrı kesici 
kullanımı, hastanede yatış 
ve iyileşme süreleri oldukça 
azalmaktadır. Laparoskopik 
cerrahide açık operasyon 
gibi genel anestezi altında 
yapılmaktadır. Uygulanması 
için geniş tecrübe ger-

ektirmektedir. Araştırma 
ve Uygulama Hastanemizde prostat 
kanseri tedavisi dışında böbrek kanseri 
de kapalı olarak laparodkopik yöntemle 
tedavi edilmektedir. 7 cm’ye kadar olan 
böbrek tümörleri kısım çıkarılarak tedavi 
edilmektedir. Laparoskopik cerrahi eğitim 
anabilim dalımızda uzmanlık eğitimi alan 
tüm araştırma görevlilerinin eğitiminin 
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 
Yetiştirdiğimiz tüm uzmanlarımız bu 
ameliyatları uygulama becerisi ile mezun 
edilmektedir" dedi.

Laparoskopik Onkolojik Cerrahi Rutin Hale Geldi
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Balkanlarda Tanınır Bir Üniversite Haline Geliyoruz
• Arnavutluk Geleceğin Alternatif 

Vakfı (ALSAR) Başkanı Mehdi 
Gurra Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’i 
makamında ziyaret etti. 

 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, 
Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü 
Doç. Dr. Aşkın Koyuncu’nun hazır 
bulunduğu ziyarette, Mehdi Gurra ALSAR 
Vakfı hakkında bilgi vererek, vakıf olarak 
yaptıkları çalışmaları dile getirdi.

Gurra, Arnavutluk’taki öğrencilere 
Türkiye’deki eğitim sistemi hakkında 
bilgilendirmek ve Türk üniversitelerinin 
tanıtımını yapmak açısından ÇOMÜ ile 
işbirliği imkanlarının geliştirilmesinin 
çok önemli olduğunu vurguladı ve vakıf 
olarak yapılması gerekenler konusunda 
ellerinden geleni yapacakları belirtti. 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, çok kısa 
sürede Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’ni Balkanlar’da tanınır bir 
üniversite haline getirdiklerini belirterek;

“Göreve başladığımızdan beri balkanlar-
dan gelen öğrenci sayımızın arttırılması 
için çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar 

sayesinde YÖK ÇOMÜ’ye 
ayrıcalık bir statü sağladı. Hedefi-
miz yabancı uyruklu öğrencilerin 
en çok tercih ettiği üniversite 
olmak. Sadece bu değil aynı 
zamanda ortak programlar da 
yapmak istiyoruz. Ben bu yolda 
epey başarı elde edeceğimizi 
düşünüyorum. Çok kısa sürede 
bile üniversitemizi Balkanlarda 
tanınır bir üniversite haline 
getirdik. Bunun sonuçlarını da 
almaya başladık. Balkanlardan 
gelen öğrenci sayılarımızda artışlar var. 
Biz elimizden geleni yapıyoruz, sizin de 
katkılarınızla daha iyi olacak” dedi. 

Rektör Acer şunları söledi: “Kuruluşunun 
25. yılı münasebetiyle yapmayı 
planladığımız faaliyetler var. Bu faaliy-
etler, kuruma verdiğimiz değeri ortaya 
koymamaktadır. ÇOMÜ’ye öncelikle 
bizler ne kadar çok değer verirsek 
çalışma motivasyonumuz, verimliliğimiz, 
işimize gösterdiğimiz ilgi ve alakanın 
daha fazla olacağına inanıyoruz. Aka-
demisyenlik rutin bir meslek olarak 
değerlendirilmemelidir. Diğer kurumlarda 
çalışan ve hizmet veren kişilerden farklı 

olmalıyız. Üniversiteler, sürekli üretken 
ve yenilikçi kurumlardır. Çeyrek asırlık 
bir üniversite olmamız sebebiyle, başarılı 
ve olgunluk kazandıracak çalışmalar 
içinde olmak, bizleri çok daha iyi seviyeye 
çıkaracaktır. Üniversitemiz çok zor bir 
süreçten geçti. Bunu yaşayarak ve tecrübe 
ederek gördük. Benim ve akademisyen-
lerimizin tanık olduğu olumsuz şeylere 
şahit olduk. Yönetim olarak 25. yılda bu 
olumsuzlukları geride bırakmış bir üniver-
site olmanın huzurunu yaşıyoruz.”
ÇOMÜ ile ALSAR Vakfı arasında 
“Bilimsel, Kültürel ve Sosyal İşbirliği 
Sözleşmesi’nin imzalandığı ziyaret 
sonunda karşılıklı hediye takdiminde 
bulunuldu.  

Balkanlardaki İşbirliği Gelişmeye Devam Ediyor
• TÖMER  Bosna Hersek’in 

çeşitli şehirlerinde temaslarda 
bulundu. 

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(TÖMER) Müdürü  Prof. Dr. Bünya-
min Bacak, Başkent Sarajevo’da, 
Sarajevo Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım 
Hacımeylic ile bir araya geldi.
TÖMER’in faaliyetleri ve üniversit-
emizin mevcut durumu ve Balkan-
lardaki hedefleri ile ilgili notlar aktardı. 
Yunus Emre Enstitüsü Sarajevo Şube 
Müdürü Mehmet Akif Yaman ile bir 
araya gelen Bacak, üniversitemizin Bosna 
Hersek’teki liselerde tanıtım faaliyetleri 
ile ilgili projelerini sundu. 

Zenica şehrinde, Zenica Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Spahija 
Kozlic ile görüşen Prof. Dr. Bünyamin Ba-
cak iki üniversite arasında yapılabilecek 
işbirliğine dair fikir alışverişinde bulundu. 

Ziyarette Türk Boşnak Dostluk Köprüleri 
Derneği Başkanı Jasmin Imamovic de 
hazır bulunurken karşılıklı hediye tak-
dimi gerçekleştirildi. 

Zenica şehrine bağlı Babino köyünde 
üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen 
iftar yemeğine katılan Bacak, iki ülke 
arasında çok köklü bağların bulunduğunu 
kaydederek “Türkiye ve Bosna Hersek’i 
tarihin uzun zamanlarından bu yana 
birbirine bağlayan çok önemli ortak 
noktalar var. Zaman zaman yaşanılan 
çok zor dönemlerde bile her iki dost 

halk, birbirini hiç unutmadı. 
Biz de bu derin dostluğumuzu 
geleceğe taşıyabilmek adına siz 
kardeşlerimizle birlikte olmak-
tan mutluluk duyuyoruz. Bosna 
Hersek’ten öğrencilerin üniversit-
emizde eğitim almasını istiyoruz. 
Çanakkale, Türkiye’de Bosna’ya 
coğrafi açıdan en yakın şehirlerden 
bir tanesi. Çanakkale’de yaklaşık 
100 yıl önceki savaşta, çok 
sayıda Boşnağın şehit olduğunu 

biliyoruz. Üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Yücel Acer de özellikle, 
Balkanlardan öğrencilerin üniver-
sitemizde eğitim alması için yapmış 
olduğumuz çalışmalarda bizden desteğini 
esirgemiyor.”dedi. ÇOMÜ TÖMER 
Müdürü Prof. Dr. Bünyamin Bacak ayrıca 
iftar yemeğinin gerçekleştiği Hamza 
Huma İlköğretim Okulu Müdürü Indira 
Hukic Smajic’e okula Türkiye Köşesi 
yapılmasını teklif etti. Smajic, teklifi 
memnuniyetle karşılarken köşenin yeni 
eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi 
konusunda fikir birliğine varıldı.
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23 Nisan’ı Hastanede 
Geçiren Çocuklara 

Büyük Sürpriz
• Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Çanakkale 

protokolü Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Servisi’nde yatan çocukları ziyaret 
ederek, çocuklara sürpriz yaptılar.

 
23 Nisan’ı hastanede geçirmek zorunda kalan çocuklar, 
palyaçolar eşliğinde dans edip çocuk şarkılarıyla keyifli 
dakikalar yaşadılar.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Çanakkale 
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer ve eşi Aysun Acer, Milli Eğitim Müdürü Osman 
Özkan, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 
Okhan Akdur; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı vesilesiyle hastanede yatan çocukları ziyaret 
ettiler, miniklere çeşitli hediyelerle moral verdiler. 
Hastane yönetiminin hazırladığı programda, palyaçolar 
hasta miniklere dans ve müzikleriyle keyifli dakikalar 
yaşatırken, aileleri de çocukları stresli hastane ortamından 
bir nebze uzaklaştırdığı için bu güzel sürpriz karşısında 
mutlu oldular.

23 Nisan’da Temsili Rektör 
Koltuğuna 18 Mart İ.Ö.O. 

Öğrencisi Emir Oturdu
• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta çeşitli 

etkinliklerle kutlanırken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
de bu özel günde kapılarını çocuklara açtı. 

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çocuk Bayramı vesilesiyle 
koltuğunu 18 Mart İlköğretim Okulu Öğrencisi Emir Akbulut’a 
devretti. Annesi ve öğretmeniyle makama gelen 10 yaşındaki Emir, 
üniversite kampüslerinde çocuklar ve gençler için daha fazla oyun ve 
spor alanları olmasını istediğini söyledi.

23 Nisan’da temsili Rektör koltuğuna oturan Emir “Spor gençleri 
fiziksel açıdan geliştiriyor. Farklı spor dalları kampüste yapılabilmeli, 
mesela ben yüzmeyi çok seviyorum. Öğrencilerin yaratıcı özelliklerini 
ortaya çıkarmak için bir sınıf oluşturulabilir. Bu sınıfta çocuklar 
düşündükleri hayal ettiklerini çizebilir. ” şeklinde konuştu. 

Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı olan bu güzel bayramı çocuk-
larla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Rektör Prof. 
Dr. Yücel Acer “Bir zamanlar hepimiz çocuktuk. Geleceğimiz olan ve 
ileride ülkemizi yönetecek çocuklarımızın şimdiden bu havayı hisset-
meleri için 23 Nisan’da güzel bir gelenek oluşturuldu. Çocuklarımıza 
birkaç dakikalığına da olsa bu tecrübeyi yaşatmak güzel” dedi.
Rektör Acer, minik konuğu Emir’e günün anısına hediye takdim etti. 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 23 Nisan Ulusal          
Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliklerine Katıldı
• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 
Çanakkale Valiliği’nin düzenlediği 
programlar kapsamında çocuklar 
gönüllerince eğlendiler.

Çanakkale Valiliğince gerçekleştirilen 
organizasyonda, çocukların ilgisini 
çekecek birçok oyun grubu, spor 
etkinlikleri, çizim, boyama stantlarının 
yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının 
bilgilendirme stantları da yer aldı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve 

beraberindeki heyet, 
etkinliklerin yaşandığı 
kordon boyunu gezdi. Vali 
Orhan Tavlı’ya, Boğaz 
ve Garnizon Komutanı 
Tuğamiral Tayyar Ertem, 
Çanakkale Belediye 
Başkanı Ülgür Gökhan, 
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yücel Acer ve eşi Aysun 
Acer, Çanakkale Savaşları 
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail 
Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, 

Çanakkale Protokolü ve birçok vatandaş 
eşlik etti.
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Yüksek sülfür içerikli kömür ocaklarında 
oluşan asit maden göllerinin hidrokimyasını 
araştırdığı doktora tezi ile Yurt 
Madenciliğini Geliştirme Vakfı tarafından 
verilen “2014 yılı Doktora Tez Ödülü”nü 
kazanan Mühendislik Fakültesi Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Deniz 
Şanlıyüksel Yücel, asit maden göllerinin 
oluşum mekanizmasına neden olan 
süreçlerin tanımlanmasına ışık tutan 
makalesiyle de “Altın Çekiç Araştırma/
Makale” ödülünü kazandı.  Ülkemizde 
ilk kez uygulanan bir çalışma ile iki farklı 
kirleticiyi birlikte kullanarak asit maden göl-
lerindeki metal kirliliğini giderilmesi konusu 
üzerine çalışan Dr. Deniz Şanlıyüksel Yücel 
ile bir röportaj gerçekleştirdik.

Dr. Deniz Şanlıyüksel Yücel; bu yılki ana 
teması "Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Mi-
ras" olarak belirlenen, 1947 yılından beri 
aralıksız olarak her yıl düzenlenen bilimsel 
etkinlikler sıralamasında ön sıralarda yer 
alan ve bu yıl 70.sinin düzenlendiği Türkiye 
Jeoloji Kurultayı’nda, "Generation of acid 
mine lakes associated with abandoned 
coal mines in Northwest Turkey" başlıklı 
makalesi ile Altın Çekiç Araştırma/Makale 
ödülünü ÇOMÜ’ye kazandırdı. 

Hocam, sizi ödüle götüren çalışma ile 
ilgili bize bilgi verebilir misiniz? 

Dr. Deniz Şanlıyüksel Yücel: İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakül-
tesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Baba 
danışmanlığında hazırladığım doktora 
tezim için ülkemizde asit maden göl-

lerinin en yoğun olarak bulunduğu Çan 
havzasında Etili kömür ocağındaki asit 
maden göllerinin hidrojeokimyasını 
araştırdım. Göllerin kimyası, göllerin 
oluşumuna neden olan süreçler, çevreye 
olan etkisi gibi birçok konuyu birleştirerek 
doktora tezimi hazırladım. Ayrıca farklı 
yıllara ait uydu görüntülerini inceley-
erek sahadaki madencilik faaliyetlerinin 
1980'li yılların başında başladığını ve göl-
lerin yıllar bazındaki alansal değişimini 
saptadık. 

Tezim ile Yurt Madenciliğini Geliştirme 
Vakfı tarafından "2014 yılı Doktora Tez 
Ödülü"nü kazandım. Doktora çalışmamı 
tamamladıktan sonra sahadaki 
çalışmalarımıza devam ettik. Prof. Dr. 
Alper Baba ve Prof. Dr. Nurgül Balcı ile 
birlikte asit maden göllerinin oluşum 
mekanizmasını jeokimyasal, biyojeoki-
myasal ve duraylı izotop teknikleri ile 
birlikte değerlendirerek aydınlattığımız 
çalışmamız ile Altın Çekiç Araştırma/
Makale ödülünü kazandık. 

Çalışmanızda kömür madenciliği faa-
liyetleri sonrasında oluşan asit maden 
göllerindeki kirliliği ve bunun neden 
kaynaklandığını araştırdınız. Neler 

tespit ettiniz?

Dr. Deniz Şanlıyüksel Yücel: Asit maden 
gölleri, açık maden işletmelerinin neden 
olduğu bir çöküntü içerisine asidik 
drenajın ve çevresindeki yüzey ve yeraltı 
sularının birikmesi sonucu oluşur. Göller 
genellikle yüksek konsantrasyonda 
demir içerdiği için genellikle kırmızı 
renkte görülür.  Asit maden gölü büyük 

hacimli su kütlesini içerdiği için çevre-
sel açıdan büyük risk taşır ve maden 
sektörünün karşı karşıya kaldığı en 
önemli su kirliliği sorunu olarak kabul 
edilir. Çünkü farklı tür madenlerde 
görülebilmekte, uzak mesafelere kolayca 
taşınabilmekte ve etkinliğini yüzlerce yıl 
boyunca devam ettirmektedir. Etili kömür 
ocağındaki asit maden göllerinin düşük 
pH değerleri, yüksek sülfat ve metal 
konsantrasyonları nedeni ile çevresel 
açıdan risk oluşturduğu tespit edilmiştir. 
Göllerin oluşumunda jeolojik, hidrojeoki-
myasal ve biyojeokimyasal faktörler etkin 
olup, insan kaynaklı faktörler ise süreci 
hızlandırmaktadır. Yapılan kimyasal 
analizler sonucunda Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği'ne göre göllerin çok ciddi 
kirlilik içeren, içme ve kullanma suyu 
olarak kullanımı mümkün olmayan 
sular olduğu saptanmıştır. Bu göllerin 
boşaltılmaları durumunda çevresindeki su 
kaynakları etkilenmektedir. 

Ülkemiz yeraltı kaynakları açısından 
zengin bir ülke. Bu kaynaklardan yarar-
lanmak da önemli. Fakat bu kaynakları 
çıkarırken çevreye de zarar vermemek 
gerekir diye düşünüyorum. Madencilik 

faaliyetleri çevreye zarar vermeden 
nasıl yapılabilir?

Dr. Deniz Şanlıyüksel Yücel: Milyonlarca 
yıllık süreçlerle oluşan, yaşamımız için 
ürettiğimiz, kullandığımız malzemeler 
için gerekli olan ve ekonomik yönden 
değer taşıyan madenler, tüketildiğinde 
yenilenemeyen kaynaklardır. 

"Altın Çekiç Araştırma/Makale"
 Ödülü ÇOMÜ’nün
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Bu nedenle ülkenin ihtiyaçları göz 
önüne alınarak ve çevreye duyarlı bir 
şekilde üretilmelidir. Ülkemizde, yeni 
yatırım yapılacak maden sahalarının 
asit maden drenajı potansiyeli taşıyıp 
taşımadığına dönük detaylı incele-
meler “Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği” kapsamında zorunlu olarak 
yapılmaktadır. Bu sayede madencilik faa-
liyetlerinden kaynaklanabilecek çevresel 
riskler minimuma indirilmiş oluyor.
Madencilik, arama faaliyetlerinden, 
ocağın işletilmesi, madenin çıkarılması, 
atık malzemenin depolanması ve mad-
enin kapatılmasına kadar uzun bir süreç. 
Bu aşamalarda maden, jeoloji, jeofizik, 
çevre, harita, inşaat, ziraat mühendisleri 
gibi farklı disiplinlerin bir araya gelerek 
birlikte çalışmaları gerekiyor. Örneğin, 
Harita Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Yücel 
ile birlikte Etili kömür ocağındaki asit 
maden göllerini çözünürlüğü 1 ile 6 cm 
arasında değişen yüksek çözünürlüklü 
insansız hava aracı görüntüleri ile izledik. 
Sahanın ve göllerin yüksek çözünürlüklü 
üç boyutlu arazi modelini oluşturduk. 
Bu sayede çevresel ve topografik etkiler 
ile hızlı değişime uğrayan maden gölleri 
ve maden sahası için uygun bir çevresel 
planlama önerilebilir.

Çan havzasındaki nüfus ne kadar? 
Göllerin çevreye olan etkisi nedir?

Dr. Deniz Şanlıyüksel Yücel: Çan ilçe 
merkezinin de bulunduğu Çan havzasında 
50 bin'den fazla insan yaşıyor. Asit 
maden göllerine en yakın olan köy 
Keçiağılı Köyü. Köyde yaklaşık 150 kişi 
yaşıyor. Halk ya ilçe merkezlerine ya da il 
merkezlerine göç etmiş durumda. Köyde 
yaşayanlar ise tarım ve hayvancılık ile 
geçimini sağlıyor. Göllerin çevresindeki 
derelerde yaptığımız kimyasal anali-
zlerle alüminyum ve demir gibi birçok 
metal konsantrasyonun yüksek olduğunu 
saptadık. Su taşındığı için tarım arazile-
rinin de etkilenebileceğini düşünüyoruz. 

SUDA BULUNAN BİRÇOK METAL 
İNSAN SAĞLIĞINA ETKİ EDİYOR

Bu bölgede yaşayan insanlar bu 
çevresel kirlilikten nasıl etkileniyor? 

Dr. Deniz Şanlıyüksel Yücel:  Çan 
havzasında tıbbi jeoloji konulu ilk çalışma, 
Prof. Dr. Alper Baba yürütücülüğünde 
hazırlanan TÜBİTAK projesidir. Bu proje 
kapsamında Çan ve Bayramiç havzasında 

yaşayan in-
sanlardan kan, 
tırnak ve saç 
örnekleri alındı. 
Çan havzasında 
örnekleme 
yapılan insan-
larda kanda 
daha yüksek 
oranda kurşun 
değerleri tespit 
edildi ve bu 
sonuçlar Çan 
havzasında 
yoğun olarak 
yapılan 
madencilik 
faaliyetleri ile 
ilişkilendirildi.
Ayrıca aynı çalışma kapsamında Çan 
ilçesi Kirazlı Köyü'nde yapılan su 
örneklemesinde doğal jeolojik sebepler 
ile içme suyundaki alüminyum kon-
santrasyonunun yüksek olduğu tespit 
edildi. Bu çalışma Jeoloji Mühendisliği ve 
Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile birlikte 
yapıldı. Yüksek alüminyumun nörop-
sikoloji ile ilişkisine değinildi. Günümüz-
de, jeolojik kökenli problemlerin insan 
sağlığına etkisi ile ilgili çalışmalar arttı. 
Bu nedenle Tıbbi Jeoloji bilimi doğdu. 
Tıbbi Jeoloji kapsamında su kaynaklarının 
insan sağlığına etkisi yoğun bir şekilde 
çalışılıyor. 1960'lı yılların başından beri 
yüksek alüminyum maruziyetinin nörop-
sikolojik yıkıma sebep olduğu biliniyor. 
Alüminyuma maruz kalmanın Alzheimer 
hastalığına yol açabileceği, hatta Alzheim-
er ile ilişkili bellek sorunlarına da sebep 
olabileceğini gösteren birçok çalışma var.

İKİ KİRLETİCİ BİRLİKTE 
KULLANILARAK ÇEVRESEL RİSKİ 

MİNİMİZE EDİLİYOR

Asit maden göllerindeki metal 
kirliliğinin giderilmesi için de bir 

çalışma yapıyorsunuz. Bu çalışmadan 
bahseder misiniz?  

Dr. Deniz Şanlıyüksel Yücel: Asit maden 
drenajı kaynaklı çevresel sorunlar uzun 
yıllardır bilinmesine karşın asidik drenaj 
oluşum mekanizmalarının anlaşılmasına 
yönelik araştırmalar ve kestirim için 
yeni yaklaşımlar geliştirilmesine dönük 
çalışmalar halen sürmektedir. Birbirin-
den farklı oluşum koşullarının yarattığı 
maden yataklarının farklılığı, jeolojik, 
coğrafik vb. birçok etmen her bir maden 
yatağını kendine özgü kılmaktadır.

Etili kömür ocağındaki asit maden 
drenajı probleminin en ucuz ve en 
uygun şekilde rehabilite edilmesi 
amacıyla çalışmalarımız başladı. Artan 
enerji ihtiyacı ile birlikte ülkemizde ve 
Çanakkale ilindeki termik santrallerin 
sayısı artmaktadır. Termik santral atığı 
olan uçucu küller metal gideriminde 
başarılı bir adsorbent olarak kullanılıyor. 
Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Dr. 
Burcu İleri ile birlikte ÇOMÜ bilimsel 
araştırma projesi kapsamında farklı 
koşullarda karıştırılan uçucu kül ile asit 
maden göl suyunun rehabilitasyon deney-
lerini tamamladık. Uçucu külün sudaki 
birçok metalin giderilmesinde başarılı 
sonuçlar verdiğini saptadık. Elde edilen 
sonuçlar bilimsel toplantılarda sunuldu ve 
bir kitap bölümü hazırlandı.

ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMA…

Dr. Deniz Şanlıyüksel Yücel: Evet. Uçucu 
külü daha nasıl verimli bir adsorbent 
haline getirebiliriz diye düşündük ve 
Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Dr. 
Burcu İleri ve Prof. Dr. Önder Ayyıldız 
ile birlikte TÜBİTAK’a bir proje önerdik. 
Projemiz kabul edildi, proje kapsamında 
ultrases teknolojisi ile uçucu külü 
modifiye ediyoruz. Bu sayede uçucu külün 
yüzey alanlarını arttırıp, partikül boyu-
tunu küçültüyoruz. Modifiye ettiğimiz 
küllerle hem daha kısa sürede hem de 
daha az dozda kül kullanarak göl suyun-
daki alüminyum, demir gibi birçok metali 
giderebiliyoruz. Ülkemizde ilk kez uygu-
lanan bu çalışma ile iki farklı kirleticinin 
çevresel risklerini minimize ediyoruz. 
Şu an laboratuvar ölçeğinde çalışıyoruz, 
bu çalışmanın sahaya uygulanabilirliğini 
daha yüksek bütçeli bir proje ile ileriki 
aşamada test edeceğiz. 
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ÇOMÜ’DEN HABERLER

Eceabat’a Kampüs Çalışmaları Hız Kazandı
• Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Süha Özden, Eceabat ilçesine Deniz 
Teknolojileri Meslek Yüksekokulu 
(MYO) kampüsü yapılması 
çalışmaları ve yer tahsisleri için 
görüşmelerde bulunmak üzere 
Eceabat ilçesindeydi.

Ulaştırma ve Deniz İşletmeciliği 
Bölümü altında açılması planlanan, 
Deniz İşletmeciliği, Gemi Makinaları, 
Kıyı ve Deniz Güvenliği, Deniz Lojistiği 
ve Taşımacılık, Deniz Ulaştırma 
İşletmeciliği, Yat Kaptanlığı, Yat İnşaatı, 
Ahşap Balıkçı Teknesi İnşaatı, Sualtı Batık 

ve Arkeoloji Turizmi, Deniz Brokerliği 
ve Güverte programlarıyla birlikte, 
MYO’nun 2000 öğrenci kapasitesine 
ulaşması hedeflenirken akredite olmuş 
programlarıyla da Türkiye’de ilk MYO 
olması hedefleniyor.

Heyet önce MYO kampüs sahasını gezdi. 
Ardından Eceabat Kaymakamlığı’nda 
Kaymakam Turan Yılmaz ile bir araya 
gelinerek yeni tahsis edilebilecek arazide 
incelemelerde bulunuldu.
Eceabat Belediyesi’nde Belediye Başkanı 
Adem Ejder ile bir araya gelen Rektör Acer 
ve Rektör Yardımcısı Özden, Eceabat’ta 
üniversitemizin birimlerinin binalarının 
yapılması konusunda istişarelerde 

bulundular.

Son olarak Çanakkale Savaşları Gelibolu 
Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir 
makamında ziyaret edildi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer Ayvacık MYO Yeni Hizmet 
Binası İnşaatını İnceledi

• Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Ayvacık Meslek 
Yüksekokulunu ziyaret ederek tamamlanma 
aşamasına gelen yeni hizmet binasını gezdi. 

Yeni Hizmet binası hakkında, Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Selçuk İpek’ten bilgi alan Rektör 
Acer, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha 
Özden, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü, Rektör 
Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Enver Yolcu ve Yapı İşleri 
Daire Başkanı Sinan Karabulgu ile birlikte yeni inşaat 
alanında incelemelerde bulundu.

‘’İş Arama Becerileri ve İşbaşı Eğitim
 Programları’’ Semineri

• ''İş Arama 
Becerileri ve 
İşbaşı Eğitim 
Programları” 
konulu seminer 
Biga Meslek 

Yüksekokulu Konferans 
Salonunda gerçekleşti.

Seminerde, İŞKUR Eğitim 
Uzmanı, İş ve Meslek 
Danışmanı Yasin Sezgin; iş ar-
ama becerileri, CV hazırlama, 
iş görüşmesi ve işbaşı eğitime 
katılım şartları hakkında öğrencilere 
detaylı bilgiler verdi.

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 

okulda öğrendikleri teorik bilgileri uygu-
lama yaparak geliştirmek veya mesleki 
deneyim kazanmak amacıyla yaptıkları 
30 günlük staj uygulamasının, işbaşı 
eğitim programı kapsamına alındığını 

belirten Sezgin; ‘’Bunun 
için öğrencilerimizin ve staj 
yapacakları işyerinin İŞKUR'a 
üye olması zorunludur. İşbaşı 
Eğitim programının temel 
amacı, öğrencilerimizin mesle-
ki deneyimlerini arttırmak 
ve işyerlerine herhangi bir 
harcama yapmadan istedikleri 
elemanı yetiştirme olanağını 
sağlamaktır. Programın süresi 3 
ay olup, çalışma süreleri günde 
5 ile 7,5 saat arasında olmak 

üzere haftada en fazla 6 gündür. 
Haftada 45 saat çalışan bir katılımcı 
günde 40,5 TL'den ayda 1053 TL kazana-
bilecek'' dedi.
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KARİYER

Yaz mevsimi ile birlikte pek çok kişi 
için tatlı bir telaş da başlar.  Tatil telaşı. 
Fakat yaz mevsimi üniversite son sınıf 
öğrencileri için başka anlamlar da içerir. 
Okulu bitirmiş olmanın, diplomayı 
almış olmanın mutluluğu bir yanda yeni 
başlayacağı hayatın belirsizlikleri, iş 
bulma kaygısı vb... diğer yanda kişiye 
farklı duygular yaşatır. Bu dönem doğası 
itibariyle kaygı ve stres 
barındıran bir dönemdir aynı 
zamanda. Yeni bir yaşama uyum
sağlamak zorundadırlar. Uyum 
sağlama süreci bazı zorlukları 
barındırsa da doğal bir süreçtir. 

Kimi akademik kariyer için çabalarken, 
kimi KPSS'ye hazırlanacak, kimi iyi bir 
CV hazırlayıp iş arama telaşına girerken 
kimi de belki evlilik hazırlığı yapmaya 
başlayacaktır. Öğrenciliğin konforlu 
(sorumluluk bağlamında)
 yaşamından çıkmış ve 
yetişkin yaşamına 
adım atmışlardır. 

Eğer öğrencinin okul sonrasına ilişkin bir 
planı yoksa belirsizlik bu dönemi daha da 
sıkıntılı hale getirebilir. 

Bu sebeple mezunlarımıza bazı 
önerilerde bulunmak yararlı 
olacaktır. 

Bazen istediğiniz işe yerleşemezsiniz, 
bazen de çok istemediğiniz bir iş teklifi 
alabilirsiniz. Karar vermek zor olabilir. 
Unutmayın, verdiğiniz her kararın hem 
olumlu hem de olumsuz yönleri olacaktır. 
Sabırlı olun.

Eğitim hayatını 
başarıyla bitirip 
aramıza katılan 

mezunlarımızı 
kutluyor ve 

bundan sonraki 
yaşamlarında 

mutluluklar       
diliyorum.

MEZUN OLDUM BEN !

1.
Seçeneklerinizi 
gözden geçirin

2.
Ne istediğinize karar verin 

ve bunun için gerekli 
donanımları edinmeye 

çalışın

 3.
Plan yapın. 

         Plan yapmak belirsizliği        

gidereceği, size bir yol 

 haritası çizeceği ve geri 

bildirim almanızı sağlayacağı

 için işinizi oldukça 

kolaylaştıracaktır. 

4.

Bu günden sonra toplumun ve 

ailenizin sizden beklentileri 

olacaktır (İşe girmek, evlenmek ve 

aile kurmak, sorumluluk 

almak vb..). B
u beklentilere 

hazırlıklı olun. 5.İyi bir CV hazırlayın. Buna 

ilişkin bilgi ve dökümanlara 

internetten rahatlıkla 
ulaşabilirsiniz.

6.
İş

 a
ra

m
a 

ve
 b

ir
 iş

e 
ye

rl
eş

m
e 

sü
re

ci
ni

n 
ba

zı
 z

or
lu

kl
ar

ı 
ba

rı
nd

ır
dı
ğı

nı
 

un
ut

m
ay

ın
. 

• Son günlerde son sınıf öğrencilerinde, yüzlerinde tatlı bir heyecan ve 
coşkuyla en sık duyguğum cümle: Hocam mezun oldum ben. Bu cümle 
aslında öğrencilikten yetişkinliğe geçiş anlamına da gelen oldukça 
yüklü  bir cümledir. 

Uzm. Psk. Serdar Topal
ÇOMÜ Psikolojik Danışmanlık Birimi

Derleyen  : Gökçe Güzel



90 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

YEMEK

• Türkiye’nin en 
büyük adası olan 
Gökçeada engebeli 
bir arazi yapısına 
sahip olup Ada’nın 
bitki örtüsünü çam 
ormanları, makilikler 
ve zeytinlikler 
oluşturmaktadır. 

Ada yüzölçümünün yaklaşık %75’i 
tarımsal olarak kullanılabilir nitelikte 
olup, bu oran Türkiye ortalamasının çok 
üzerindedir. Gökçeada, toplumsal olarak 
çok farklı etnik kökene bağlı vatandaşın 
bir arada yaşadığı ve buna bağlı olarak 
farklı kültürlerin bir arada olduğu zengin 
bir yapı sergilemektedir. 

“Çorak topraklarda bereket” tanrısı olarak 
adlandırılan Imbrasos’un bolluk diyarı 
olarak bilinen İmroz, bugünkü adıyla 
Gökçeada, Homeros’un İlyada destanında 

deniz tanrısı Poseidon’un adası olarak 
geçmektedir.

Gökçeada, iki temel özellik taşır: küçük 
ve anakaradan 
uzak olması. Bu 
iki özellik, onun 
gastronomi kül-
türünü de etkile-
mektedir. Küçük 
olma özelliği, 
ada mutfağına 
sınırlı malzemeler sağlayan bir doğal 
çevre anlamına gelmekteyken anakaradan 
uzak olmak, kendi kendine yetmeyi 
sağlamaktadır. Gökçeada mutfağını, 
diğerlerinden ayıran farkın da buradan 
kaynaklandığı, sınırlı malzeme ve 
birbirine karışmayan tatların ağırlıkta 
olduğu belirtilmektedir. Sunulan her 
yemek, kendi özünü ve tadını korur. 
Hiçbir malzeme, diğerinin tadını bozmaz 
ve kendi kendine yeten denge her tabağa 
yansımaktadır.

Cittaslow (Sakin şehir) felsefesi; yavaş 
yemek akımının sonucunda oluşan 
iyi, temiz ve adil yiyeceğe ulaşmanın 

dışında kentlerin küreselleşmenin 
etkisiyle şehirler hızlı çalışılan, hızlı 
yaşanılan ve üretmekten çok tüketen, 
kendi kendine yetmeyen yaşam alanları 

haline gelmemesini 
sağlamaktır. İyi; 
yemeğin 
tadının, 
aromasının ve 
görüntüsünün 
düzgün olduğu 
anlamına gelir. 

Temiz; sürdürülebilirlik anlamına gelir. 
Temiz; eko-sistem ve toprak için zararlı 
olmayan yöntemleri kullanmak anlamına 
gelmektedir. Adil; yemeğin etik olarak 
sürdürülebilir olmasını, çalışanları sömür-
meyecek ve diğer faydalı ürünleri ortadan 
kaldırmayacak yöntemleri kullanmayı 
gerektirir. Üreticiler ve tüketiciler için adil 
fiyatlar sunmak anlamına gelmektedir.

Bu felsefenin Gökçeada yöresel yeme-
klerinin korunmasında hatta 
kaybolmaya yüz tutan eski tariflerin 
ortaya çıkarılmasında fırsat
olduğu düşünülmektedir. 

ÇORAK TOPRAKLARDAKİ 
BEREKETLİ MUTFAK: 

Gökçeada

Gökçeada, 2011 yılı 
Haziran ayında almış 

olduğu Cittaslow unvanı ile 
dünyanın ilk ve tek sakin 

adası olmuştur.

Derleyen  : Ahmet Türker

Öğr. Gör.  Ayşe Sünnetçioğlu
Ezine Meslek Yüksekokulu

Arş. Gör. Dr. Serdar Sünnetçioğlu
Turizm Fakültesi
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Yöreye özel ürünlere bakıldığında; 
Ladolia Zeytin Ağacı, Türkiye’de 
sadece Gökçeada’da yetişir. Gökçeada 
mutfağının farklılığında, zeytinyağından 
oluşan mutfağının otantik tatların 
katkısı bulunmaktadır. Gökçeada’da 
M.Ö. 2900 yıllarından beri bağcılık 
yapılmaktadır. Kalabaki üzümünden 
yapılan şarap, Gökçeada Şarabı olarak 
adlandırılır. Gökçeada’da yaygın olarak 
tüketilen et, koyun etidir. Gökçeada’nın 
antik adını taşıyan İmroz Koyunu, 
dünyada sadece adada bulunan bir 
ırktır. Bahar aylarında Gökçeada’ya özgü 
yöntemlerle pişirilen kuzu ya da oğlak 
fırın, size bir lezzet şöleni sunmaktadır. 
Gökçeada’da kendine özgü geleneksel 
yöntemle pişirilen Paskalya kuzusu ya 
da oğlağının tüm adayı saran kokusunu 
ve lezzetini diğer Ege adalarında bulmak 
mümkün değildir.
Çanakkale boğaz yoluyla 
Karadeniz’den gelen 
daha besleyici sulara ek 
olarak, Meriç Nehrinin 
getirdiği besleyici mad-
delerce zengin bir bölgede 
olması ve ayrıca Saroz 
Körfezi’ne yakınlığı, ada 
çevresinin balık popül-
âsyonu artırması sonu-
cunda balıkçılık Gökçeada 
ekonomisinde önemli bir 
yer tutmaktadır. Sardalya, 
gümüş, uskumru, kolyoz, 
orkinos, kılıç, palamut, istavrit, barbu-
nya, tekir, kırlangıç, sarpa, melanur, mer-
can, karides, ıstakoz, kalamar, ahtapot… 
önemli deniz ürünleridir. Buna bağlı 
olarak balık ve deniz ürünleri çorbası, 
fırında patatesli balık, bamyalı balık, 
ahtapot yahni, ıspanaklı kalamar, deniz-
kestanesi salatası gibi yöresel yemekler 
yapılmaktadır. Ayrıca bol kekikle besle-
nen arıların ürünü kekik balı adaya özel 
bir tat olarak ortaya çıkmaktadır.
Adanın yöresel yemeklerinden bazıları 
ve yapılışları hakkında bilgiler ise 
aşağıda yer almaktadır:

Cicirya: Rumlara has, içi peynir dolu 
hamur, bir nevi pizza. Adanın klasikler-
inden birisi. Mayalı hamurun üstüne keçi 

peyniri, nane, kekik 
ve sütten oluşan 
harcın hazırlanıp 
koyulması ve 
fırına atılması ile 
yapılmaktadır.

Efibadem: Bir çeşit un kurabiyesi. 
Tam bir ada lezzeti.

Fırında Kuzu Kapama: 
Gökçeada’nın, belki de Türkiye’nin en 
lezzetli kırmızı et yemeklerindendir. 
Kuzu ya da keçi etinden de yapılabilir.

Dibek Kahvesi: Özel bir yöntemle 
ezilmiş kahveden yapılan içecektir. 
Gökçeada’da çok meşhurdur. 

Kılıç Rosto: Buraya has şekilde 
pişirilen bir balık menüsüdür. Den-
ize karşı restoranlarda olmazsa 
olmazlardandır.

Kurkuti: Buğdaylar değirmende kırılır.  
Öğütülen buğday, et suyu, süt ve tuzla 
pişirilir.

Ahtapot Yahni: Kısık ateşte ahta-
pot haşlanır. Haşlandıktan sonra parça-
lar halinde tencereye konur ve üzerine 
zeytinyağı dökülür. 
Sıcak su eklenerek hafif ateşte 20 dakika 
pişirilir. 

Badem tatlısı: Bademler 2 su 
bardağı toz şeker ve 1 yumurta akı ile 
iyice karıştırılarak hamur haline getirilir. 
Kalıplara konarak dişli çubuklar halinde 
çıkartılır. 
Fırında 
kızarıncaya 
kadar pişirilir.

Koliva: 
Rumların 
kutsal günler-
inde yaptıkları 
yemeklerden 
biri. Kaynatılan 
buğdaylara 
ezilmiş ceviz 
eklenir. Daha sonra toz şekerle birlikte 
karıştırılır.

KAYNAKLAR 
Doğan, K.,  Gönülal, O. (2011). Gökçeada 
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Yavaş Hareketi. Ankara: Detay Yayıncılık.
Cittaslow Gökçeada Yerel Ürün Rehberi 
(2014)http://www.cittaslowgokceada.
com/dergi/wp-content/uploads/UrunRe-
hberi.pdf (erişim: 21.05.2017)
http://cittaslowturkiye.org/cittaslow-
gokceada/ (erişim: 23.05.2017)
http://www.gokceadarehberim.com/nm-
Ada_Mutfa%C4%9F%C4%B1-cp-175 
(erişim: 24.05.2017)
http://www.gokceadaturlari.com.tr/
yeme-icme/ (erişim: 23.05.2017)
http://www.gokceada.bel.tr/index.php 
(erişim: 24.05.2017)

Girit Mezesi: 
Yeşil zeytin, 
peynir ve 
cevizden 
yapılmaktadır.

Derleyen  : Ahmet Türker
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• Trakya Üniversiteler Birliği üyesi 
4 üniversitenin yarıştığı TÜB 

Spor Müsabakaları, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi ev 
sahipliğinde gerçekleşti. 

Çanakkale On-
sekiz Mart Üniver-
sitesi, Trakya Üni-
versitesi, Kırklareli 
Üniversitesi ve Namık 
Kemal Üniversitesi’nin 
katıldığı spor 
müsabakaları Futsal, 
Basketbol ve Masa Tenisi 
olmak üzere 3 dalda 
gerçekleştirildi ve 3 gün 
sürdü. 
Müsabakaların açılışı 
için BESYO spor salo-
nunda bir tören düzenlendi. 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Öz-
den, BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necati 
Cerrahoğlu’nun katıldığı törende ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer açılış maçının 
öncesinde yaptığı konuşmada “Üniver-

siteler kendi içerisine kapanabilecek ku-
rumlar değildir. Eğer herhangi bir 

üniversite sadece kendi içinde 
geçinir giderim 

şeklinde bir 

yaklaşım benimserse doğrusu kendisini 
ve gelişiminin önünü kapatmış olur. Bu 
sadece bilimsel çalışmalarda, eğitim ve 
öğretimde değil aynı zamanda sporda da 

böyle. Sporda da kendinizi ancak rekabete 
açarsanız gelişebilir, daha iyi sporcular 

olabilirsiniz.” dedi.

Trakya Üniversiteler Birliği’ni 
önemsediklerini ve birlikte 

çeşitli alanlarda işbirliği 
yapmaktan mutluluk 

duyduklarını ifade 
eden Rektör Acer 
“Trakya Üniversiteler 
Birliği (TÜB) olarak 
kurmuş olduğumuz 
birlik bizim için çok 
değerli. Trakya böl-
gesindeki 4 üniver-
sitenin oluşturduğu 
bir birlik. 3 yıllığına 
dönem başkanlığı 

bizim üniversitemizde. 
ÇOMÜ’nün 25. Yılında bizim ev 

sahipliğimizde çeşitli faaliyetler 
yapılıyor. TÜB spor müsabakaları 

burada yapıyor olmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz” şeklinde konuştu.

ÇOMÜ Damga Vurdu
TÜB Spor Müsabakaları’na

TÜB

TRAKYA
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En Güzel Başarı Birlikte 
Hareket Etmek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; 
Bayan Basketbol, Futsal Bayan-Erkek, 
Masa Tenisi Bayan- Erkek kategorilerinde 
birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. 
Kapanış seremonisine katılan Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Trakya 
Üniversiteler Birliği adına böylesine bir 
etkinliği başarıyla tamamladıkları için 
tüm takımlara teşekkür etti. TÜB Spor 
Müsabakalarında en güzel başarının 
birlikte hareket edip, böylesine bir 
etkinliği güzel sonuçlandırmak olduğunu 
belirten Prof. Dr. Özden; “Çok güzel bir 
üç gün geçirdiğinizi tahmin ediyorum. 
Burada tabii başarı başarısızlık ölçüsü 
yok. Önemli olan birlikte hareket ede-
bilmek ve böylesine bir etkinliği güzel 
sonuçlandırmak. Bu hepimiz adına ileriye 
dönük güzel etkinlikle yapabilmek için 
bir başlangıç olsun. Tekrar hepinizi 

başarılarınızdan dolayı tebrik ediyor iyi 
ki geldiniz diyorum. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.  
Takımlara ödülleri, Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Süha Özden, BESYO Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu, Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Harun Suyünç ve 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Yük-
sel Yıldız verdi.
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ÇOMÜ Futbol 
Takımı 
Üniversitelerarası 
1.Ligde Türkiye 
3.sü Oldu
• Çanakkale Onsekiz Mart Üni-

versitesi (ÇOMÜ) Futbol takımı, 
üniversitelerarası futbol liginde 
Türkiye 3.sü oldu. 

Antalya’da düzenlenen ve 22 takımın 
mücadele ettiği ligde 3. olan ÇOMÜ 
futbol takımı, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’i 
makamında ziyaret etti.Başarılarından 
ötürü Rektörlük Beden Eğitimi ve Spor 
Bölüm Başkanı Deniz Ünver ve ekibi 
tebrik eden Rektör Acer, spora verdikleri 
desteğin artarak devam edeceğini belirt-
erek, üniversitemiz kampüslerinde farklı 
spor dallarının da yapılması için altyapı 
çalışmalarının sürdüğünü söyledi ve 

sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Öğrencilerimizin öğrenimlerinin yanı 
sıra çeşitli spor dallarıyla ilgilenmelerini 
istiyoruz. Bilimde olduğu kadar spor 
alanında da Türkiye’nin önde gelen üni-
versitelerinden biri olmak hedeflerimiz 
arasında. Şampiyonluğu kılpayı kaçıran 
ekibimizin aldığı neticeler bizleri mutlu 

etti. Emeği geçen herkesi yürekten kutlu
yorum. Başarılarının devamını diliyorum”. 
Rektörlük Beden Eğitimi ve Spor Bölüm 
Başkanı Deniz Ünver ise ÇOMÜ’yü 
başarıyla temsil etmekten duydukları 
memnuniyeti dile getirirken, Rektör 
Acer’e spora verdiği destekten ötürü 
teşekkür etti.

ÇOMÜ Spor 17 Futbol Turnuvası Ödül Töreni
• 25. Yıl Spor 

Etkinlikleri’nden 
ÇOMÜ Spor 17’nin 
şampiyonu fakülteler 
arasında Fen 
Edebiyat Fakültesi, 
MYO’lar arasında ise 
Çan MYO oldu.

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) 
kuruluşunun 25. Yılı 
etkinlikleri kapsamında 
Fakülte, Yüksekokul ve 
Meslek Yüksekokulları 
arasında gerçekleştirilen 
ÇOMÜ Spor 17’nin futbol 
turnuvasında dereceye giren takımlara 
ödülleri takdim edildi.
Dardanos Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen 
ödül törenine, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hüsnü Baysal, 25. Yıl Kutlama Komitesi 
Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit katıldı. 

Fakülteler arası yapılan futbol 
müsabakalarında şampiyon Fen Edebiyat 
Fakültesi olurken, Meslek Yüksekokulları 

arasındaki turnuvada ise şampiyonluğa 
Çan Meslek Yüksekokulu ulaştı. 

Öğrencilere seslenen Rektör Acer, 
üniversitenin sadece eğitimden ibaret 
olmadığını belirterek “Sizleri karşımda 
gördüğüm zaman üniversiteyi gerçek 
anlamda yaşayan öğrenciler olarak 
görüyorum çünkü üniversite sadece 
ders değil bunun yanı sıra kültürel ve 
özelliklede sportif faaliyet demek.” dedi. 

Geçen yıl mezun olan 
bir öğrenciyle sohbetini 
aktaran Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer “Öğrencimiz 
buruk bir şekilde 
mezun olduğunu çünkü 
kampüste yeteri kadar 
spor yapamadığından 
şikâyetçiydi. Biz 
sporu dersler kadar 
önemli bir faaliyet 
olarak görüyoruz. 
Önümüzdeki yıl 
inşallah tenis, basketbol 
oynayabileceğiniz 
ve halter de 

yapabileceğiniz bir ortam 
oluşturacağız.” şeklinde konuştu. 

Spor yapmayı çok sevdiğini, her gün 
düzenli koşu yaptığını ve zaman 
zaman da futbol oynadığnı ifade 
eden Rektör Acer, sporun insana 
meziyetler kazandırdığını, hayatımızın 
yoğunluğunun spora ayıracak vaktimizi 
çalmaması gerektiğini söyledi ve dereceye 
giren takımların sporcuları ile hocalarını 
tebrik etti.
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Dünyaca Ünlü Yıldız Futbolcu Eto’o, 
ÇOMÜ’nün 25. Yılını Kutladı

• Antalyaspor’da forma 
giyen dünyaca ünlü yıldız 
futbolcu Samuel Eto’o, 
ÇOMÜ’nün uluslararası 
öğrencilere yönelik 
çalışmalarından çok 
memnun olduğunu dile 
getirdi ve  ÇOMÜ’nün 25. 
Yılı kutladı. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi Futbol Takımı, 1. Lig 
müsabakaları öncesi kampa 
girdiği Antalya’da, Teknik 
Direktör Rıza Çalımbay’ın 
daveti üzerine Antalyaspor’un 
teknik ekip ve futbolcuları ile 
bir araya geldi.
Gerçekleşen buluşmada, 
ÇOMÜ Futbol Takımının 
teknik ekibinde bulunan 
öğretim elemanları, Antalyas-
porlu oyunculara ve teknik 
ekibe ÇOMÜ ve spor politikaları hakkında 
bilgiler verdi. 

Rıza Çalımbay’dan ÇOMÜ Futbol 
Takımına Anlamlı Jest

Türk Futbolunun efsanelerinden, 
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza 
Çalımbay, ÇOMÜ Futbol takımının bir 
okul takımından daha çok, profesyonel 
bir disiplin içerisinde takım görünü-
münde olduğunu ve ÇOMÜ’yü Antalyas-
por Tesislerinde görmekten son derece 
memnun olduklarını ifade ederek, tüm 
Antalyasporlu futbolcuların imzaladığı 
formayı, ÇOMÜ Futbol Takımı Teknik 

Direktörü Okt. Deniz Ünver’e takdim 
etti. Çalımbay,         

başta Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer olmak üzere tüm 
ÇOMÜ ailesinin 25. 
yılını kutladı.

Yıldız Futbolcu Eto’o, 
ÇOMÜ’nün 25. Yılını 

Kutladı

Antalyaspor’da forma 
giyen dünyaca ünlü 
yıldız futbolcu Sam-
uel Eto’o, ÇOMÜ’nün 
25. yılı anısına hazırlanan 

kutlama belgesini imza-
layarak teknik heyete 
takdim ederken, ÇOMÜ’nün 
uluslararası öğrencilere 
yönelik çalışmalarından 
duyduğu memnuniyetini 
belirtti. Eto’o, Rektörlük Be-
den Eğitimi ve Spor Bölümü 
Başkanlığının organize 
etmeyi planladığı Futbol 
Buluşmaları programlarına 
katılmak istediğini de ifade 
etti.

Antalyaspor, Yeni 
Tesislerinin Kapılarını 

ÇOMÜ Futbol Takımına 
Açtı

Kısa bir süre önce Avrupa 
standartlarında bir tesis 
kazanan Antalyaspor, idari 
menajer Kerem Atılmaz 
rehberliğinde ÇOMÜ 

Futbol Takımına kapılarını 
açtı. Türkiye’nin önemli 

kulüplerinde 
menajerlik yapan 

Atılmaz, ÇOMÜ 
Futbol Takımına 
tesisleri gez-
direrek idari ve 
teknik konularda 
oyuncularımızı 
bilgilendirdi.

BESYO Öğrencisi 
Bozcaada New Balance 
Koşusu Yarı Maratonunda 
İkinci Oldu
13- Mayıs - 2017 tarihinde Bozcaada'da gerçekleşen New Balance 
Maratonunda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Buse Ay-
gün 21km Yarı Maraton kadınlar kategorisinde 2. oldu.
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ÇOMÜ Üniversitelerarası Wushu 
Şampiyonası’nda Türkiye 2.si Oldu

• Türkiye Üni-
versite Sporları 
Federasyonu 
ve Türkiye 
Wushu Federa-
syonu işbirliği 
ile düzenlenen 
Üniversiteler 
Türkiye Wushu 
Şampiyonası’nda 
Çanakkale 
Onsekiz Mart 
Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Türkiye 2.si oldu.

10-14 Nisan 2017 tarihleri arasında 
Antalya’da yapılan Türkiye Üniver-
site Sporları Federasyonu ve Türkiye 
Wushu Federasyonu işbirliği ile düzen-

lenen Üniversiteler Türkiye Wushu 
Şampiyonası’nda Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu (BESYO) Müdür Yardımcısı 
Öğr. Gör. Harun Suyünç yönetiminde , 
Halim Güngör antrenörlüğünde katılan 
ÇOMÜ Türkiye 2.si olarak başarı elde etti.

Veysel Ekiz 60 kg SANDA Türkiye 
3.sü 
Oğuzcan Sürücü 65 kg SANDA 
Türkiye 3.sü 
Erkan Özbey 70 Kg SANDA Türkiye 
2.si 
Hakan Pir 80 kg SANDA Türkiye 2.si 
Rıfat Kaya 85 kg SANDA Türkiye 1.si

Murat Erdem 90 kg SANDA Türkiye 1.si 
Mazlum Orak +90 kg SANDA Türkiye 2.si
Deniz Sertdağ 48 kg SANDA Türkiye 3.sü 
Emine Erdem 60kg SANDA Türkiye 3.sü 
Akif Karaoğlu TAO Türkiye 3.sü

Sporcularımızın
 Başarıları:

1915 Zafer Kupası Futbol Müsabakaları 
Şampiyonu BESYO Oldu

•  1915 Ruhu Gençlik Derneği’nin 
her yıl düzenlediği, bu yıl 16 
takımın katılımıyla dördüncüsü 
gerçekleştirilen 1915 Zafer 
Kupası’nın finalinde Barbaros 
Mahallesi’ni mağlup eden ÇOMÜ 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
şampiyon oldu. 

Şampiyon BESYO’ya şampiyonluk 
madalyalarını ve kupasını BESYO 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu 
verdi. Kupa töreninde 1915 Ruhu Gençlik 

Derneği tarafından Necati 
Cerrahoğlu’na da plaket 
takdim edildi. 
Törende konuşma yapan 
Cerrahoğlu, 1915 Ruhu 
Gençlik Derneği Başkanı 
Halit Kubilay Fırat’a 
başarıyla gerçekleştirilen 
organizasyon için 
teşekkür ederek gen-
çlerin bu tür spor faa-
liyetlerinde bulunmasının 
toplum sağlığı ve gençlerin zararlı 

alışkanlıklardan korunması açısından son 
derece önemli olduğunu vurguladı. 

GUBY Futbol Turnuvası
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 25. Yıl Etkinlikleri 
Kapsamında Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
tarafından I. Geleneksek Futbol Turnuvası düzenlendi.

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerinin 
katıldığı yarışmada, Balıkçılık Teknolojisi Bölümü 3.Sınıf 
Öğrencileri Takımı Birinci oldu. Birinci takıma ve turnuvada 
Gol Kıralı olan oyuncuya madalyaları Gökçeada Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Çavuşoğlu tarafından verildi.


