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Prof. Dr. Yücel Acer
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

Kişisel gelişimin, bilimsel araştırmanın ve gelişmenin temel taşlarından olan yükseköğretim, ülkemizin 
geleceğinin biçimlenmesinde esaslı rolü oynamaktadır.

Bu yıl üniversitemizde yüksek eğitim hayatına başlayan 10 binden fazla yeni öğrencimize hoş geldiniz diyor 
toplamda 50 bine yakın öğrencimize başarılar diliyorum.

2017-18 Akademik Yıl açılışını, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Binali Yıldırım ve çok değerli 
bakanlarımızın da katılımıyla Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdik. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı olduğu dönemde, bizlerin bilim yolunda gereksinimlerimiz vesilesiyle sıkça desteğini aldığımız 
Başbakanımızı; yeni eğitim öğretim dönemi öncesi Çanakkalemizde ağırlamaktan şeref duyduk. 

Törende, önemli bir medeniyet merkezi olan Çanakkale için 2018 Troia Yılı’nın ehemmiyetine değinerek 
kentin önemli bir unsuru olan biz ÇOMÜ ailesini de bu hedef için adeta kamçılayan Sayın Yıldırım; 
üniversitemizin hedefleri konusunda da yol açan, ufuk çizen konuşmasıyla motivasyonumuzu üst düzeye 
çıkardı. 
Senatomuzca; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, Türk siyasal hayatı ve kamu yönetimine üstün 
katkılarından dolayı ’Fahri Doktora’ unvanı takdim ettiğimiz Başbakan Yıldırım; Türkiye Üniversiteleri 
arasında, akademik kalite açısından, 2 yılda 15 basamak birden ilerleme başarısını gösteren üniversitemize 
de yeni hedefler koydu. 

2 yıl öncesinde 400 civarında olan uluslararası öğrenci sayımızı, 65 farklı ülkeden 1100’in üzerine çıkardık. 
İlgili arkadaşlarımızın çalışmaları neticesinde bu yıl uluslararası öğrenci başvurularında % 87 artış 
yaşanması ÇOMÜ’nün daha bilinen, yakından tanınan bir üniversite haline geldiğinin göstergesi.  Bu yıl, 
105 ülkeden 10 bine yakın başvuru alan ÇOMÜ’nün kısa zamanda uluslararası öğrenci sayısı bakımından 
Türkiye’de söz sahibi üniversitelerden biri haline geleceğine inanıyorum. 

Göreve gelişimizle birlikte kurduğumuz Proje Koordinasyon Merkezi; Ar-Ge, yenilikçilik ya da farklı 
alanlarda proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirebilecek olanları bir araya getirmek amacıyla “Bir 
Projem Var” sloganıyla 1. Proje Pazarı’nı gerçekleştiriyor. 

Farklı alanlarda, Çanakkale'ye özel temalarda hazırlanacak projelerin değerlendirileceği etkinliğe; 
araştırmacılar, öğrenciler ve girişimciler başvuruda bulunabilecek. Projelerini tanıtmak isteyenleri ya 
da işbirliği yapabilecek ortam arayanları pazara davet ediyorum.  İlimizde proje ve Ar-Ge kültürünün 
güçlenmesini amaçladığımız bu çalışmaya destekleri için Sayın Valimiz Orhan Tavlı’ya teşekkür ediyorum. 

Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce (DEKUM) yaralı halde bulunup 1 yıldır tedavileri 
yapılan 2 caretta carettayı doğal yaşam alanına döndürmenin mutluluğunu yaşadık. Nesli tükenme tehlikesi 
yaşayan bu canlı türünün korunması için başarılı çalışmalara imza atan DEKUM; doğanın dengesinin 
sürdürülebilir bir şekilde devam etmesine sunduğu katkılarla, bölgemizde deniz bilimlerinin ve sahadaki bu 
çalışmaların daha da gelişmesi gerektiğine inanan biz bilim insanları için gurur vesilesi oldu.

Tıp Fakültemizce düzenlenen ve Jinekolojik Mikro Cerrahi’nin kurucusu Prof. Dr. Victor Gomel’in onur 
konuğu olarak iştirak ettiği 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi ise 450’yi aşkın genç hekim adayının katılımıyla 
başarılı bir çalışma oldu, emeği geçenleri yürekten kutluyorum. 

BESYO Öğrencimiz Buse Aygün’ün Bulgaristan’ın Rusçuk kentinde yapılan Triatlon Balkan 
Şampiyonası’ndaki başarısıysa göğsümüzü kabarttı. Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları’na katılmak üzere 
oluşturulan olimpiyat aday kadrosuna çağrılan Buse kızımızı gözlerinden öpüyor, başarılarının devamını 
diliyorum.

15 Temmuz 2016’da FETÖ/PDY yapılanması ile gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi 1 yılı geride bıraktı. 
15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İlahiyat Fakültesi Tacettin Arslan 
Camii’nde mevlid-i şerif okuttuk. Bu alçak darbe girişiminin güzel ülkemizin birlik beraberliği ile halkımızın 
güvenliği açısından ne denli tehlike arz ettiğine vurgu yapan çeşitli etkinliklerle, bir daha bu tür girişimlerin 
yaşanmaması adına öğrencilerimiz ve halkımıza yönelik düzenlenen programlara hep birlikte iştirak ettik. 

Türkiye’nin bir daha asla böyle hain kalkışmalarla karşı karşıya kalmaması temennisiyle bu tür terör 
çetelerinin ülkemizin tüm kurumlarından tamamen arındırılması yönünde atılan adımların destekçisi 
olduğumuzu bir kez daha yinelemek isterim. 

Arzumuz odur ki; üniversiteler bilimin ışığıyla aydınlanan, teknolojiyi takip etmeyi yeterli görmeyip onu 
geliştirmeyi kaçınılmaz kabul eden, bilgi toplumuna dönüşümün bayraktarlığını üstlenen ve Güçlü Türkiye 
idealinin peşinde birbiriyle kıyasıya yarışan eğitim öğretim kurumları olma yolunda daha da ileriye gitmeye 
devam etsin.  
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Fahri Doktora 
Üniversitemizden 

Başbakan Yıldırım’a
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• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) 2017-

2018 Akademik Yılı Açılış Töreni 
ve Başbakan Binali Yıldırım’a Fahri 
Doktora Tevdi Töreni Troia Kültür 
Merkezi'nde düzenlendi.

Terzioğlu Yerleşkesi Troia Kültür 
Merkezi'nde gerçekleştirilen törene 
Başbakan Binali Yıldırım, Eski Başbakan 
Yıldırım Akbulut, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent 
Turan,  AK Parti Çanakkale Milletvekili 
Ayhan Gider,  AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Fatih Şahin, Anayasa 
Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, 
Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon 
Komutanı Tuğ. A. Mithat Kemal Algül, 
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in yanı sıra 
çok sayıda protokol mensubu, 
akademisyen ve öğrenci 
katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasıyla 
başlayan tören, 
ÇOMÜ’nün 25. 
Yıl Filmi'nin 
izlenmesiyle 
devam etti. 
ÇOMÜ 
Müzik 
Eğitimi 
Anabilim 
Dalı Öğretim 
Elemanı 
Okutman Sedat 
Çılgın ve Barış Sezgi 
Açıkgöz’ün sunduğu 
müzik dinletisinin 
ardından tören 
konuşmalarına geçildi. 

Öğrenci Konsey Başkanı 
Alperen Uysal ÇOMÜ’lü 

öğrenciler adına gerçekleştirdiği açılış 
konuşmasında üniversiteliler olarak, 
bu ülke için durmadan çalışacaklarını 
belirterek Başbakan Binali Yıldırım’a 
“çıktığınız yolda yalnız değilsiniz” dedi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, 
Milletimizin ve ülkemizin bağımsızlığına 
düşkünlüğünün, güçlü iradesinin 
ve teslim alınamazlığının simgesi 
Çanakkale’de; tarihimizin en şanlı 

zaferlerinden birisinin 
adını taşıyan, 

kuruluşunun 25. 
Yılını kutlayan, 

Çanakkale 
Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin 

2017-2018 
Akademik 

Yıl 

Açılış Töreni'nde ÇOMÜ hakkında detaylı 
bilgiler verdi.

“ÇOMÜ Meşruiyet Dışı ve Bilim Dışı 
Unsurlardan Temizlendi” 

Son iki yıl içerisinde Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi'nin bir dönüşüm 
başardığının altını çizen Rektör Acer; 
“Ülkemizin başına bela edilmeye 
çalışılmış dış bağlantılı, yasa dışı ve 
bütün temel değerlerimizi istismar eden 
yapılanmanın bütün unsurlarından ve 
izlerinden üniversitemiz, devletimizin 
meşru mevzuatı çerçevesinde 
yürütülen mücadele ile 
temizlenmiştir. Artık 
üniversitemizde, ne 
28 Şubat sonrasının 
baskıcı unsurları, ne 
herhangi bir terör 
yapılanmasının 

unsurları ne 
de FETÖ 

unsurları hayat 
bulamamaktadır, 
bir daha 
bulamamaları 
için bütün 
gayretimizi 

sarf etmeye 
devam 
edeceğiz” 
dedi.

Üniversitemizden 
Başbakan Yıldırım’a 

Fahri Doktora Ünvanı
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“Akademik Kaliteyi Arttırmak İçin 
Çalışmaya Devam Ediyoruz” 

Prof. Dr. Yücel Acer, bütün gayretlerinin 
daha fazla bilimsel araştırma yapan 
daha uluslararası bir üniversite haline 
gelebilmek olduğunu ifade ederek 
şunları söyledi: “Saygıdeğer Başbakanım, 
Üniversitemiz bütün bu meşruiyet dışı 
ve bilim dışı unsurlardan temizlenme 
sürecini yürütürken akademik kalitesini 
arttırmak için çaba göstermeyi bir kenara 
bırakmadı. Hem eğitimde kaliteyi hem de 

bilimsel araştırmada derinliği arttırmak 
için somut adımlar atmaya devam ettik. 
Hem öğretim elemanlarının hem de 
öğrencilerin bilimsel araştırmalarına 
destek veren bir Proje Koordinasyon 
Merkezi kurduk. Üniversitemiz, TÜBİTAK 
kaynaklarından destek alan 159 
Üniversite arasında 25. sırada, Marmara 
Bölgesinde 52 üniversite arasından 8. 
sırada yer almakta. 2 yıl öncesine kadar, 
bilimsel araştırma projelerine kendi 
kaynaklarından 2,5 Milyon TL destek 
veren bir üniversite iken şimdi 3.5 

Milyon TL destek veren bir üniversite 
haline geldi. Merkez laboratuvarlarını, 
uluslararası akredite laboratuvarlar haline 
getirme çalışmalarını, sonuca ulaştırma 
aşamasına geldik. 

Hem Çanakkale’nin hem de 
Üniversitemizin girişimci ve yenilikçi 
iş dünyası ile iç içe olacağı teknopark 
binasını ve alt yapısını bitirme aşamasına 
geldik. Son 2 yılda kütüphanelerimize 36 
bin yeni kitap ve 120 bin yeni elektronik 
kaynak ekledik.
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“İki Yıl İçerisinde Uluslararası Öğrenci 
Sayısını, 62 Farklı Ülkeden 1000 

Öğrenciye Çıkardık” 

Daha uluslararası bir üniversite olma 
çabalarımız ile 2 yıl öncesinde 400 
civarında olan uluslararası öğrenci 
sayımızı, 65 farklı ülkeden 1100 öğrenciye 
çıkardık. Balkan ülkelerine uzaktan 
eğitim veren, üniversitemize gelen 
uluslararası öğrencilerimize Türkçe 
öğreten güçlü bir TÖMER oluşturduk. 
Özellikle Balkanlardaki üniversitel-
erle ortak yüksek lisans ve doktora 
programları açma görüşmeleri yapan, 
Balkanları her yönü ile inceleyecek 
ve takip edecek bir araştırma 
merkezine sahip bir üniversite 
haline geldik. 

“Akademik Kalitede 
2 Yılda 15 Basamak 

Birden İlerledik”

Bütün bu çalışmalar 
sonucunda, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversi-
tesi, Türkiye Üniversiteleri 
arasında, akademik 
kalite arasında, 2 yılda 15 
basamak birden ilerleme 
başarısını gösterdi. 

Saygıdeğer Başbakanım, sizi Üniversite 
olarak çok yakından tanıyoruz. Üniversit-
emizde ben bir Doçent ve Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdürü iken ve siz Değerli 
Başbakanımız, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı iken, üniversitemizi 
ziyaretinizi hatırlıyoruz. O zamanlar 
şahsen, Deniz Bilimleri Fakültemizin 

araştırma gemisi ihtiyacının 
giderilmesini sağladınız. 
Sonraki yıllarda desteğiniz hiç 
eksik olmadı. Üniversitemizin 
hemen önündeki karmaşayı gi-

deren o büyük köprülü 
kavşak yatırımını 
planlayıp hayata 
geçirdiniz. 

Biga yerleşkemizden merkez yerleşkemize 
kadar ulaşım alt yapımıza ilişkin birçok 
somut talebimiz hep olumlu yanıt buldu. 
Yakinen biliyorum ki, üniversitemizin 
FETÖ unsurlarından temizlenmesine 
baştan beri şahsen destek verdiniz. 
Şahsım ve üniversitem adına, bir kez daha 
sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum.

“Sayın Cumhurbaşkanımıza Gösterdiği 
Cesaret ve Üstün Liderliği İçin 
Şükranlarımızı Arz Ediyorum”

Geleceğimizin, inancımızın, millet olarak 
varlığımızın, bağımsızlığımızın, huzuru-
muzun ve bilimsel çalışmalarımızın 
koruyucu çatısı olan devletimizin, 
ülkemizin zor bir coğrafyada karşılaştığı 
bütün tehditlere karşı koymada Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ve siz Sayın Başbakanımızın 
kararlı ve cesur duruşunuz müstesna 
bir roldür. Dış bağlantılı bir yapının 
15 Temmuz gecesi başlattığı darbe 
girişiminin daha ilk dakikalarında, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın ve şahsınızın 
televizyonlarda yankılanan kararlı 
ve kendinden emin ses tonlarınız, 
hepimize ihtiyacımız olan ilk 
cesareti vermiştir. Saygıdeğer 
Cumhurbaşkanımıza buradan, 
devletimizin ve milletimizin gelişimi 

ve korunmasında ihtiyaç duyulan her 
anda, gösterdiği cesaret ve üstün 
liderliği için şükranlarımı arz ediyo-
rum.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer

“Başbakan Binali Yıldırım’ın 
ÇOMÜ’ye Desteği Hiç Eksik 

Olmadı” 
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Saygıdeğer Başbakanım, Üniversitemizin 
başarılarında büyük katkısı olanlara, 
huzurlarınızda müsaadeleriniz ile 
teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. 
Üniversitelerimizin büyük projelerinin 
tamamında, baştan beri bizimle beraber 
çalışan ve üniversitemizin projelerinin 
sürekli takipçisi olan AK Parti 
Çanakkale Milletvekili ve AK Parti Grup 
Başkanvekili Bülent Turan’a, şahsım ve 
üniversitemiz adına teşekkürlerimizi 
arz ediyorum. AK Parti Çanakkale 
Milletvekili Ayhan Gider’e teşekkürlerimi 
arz ediyorum. Üniversitemizin her 
çağırısına tereddütsüz kulak veren ve 
desteklerini yanımızda hissettiğimiz 
Çanakkale Valimiz Sayın Orhan Tavlı’ya 
teşekkürlerimizi arz ediyorum. 

Sayın Başbakanım, 
Üniversitemiz için, iyi 
niyetle sürdürdüğümüz 
çabalarımızı gören 
Çanakkale’nin kurumlarını, 
Üniversitemizin bir 
bütün olarak yanında 
olduklarını müşahede 
ediyoruz. Huzurunuzda 
Çanakkalelilere ve 
Çanakkale’nin kurumlarına 
ayrı ayrı teşekkür 

ediyorum. 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 25. Yılında da 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini 
yalnız bırakmayarak teşrif ettiği 
için Saygıdeğer Başbakan 
Binali Yıldırım’a şükranlarını 
arz ederek konuşmasını 
bitirdi.
Prof. Dr. Yücel Acer’in 
konuşmasının ardından Fahri 
Doktora Tevdi Töreni'ne 
geçildi.

Başbakan Yıldırım’a ’Fahri Doktora’ 
Unvanı Verildi 

Başbakan Binali Yıldırım’ın özgeçmişinin 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden 
tarafından okunmasının ardından 
Yıldırım’a ÇOMÜ tarafından Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, Türk 

siyasal hayatı ve kamu yönetimine 
üstün katkılarından dolayı ’Fahri 

Doktora’ unvanı verildi. 

“ÇOMÜ’de Olmaktan 
Çok Büyük 

Mutluluk 
Duyuyorum” 

Ardından kürsüye 
gelen Başbakan 
Yıldırım, 
“Burada 
olmaktan çok 

büyük mutluluk 
duyuyorum. Akademik 
yıl öğrencilerimize, 
üniversitemize ve 

hocalarımıza hayırlı 
olsun” diyerek başladığı 
konuşmasını şu sözlerle 
sürdürdü:

T.C. Başbakanı Binali Yıldırım
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“Türkiye, Bulunduğu Bölgede Çok 
Büyük Sınamalara Tabi Olmuş Bir Ülke”

“Türkiye bulunduğu bölgede çok büyük 
sınamalara tabi olmuş bir ülke. Alçak 
darbe girişiminin üzerinden daha 1 yıl 
geçti. Maalesef güzel, milli duygularımızı, 
ülke sevdamızı, dini duygularımızı 
istismar eden, kökleri dışarıda olan 
bir terör örgütü ile yüzleştik. İçeriden 
bir mikrop gibi kuşatarak ülkenin 
bağımsızlığına, demokrasisine kasteden 
alçak bir girişim içerisinde bulundu. 
Türk milletinin ‘bağımsızlık benim 
karakterimdir’ diye tanımladığı Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün düsturuyla 
milliyetçi, bayrağını seven bütün 
unsurlarıyla, Cumhurbaşkanımızın 
çağrısıyla meydanlara inen aziz milletin 
evlatlarıyla bu alçaklara gereken cevap 
verildi. 

O karanlık gece, halkın gücünün tankın 
gücünü yendiği gecedir. Bütün dünyaya 
ülkesi için gözünü kırpmadan canını 
vermeye hazır olan bir milletin neleri 
başaracağı göstermiş olundu. Onlar 

çok emindi. Yıllardır yatırım yaptıkları 
alçaklar ordusu sonuç alacaktı, sonuç 
yüzde 100 başarılı olacaktı ama olmadı. 
Hesap edemedikleri şey aziz Türk 
milletinin bağımsızlık aşkıydı. Bu millet, 
Çanakkale geçilmez derken de aynı 
ruha sahipti, 15 Temmuz’da da bu ezan 
dinmez, bu bayrak dinmez diyerek aynı 
ruhu gösterdi” dedi.

“2018 ılı; Uluslararası Troia Yılı” 

Çanakkale’nin her yönüyle Türkiye’nin 
örnek şehri olduğunu ifade eden Yıldırım; 

“Bağımsızlık, destan deyince, düşman 
geçemez deyince Çanakkale akla gelir. 
Çanakkale’de ortaya konulan o büyük 
savaş olmasaydı bugün ülke olarak 
bu topraklarda hür ve bağımsız olarak 
belki de yaşamayacaktık. O kararlılık 
bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin hür ve 
bağımsız olarak bu duruma gelmesinin 
önünü açmıştır. Çanakkale o büyük 
kahramanlık destanını yaşayan bir 
merkezimizdir. Çanakkale medeniyetler 

tarihi bakımından önemli bir yerdedir. 
Önümüzdeki yılı Uluslararası Troia 
Yılı ilan edilmiştir. Önümüzdeki yıl 
yurt içinden ve dışından daha fazla 
ziyaretçinin uğrayacağı yer olacaktır. 

Zannediyorum her yıl 18 Mart’ta, 
24-25 Nisan’da 3 milyon civarında 
ziyaretçi geliyor.Çanakkale’ye. Burası, 
milli duygularımızın yaşatılması, toprak 
bütünlüğümüzün, vatanıyla milletiyle 
bağımsız bir Cumhuriyet olduğumuzun, 
yıkıcı bir faaliyetin bizi ilkelerimizden 
vazgeçiremeyeceğinin açık ilanıdır. Bu 
başarılmıştır. 

Bugün Türkiye, etrafı ateş çemberi olan 
bir ülke olmasına rağmen istikrarla 2023 
yılına emin adımlarla ilerlemektedir. 
Yakın tarihimizde bu kadar önemi olan 
Çanakkale’nin hak ettiği konuma gelmesi 
gerekirdi. Ulaştırma Bakanı olduğum 
ilk günlerde Çanakkale’ye gelmek için 
çok zorlandım. Uçak yok, havayolu yol, 
denizden geliş yok, karayolları çok düşük 
standartlarda. Saatlerce Eskişehir, Bursa, 
Bandırma üzerinden gün boyu seyahat 
ederek geldik. 
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Şu an buradan Ankara’ya 5 saat sürüyor. 
Bizim için siyaset millete hizmetti. Millete 
hizmet etmeyen bir siyaset Türkiye’ye 
lazım değil. Hemen yollar için seferberlik 
ilan ettik. Çanakkale’den Eceabat, Biga’ya 
doğru, Bandırma’ya, Bursa’ya doğru 
bölünmüş yol çalışmalarını başlattık. 
Çanakkale’nin hemen hemen bütün 
Anadolu’ya bağlantıları tamamlandı. Kara 
ulaşımını bitirmek yetmez. Aynı zamanda 
hava ulaşımı da lazım dedik. Havaalanını 
da uluslararası hale getirdik. 1 Kasım’dan 
itibaren İstanbul’a uçuşlar başlayacak. İç 
ve dış hatlarda kullanılacak bir terminal 
oldu. Gökçeada, Bozcaada’ya doğru 
dürüst seferler yoktu. Çanakkale kısmını 
GESTAŞ’a verdik. Gemi ihtiyacının 
karşılanmasına destek olduk. Yaz, kış her 
havada sefer yapabilecek bir altyapı 
olması lazım. İlk defa o tarihlerde 
sadece Çanakkale deniz ulaşımına 
mahsus kanun çıkardık. Çanakkale bunu 
hak ediyor. Bütün hizmetlerde emeği 
geçenlere teşekkür etmek isterim. Bütün 
milletvekillerimiz büyük gayret gösterdi. 
Taş üstüne taş koyan herkesin başımız, 
gözümüz üzerinde yeri var. Kalıcı olanlar 
yaptığınız işlerdir” diye konuştu.

"Türkiye’yi 15 Yılda 3 Kat Büyüttük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde 
15 yılda 1 Türkiye’yi, 3 Türkiye’ye 
çıkardıklarını ifade eden Yıldırım, 
“Çanakkale’de bir başka büyük projenin 
adımını attık. 18 Mart’ta muhteşem 
katılımla açılış törenini yaptığımız 
2023 metre açıklığında, dünyanın iki 
kule arasındaki en fazla açıklık bulu-
nan köprüsünün temelini attık. 2023’e 
gelmeden köprü ve 90 kilometre yolla 
beraber açmış olacağız. Çanakkale gece, 
gündüz her havada geçilecek. 2002’de 
Çanakkale’de 21 kilometre bölünmüş 
yol vardı. Şimdi 320 kilometreye çıkmış. 
Çanakkale demek Türkiye demek. 
15 yılda hükümetlerimiz döneminde 
Çanakkale’ye yaptığımız yatırım 17 
milyar lira.

"Üniversiteler Bir Ülkenin Gelişimi
 İçin Vazgeçilmez Kurumlardır" 

Üniversitelerin vazgeçilmezliği küre-
sel, büyük düşünmekten geliyor. Geniş 
vizyon içerisinde öğrenme, muhakeme 
kabiliyetinin gelişmesi, özgüvenin 
gelişmesi, üniversitenin vermesi gereken 
en önemli şeydir. Ne kadar sorunları 

analitik düşünebiliyorsanız ve FETÖ gibi, 
marjinal örgütlerin, bölücü faaliyetlerin 
etkisinde kalmıyorsanız üniversite size 
hak ettiğiniz bilgiyi veriyordur. Burası 
onların üstlendiği önemli merkezlerden 
biriydi. Bu mikrop temizlenme noktasına 
gelmiş. Diploması olmayan bir adamın 
etrafında üniversite okumuş, profesör 
olmuş adamlar geziyor. Allah akıl, fikir 
vermiş. Allah bize engin bir muhakeme 
kabiliyeti vermiş. 

İnancımız var ama bunun istismar 
edilmesine, kullanılmasına müsaade 
etmeyeceğiz. Sahip olduğumuz değerler 
bize yeter” dedi.

"Orada Yaşayan İnsanlara, Sivillere 
Bunun Bedelini Ödetmeyeceğiz" 

Irak’taki referanduma ilişkin de konuşan 
Başbakan Yıldırım, “Bir ayrılık ateşini 
yakanlar, bölgedeki sorunların çözümü 
için değil, daha da büyümesi için en 
önemli yanlışı yapanlardır. Orada yaşayan 
insanlara, sivillere bunun bedelini 
ödetmeyeceğiz. Alacağımız tedbirler bu 
yanlış kararı alanlara yönelik olacaktır” 
dedi. 
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"Burada Dimdik Kalmak İçin Kendi 
Kendimize Yeterli Hale Gelmeliyiz"

 
Türkiye’nin ikinci büyük mücadelesinin 
bölücü terör örgütü PKK olduğuna 
dikkat çeken Yıldırım, “Bugün yine 
şehitlerimiz var. Onlara Allah’tan rahmet 
diliyorum. Son iki yılda terör örgütü belini 
doğrultamaz hale gelmiştir. 2 yıl önce 3 
binin üzerinde genci dağa götürüyorlardı. 
Gençler çıkmaz yolu gördüler. Geleceğin 
Türkiye’de olduğunu gördüler. Ayrılıkçı 
söylemlere itibar etmeyin. Bölücü 
olsun, din istismarcısı olsun kim olursa 
olsun yabancı düşmanlığının, İslam 
düşmanlığının Avrupa’da ne kadar rağbet 
gördüğüne şahit oluyoruz. Bu, Avrupa’nın 

en büyük felaketidir. Ülkemiz hakkındaki 
yıkıcı söylemlerini gördük. Hollanda, 
Almanya denedi kaybetti. Türkiye diyen 
oy kaybediyor. Biz Avrupa Birliği’nden 
gelecek vizyonlarını belirlemelerini 
bekliyoruz. Türkiye size mecbur değil. 
Bugün Ortadoğu kan gölüne dönmüş, 
binlerce terör unsuru burada, Türkiye 
onları durdurmasa Avrupa’da bugün 
sokağa çıkamazlar. Avrupa’nın tekrar 
başını öne eğip, geleceğine karar 
vermesi lazım. Yola nasıl yürüyeceğine 
karar vermesi lazım. Avrupa tarafımız 
da var Asya tarafımız da var. Avrupa, 
Asya arasında hem fiziki, hem medeni 
köprü kuruyoruz. Türkiye medeniyetleri 
birleştiren bir rol oynuyor. Kısa vadeli 

hesaplarla, ırkçılık, İslam düşmanlığı 
yaparsanız hüsrana uğrarsınız. Türkiye 
zor bir bölgedir. Biz coğrafyamızı 
değiştiremeyiz. Burada dimdik kalmak 
için kendi kendimize yeterli hale 
gelmeliyiz. Eğitimde, sanatta, tarımda, 
bütün alanlarda kendi kendimize yeterli 
hale geleceğiz. Bugün bazı konularda 
örtülü ambargo uygulanıyor. Bu bize bir 
mesajdır ancak muhtaç olmayacağız. 
Türkiye bu yolda çok mesafe kat etti. 
Savunma sanayinde 3 milyar cirodan 
35 milyar dolarlık bir ciroya çıktı. Bütün 
bunlar düşmanlık için, yayılmak için 
değil. Tehdit olduğunda biz buradayız 
demek için. Operasyonel kabiliyetiniz 
kadar faaliyetiniz vardır.
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"Mikroplara, Spamlara İzin Vermeyin"

ÇOMÜ’nün 52 bin öğrenciye sahip 
bir üniversite olduğunu söyleyen ve 
kuruluşundan bugüne emeği geçenleri 
tebrik eden Başbakan Yıldırım, 
konuşmasının sonunda öğrencilere öğütler 
vererek sözlerini şöyle tamamladı: 

“Bu altın yıllarınızın bir saniyesini bile boş 
geçirmeyin. Bu yılları dil öğrenmek için 
fırsat bilin. Bir yabancı dil daha bilirseniz 
üstünlük sahibi olursunuz. Ayrıştırıcı 
olmayın, zararlı fikirlerin kafanıza 
girmesine izin vermeyin. Mikroplara, 
spamlara izin vermeyin. 

Bizim sorunları torunlara bırakmamak 
için gece, gündüz çalışıyoruz. Daha az 
sorun bırakmak için çalışıyoruz. Daha az 
sorunla daha çok iş yapma kabiliyetine 
sahip olmanız için bunları yapıyoruz.
Fahri Doktora unvanından dolayı herkese 
teşekkür ediyorum. Biz de bu iltifata layık 
olmak için bundan sonra çok daha fazla 
çalışacağız. Milletimizin geleceği için, 
kalkınması için, huzuru için var gücümüzü 
sarf edeceğiz.” 

Konuşmaların ardından Başbakan 
Yıldırım’a Rektör Prof. Dr. Yücel Acer 
tarafından hediye takdim edildi ve aile 
fotoğrafı çektirildi. 

Törenin ardından Rektörlük binası önüne 
hatıra fidan dikimi gerçekleştiren Başbakan 
Yıldırım’ı, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer 
makamında ağırladı. 

Hediye takdiminin ardından protokol 
onuruna verilen yemek ile program 
sona erdi.
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• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nde 2017-
2018 eğitim öğretim 

yılının kayıtları başladı. ÇOMÜ’ye 
yerleştirilen 9132 öğrencinin 
kayıtları bir hafta sürdü.

2017-2018 akademik yılının ilk 
kaydının yapıldığı tören, Rektör Prof. 
Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Süha Özden, Sağlık Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi ve 
akademik personelin katılımı ile Sağlık 
Yüksekokulu’nda gerçekleşti. 

Yeni akademik yılın ilk öğrenci kaydını 
Prof. Dr. Acer yaptı. Havva Acar’ı Sağlık 
Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet 
Yönetimi (AYAY) bölümüne kaydeden 
Acer, tüm öğrencilere başarılar dileyerek; 
öğrenci sayısı açısından Türkiye’nin 
19’uncu üniversitesi olan ÇOMÜ’de 

kontenjanların %95’nin dolduğunu ve 
ÇOMÜ’nün öğrenciler tarafından yine en 
çok tercih edilen üniversiteler arasında 
yerini aldığını belirtti.  

ÇOMÜ Türkiye’nin En Büyük 
19. Üniversitesi

İlk 10 bin öğrenci arasından 300 
öğrencinin ÇOMÜ’yü tercih ettiğini 
vurgulayan  Rektör Acer, “Üniversitemiz 
kalitesini hızla artırmış bir üniversite. 
Kalite sıralamasında da kendinden önce 
kurulmuş birçok üniversiteyi geride 
bırakmış ve adından söz ettiren bir 
üniversite haline gelmiştir” dedi. 

ÇOMÜ Uluslararası Bir Üniversite

Prof. Dr. Acer, ÇOMÜ’nün uluslararası bir 

üniversite haline geldiğinin altını çizerek, 
“Üniversitemizde 60’dan fazla ülkeden 
öğrenci bulunduruyoruz. Üniversitemiz 
birçok uluslararası anlaşması olan 
uluslararası bir üniversite. ÇOMÜ’ye 
geçen yıl sadece 4500 yabancı öğrenci 
başvurmuşken bu sene 10 bin öğrenci 
başvurdu. Uluslararası öğrenci sayımız da 
hızlı bir şekilde artıyor. 

Özellikle Balkanlarda yaptığımız 
çalışmalar sonucunda Türkiye’nin 
Balkanlarda en çok tanınan, en güçlü 
üniversitesi haline geldik. Tabii 
bunu daha da geliştireceğiz. Burada 
Çanakkale’nin de üniversitemizle 
beraber hareket etmesi gereken hususları 
var. Özellikle uluslararası öğrenciler, 
Balkanlardan gelenler barınma 
konusunda bizden ciddi bir destek 
talebinde bulunuyor. 

ÇOMÜ Ailesine
9132 Yeni Öğrenci Katıldı

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer
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Bizim de onlara daha avantajlı ve daha 
makul yurtlar sunabiliyor olmamız 
lazım. Bu anlamda Çanakkale ile 
üniversitemizin işbirliği yapması 
gerekiyor. Bu konuda beraber hareket 
ettiğimiz kurumlar var. Başta Sayın 
Valimiz bu konuya özel destek veriyor. 

Bu işbirliğimiz Çanakkale’yi ve 
üniversitesini daha uluslararası bir 
yer haline getirecektir. Sadece iki yılda 
bile çok ciddi bir mesafe kat ettik bu 
konuda. Önümüzdeki süreçte çok daha iyi 
noktalara geleceğinden şüphem yok. "  

Çanakkale, Öğrenci Olunacak 
En Güzel Şehir

Çanakkale’nin Türkiye’nin çok değerli bir 
şehri olduğunu ve öğrenci olunabilecek 
en güzel şehir olduğunu dile getiren 
Rektör Acer; "Çanakkale hem tarihi ile 
hem doğal güzellikleri ile Türkiye’de 
adından çokça söz ettiren bir şehir. 
Günümüzde de yüzbinlerce, milyonlarca 
vatandaşımız 250 bin şehit verdiğimiz 
Gelibolu Yarımadasındaki şehitlikleri 
ziyarete geliyor. O anlamda da önemini 
devam ettiren bir şehir. Ben inanıyorum 
ki buradaki öğrenciliğiniz boyunca hem 
Çanakkale’de hem de ÇOMÜ’de olmaktan 
büyük bir keyif alacaksınız." dedi.

Öğrencilere derslerdeki başarının çok 
önemli olduğunu, ancak sosyal ve sportif 

faaliyetlere de çok fazla zaman ayırmaları 
gerektiğini tavsiye eden Prof. Dr. Acer, 
“Kendinizi geliştirmeniz için derslerin 
yeterli olmadığını unutmayın” dedi. 

Yeni akademik yılın ikinci  kaydını Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, üçüncü 
kaydını ise Sağlık Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi gerçekleştirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden
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• İhalesi 11.05.2017 
tarihinde yer teslimi ise 
16.06.2017 tarihinde 

yapılan Terzioğlu Kampüsü 
1. etap muhtelif tadilat 
ve onarım işlerinde sona 
yaklaşıldı.

ÇOMÜ’nün çeşitli fakülteleri ve 
birimlerindeki düzenlemelerle ilgili 
bilgiler veren Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanı Sinan Karabulgu, çalışmaların 
büyük kısmının tamamlandığını 
belirterek yeni eğitim öğretim dönemi 
başlangıcı öncesi tüm birimlerdeki tespit 
edilen eksikliklerin tamamlanacağını 

ifade etti. 

Sinan Karabulgu, yapılan çalışmaları şöyle 
özetledi:
“Dairemizce projelendirilerek ihalesi 
yapılan işler için, inşaat kontrolörü 
İsmail Yurttekin, Elektrik 
kontrolörü Eniz Atasev ve 
mekanik kontrolörü Mustafa 
Yavaş görevlendirildi. Bu 
kapsamda; 
Tıp Fakültesi dekanlık 
binasının cephesinin 
mantolama ve boyama 
işi gerçekleştirilirken, 
yapılan çeşitli onarımlarla 
fakülteye yeni sınıflar 
kazandırılıyor. 

Fen Edebiyat Fakültesi ek 
binasında duvar ve tavanların 

boya ve badanası gözden 
geçiriliyor, iç kapılar ile 

merdivenlerin boyası yapılıyor. 
Laboratuvar bloğunun 

koridorlarının duvar ve tavan 
boya badanaları yapılıyor.

Deniz Bilimleri 
Fakültesi’nde müzenin 
kapısı değiştirilirken 
iç kapıların ve bazı 
sınıfların boyası 
yapılıyor. Yine Deniz 
Bilimleri Fakültesi’nin 
kullanımı için 
Dardanos 
Yerleşkesi’nde su 
kuyusu açıldı. 

Mühendislik Fakültesi’nde asma tavan 
imalatı yapılırken kazanlar yenileniyor. 
Kütüphane Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı’nın yönetmeliğe uygun 
olmayan kapıları değiştiriliyor.İlahiyat 
Fakültesi’nde toplantı salonu ve dekanlık 
bekleme salonunda çeşitli tadilatlar 
gerçekleştiriliyor. Ziraat Fakültesi’nde 
bodrum kattaki merdiven altı, yapılan 
düzenlemeyle depo haline getiriliyor. 1. 
katta erkek ve bayan mescidine abdest 
alma yeri yapılıyor. Koridorlarda yapılan 
çeşitli düzenlemelerle fakülteye yeni 
öğretim üyesi odaları kazandırılacak. 

ÇOMÜ’de Kampüs
Yenileme 
Çalışmaları 
Devam Ediyor

Fen Edebiyat Fakültesi

Tıp Fakültesi

Dardanos Yerleşkesi



19ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

Güzel Sanatlar 
Fakültesi’ne yeni 
çalışma ofisleri yapılırken, 
tadilatlarla yeni atölyeler 
kazanıldı. Necip Fazıl Kısakürek tiyatro 
sahnesinin ahşap parkesinin cilası yapılıyor. 
Litografi atölyesindeki demir kapı değiştiriliyor. 
Merdiven altları ise yapılan düzenleme ile depo 
haline getiriliyor. Kazanlar yenilendi. 

ÖSEM’e su deposu yapılırken, mutfak 
davlumbazlarına gazlı söndürme sistemi 
takılıyor. Tüm binalardaki çatıların onarımları 
ve bakımları yapılıyor. Terzioğlu Kampüsü’ndeki 
arıtma tankları boyanıyor. Eski ÇOMÜ Kreş 
binasının yangın sistemi yapılıyor.” 

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ise 2017-
18 Eğitim Öğretim dönemi öncesi öğrencilerin 
daha sağlıklı ve güvenli şekilde eğitim almalarını 
sağlamak, personelin de çalışma ortamlarının 
iyileştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen 
1. etap çalışmaların kısa süre içerisinde 
tamamlanacağını söyledi

İlahiyat Fakültesi

Tıp Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Dardanos Yerleşkesi

İlahiyat Fakültesi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü Anma Etkinlik ve Bilgilendirme 
Programı kapsamında Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim Anıtı’na 
çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasıyla başlayan törene ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Erdem, 
Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Mirza 

Tokpunar’ın yanı sıra çok sayıda 
ÇOMÜ’lü yönetici, akademisyen ve idari 
personel katıldı.

Tören, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in 
ÇOMÜ Terzioğlu yerleşkesinde bulunan 
Bilim Anıtı’na çelenk koymasıyla sona 
erdi. 

Şehitlerimize 
ve Gazilerimize Saygıyla...

"15 Temmuz Anısına Bilim Anıtı’na 
Çelenk Koyma Töreni Gerçekleştirildi"



21ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

15 Temmuz Milli İradenin Zaferidir
• 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 

Birlik Günü Anma Etkinlik ve 
Bilgilendirme Programı kapsamında 
"15 Temmuz Halk İradesine 
Suikast ve Memleketi İşgal 
Girişimi Konferansı "Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen programa ÇOMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Ahmet Erdem, Prof. Dr. Süha 
Özden, Prof. Dr. Mirza Tokpunar’ın 
yanı sıra çok sayıda ÇOMÜ’lü yönetici, 
akademisyen ve idari personel katıldı.

Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
konferansın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer “O gün, hayatını ortaya koyup 
şehit düşenler var. O gün, bu toplumun 
kazandığı bir büyük “milli irade zaferi” 
var. O günün her yıl dönümünde, şehit 
düşmüşleri anmak ve Milli İrade Zaferi’ni 
kutlamak, bu toplumun bir değeri haline 
gelmeli” diyerek günün anlam ve önemine 
değindiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eğer başarılı olsaydı, Türkiye'yi sonu 
belirsiz bir yola sürükleyeceği muhakkak 

bir darbe girişiminin öğrettiklerini, en 
azından birinci yılında etraflıca ortaya 
koymak gerek. Bu muhasebenin sadece 
15 Temmuz 2016 günü yaşananlarla 
sınırlandırılması epeyce eksik kalır. 
Öncesini, hatta sonrasını dahil etmeyen 
muhasebe esas dersleri kaçırmamıza yol 
açar.

İnancımızın Kitabı’nda, Allah’ın kendi 
adını ve gönderdiği dinin adını kullanarak 
aldatmaya çalışanların, şeytani olduğu ve 
yasaklandığı defalarca tekrarlanmakta. 
Bu temelde, aldatmadaki şeytaniliğin, 
sadece şeytan tarafından değil, şeytani 
niyet taşıyan insanlar tarafından da 
yapılabileceği yorumunu paylaşan çok 
sayıda âlim var. Allah ve din lafzıyla 
sürekli talep eden, bir şeyler veren 
ve karşılığında hep bu dünyaya özgü 
bir şeyler isteyen kişi ya da yapıların 
niyetlerinin ayrımına varma gereği 
artık bu toplumun aldığı ilk ders olmalı. 
Oku, bil, düşün diyen Dinin mensupları, 
akıllarını birilerine kayıtsız şartsız teslim 
etmemeliler ki, Allah ile ve doğrudan 
dinimizle aldatılamasınlar.

Türkiye’de son 40 yıllık süreçte, 
tek bir siyasi parti ya da iktidarın 

değil, tamamının değer verdikleri bir 
yapılanmanın arka planını fena halde 
kaçırdıkları gerçeği de su yüzüne çıkmış 
oldu. Türk siyasetinin, değer verdiklerinin 
bağlantılarını, arka planını ve gerçek 
niyetlerini daha doğru okumaları gereği, 
artık büyük ve acı bir ders olarak siyaset 
yapanların önüne konulmuş durumda.

15 Temmuz günü gerçekleşen silahlı 
darbe girişiminin öncesinde de farklı 
yöntemlerle darbe girişimi yapmış 
Fetullah Gülen yapılanmasının büyük 
oranda yerli bir yapılanma değil, aksine 
daha ziyade dış kaynaklı bir yapılanma 
olduğunu gösterir çok emare bulunmakta. 
Bu gerçek, günümüzde özellikle nispeten 
güçlü devletlerin, diğer ülkeleri ya da 
toplumları bu türden, yani iç yapılanmalar 
oluşturarak yönlendirmeye gayret ettiği 
dersini de öğretmekte. Atlanmaması 
gereken bu ders, bu toplumun geleceğine, 
eğer atlanmazsa, epey faydalar sağlama 
potansiyeline sahip.

Darbe öncesi dönemin öğrettiği bu temel 
derslerin üstüne, darbe girişimi gecesinin 
yani 15 Temmuz gecesinin öğrettiği 
dersleri eklemek gerek.
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Milli İradeye Sahip Çıkmayı
 Unutmamak Gerek!

O gece, halkın gösterdiği refleks, aslında 
tam olarak milli iradeye sahip çıkma 
refleksi idi. Bu, zor zamanlarda benzer 
örnekleri çok az olan, bizim yakın tarihi-
mizde de örneği bulunmayan bir refleks. 
Bu, halkın bağımsızlığına sahip çıkma, 
yani dış işgale karşı çıkma refleksinden 
farklı eylem. Sayın Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan, halkı sokağa davet ettiğinde 
ve halkın sokağa çıktığı saatlerde, aslında 
henüz darbe girişiminin arkasında kimin 
olduğu, Fetullahcı yapılanmanın olup 
olamadığı, halkın bilmediği bir husustu.

“15 Temmuz Bir Milli İrade Zaferidir”

Halk, kime karşı savaştığından ziyade, 
kendini kimin savaşmaya çağırdığına 
baktı. Yani, seçtiklerinin direktifine 
şartsız uymayı tercih etti. İşte o nedenle 
bu, halkın iradesine sahip çıkma ve 
koruma anlamında bir “Milli İrade Zaferi” 
dir. Bu değer, The New York Times’ın 
dahi itiraf edip, “Hafta sonu yaşananlar 
Türklerin demokrasiye bağlılığının göster-
gesi” diyerek kabullendiği bir değerdir.
Bunu hemen takip etmesi gereken ders, 
diğer ülkelerin demokrasi ve milli irade 
söylemlerinin özden yoksun ve aslen 
bir siyasi araç olduğu gerçeğinin bir 
kez daha ortaya saçılması ile ilişkilidir. 
Darbe girişimi akşamı ve hemen sonrası 
süreçte, darbecilerin kesin başarısızlığı 
belli olduğunda ancak Türkiye'nin meşru 
hükümetine ve Cumhurbaşkanına destek 
mesajları yayımlanmaya başlandı. 15 
Temmuz gecesi olaylar devam ederken 
Türk hükümeti bunun bir darbe girişimi 
olduğunu belirterek Amerika’dan seçilmiş 
hükümete desteğini açıklamasını 

talep etti. Bu destek açıklaması ‘üç saat 
boyunca’ yapılmadı. Beklenen o açıklama, 
darbenin başarısızlığa uğrayacağı 
belli olduğunda ancak geldi. Türkiye 
saatiyle saat 23.57'de, yani Türk Dışişleri 
Bakanlığı'ndan ABD Büyükelçi’sinin 
aranmasından kısa bir süre sonra, 
Moskova'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı 
John Kerry, "Türkiye’de barış, istikrar ve 
devamlılık olmasını umuyorum" dedi. Bu 
açıklamada ne demokrasi vurgusu, ne de 
seçilmiş hükümete destek vardı.

Darbe girişimi sonrasında yaşananlardan 
alınması gereken dersler de büyük 
değerde. Bu sürecin en önemli gündem 
maddesi şüphesiz ki olması gerekeni, 
darbe girişimini gerçekleştiren yapının 
bertaraf edilmesidir. Hükümet, bu 
yapının hem dış unsurlarının hem de ülke 
içerisindeki unsurların zayıflatılması ve 
bertaraf edilmesi için çabalar harcıyor. 
Yargı kurumları soruşturmalar ve 
yargılamalar yürütüyor. Kamu kurumları, 
yetkileri çerçevesinde süreçler yürütüyor-
lar. Bu önemli süreç, tıpkı dış kamuoyun-
da olduğu gibi ülkemiz kamuoyunda da 
“yaygın bir adaletsizlik” varmış algısı ile 

karşı karşıya bırakılmaya çalışılmakta. 
Oysa, “yaygın adaletsizlik” anlayışı yerine 
varsa adaletsizliklerin giderilmesine 
yönelik öneriler ve çabalar süreci daha 
da güçlendirecek. Buradan öğrenilmesi 
gereken ise, bu tür gayri meşru yapılara 
toleransın, Türkiye’nin geleceğine 
vereceği zarar unutulmadan, bu süre-
cin adalet çerçevesinde ama mutlaka 
kararlılıkla yürütülmesi gereğidir.

Yine bu bağlamda, son bir yılda 
yaşananlardan çıkarılması gereken 
önemli bir ders, bu meselenin günlük ya 
da dönemsel siyasi planların bir unsuru 
yapılmaya çalışılmasından hareketle, 
başka bir kararlığının sergilenmesine 
duyulan ihtiyaçtır. Bu mesele, günlük ya 
da dönemsel siyasi planların bir unsuru 
yapılmadan, bir milli güvenlik meselesi 
olarak algılanarak, öyle hareket edilmesi 
gerekir. “Planlı darbe” ya da benzeri 
söylemler, işin özü olan gayri meşru 
terör yapılanmalarına karşı yürütülmesi 
gereken topyekun mücadele ruhunu, 
büyük oranda zayıflatma potansiyeli taşır. 
Bu yine, ülkenin geleceğine büyük bir 
zarardır.
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 “ÇOMÜ Olarak Mücadelemizi Aynı 
Kararlılıkla Sürdüreceğiz”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
yönetimi olarak, başladığımız günden 
beri bu yapıya karşı mücadeleyi birinci 
önceliğimiz yaptık. Yapmalıydık zira 
Üniversitemiz en güçlü yapılanmanın 
olduğu kurumlardan biriydi. 15 
Temmuz’dan sonra da bu mücadelemizi 
aynı kararlılıkla devam ettirdik. Ben 
ve arkadaşlarım, bu meselenin üzerine 
büyük riskler alarak gittiler. Soruşturma 
komisyonunda görev alan hocalarımıza 
ilk cümlem şu oldu: “Birileri bu 
uğurda hayatlarını ortaya koyup şehit 
oldularsa biz de üzerimize düşeni 
yapacağız”. Görev yapan hocalarımıza 
tek tek teşekkür ediyorum, ülkemiz 
ve üniversitemiz adına şükranlarımı 
sunuyorum.

“Kumpas Çevirenleri Bu Salonda 
Göremezsiniz”

Ancak, bazıları da komisyona bildiklerini 
anlatmaya çağırıldıklarında, “biz bir 
şey bilmiyoruz” dediler. Oysa onlarda 
4 yıl boyunca ne olduğunu birebir 
görenlerdendi. Bazıları kısmen de 
içindeydi. Ama o şehit ya da gazi 
olan vatandaşlarımızın gösterdiği 
cesaretin zerresini gösteremediler. 
Hatta bu durumda çıkar sağlamaya da 
çalıştılar, dedikodu ürettiler, isimsiz 
yaygara yaptılar, tıpkı FETÖ’nün 
yaptığı gibi. Onları şimdi bu salonda 
da göremezsiniz, ama dışarıda kumpas 
çevirirken görebilirsiniz, bu şehrin 
vekillerini, ileri gelenlerini yalan bilgilerle 
yönlendirmeye çalışırken görürsünüz. Ya 
da çıkar ilişkisine girdikleri bazı sözde 
gazetecilerle yalan haberler üretmeye 
çalışırken de görebilirsiniz. Tıpkı FETÖ 
gibi. Bunlara karşı hep beraber durarak 
sağladığımız huzur ortamını korumak 
hepimizin ortak görevdir.

Değerli hocalarım, bu mücadelemizde bize 
zerre faydası dokunan hocalarımıza ve 
çalışanlarımıza, siyaseten de arkamızda 
sımsıkı duran sayın Valimize, Çanakkale 
Milletvekili Bülent Turan beye, Ayhan 
Gider beye, bu şehirde görev yapan 
başta Savcı ve Hakimlerimize, Emniyet 
Müdürümüze, Jandarma Komutanımız 
ve diğer daire amirlerine Üniversitemiz 
adına sonsuz şükranlarımızı arz 
ediyorum.

15 Temmuz darbe girişiminin 
yıldönümünde, milli irade için, demokrasi 
için ve bağımsızlığımız için canlarını feda 
eden 249 şehidimizi rahmetle anıyoruz.

Başta şehitlerimizin yakınları ve 
gazilerimiz olmak üzere, sokaklara 
çıkıp canlarını ortaya koymuş bütün 
vatandaşlarımızı minnetle anıyorum, 
şükranlarımı sunuyorum.”
Prof. Dr. Yücel Acer’in konuşmasının 
ardından konuşmacı olarak kürsüye çıkan 
ÇOMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen 
Uysal darbe gecesi yaşananları anlattı ve 
şunları ifade etti:

“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. 
Yılının arifesini yaşadığımız bu yıllarda, 
ülkemizin yönü daima daha ileriye gitmek 
olmalıdır. Darbeler ve vesayet odakları 
vasıtasıyla, çeşitli defalarca prangalara 
maruz kalan Cumhuriyet tarihimiz, 15 
Temmuz’da artık darbelerin sonsuza 
kadar en derin dehlizlere gömüldüğüne 
şahitlik etmiştir.

TBMM’deki 
‘’Büyük Millet’’ 
ifadesi bir tabela 
ifadesi değildir. 15 
Temmuz’un Gazi 
Meclisi, kendisine 
yapılan ihaneti asla 
affetmeyecektir. 
Bu milletin can 
damarlarına atılan 
bombaları asla 
unutmayacaktır.

Bundan böyle, 

Türkiye Cumhuriyetine, herkim ki 
darbe ve benzeri yöntemler ile balans 
ayarı vermeye kalkışırsa, bileceklerdir 
ki karşısında büyük Türk Milletini 
bulacaklardır.
İstiklal Şairi Mehmet Akif; ‘’Allah 
bu millete bir daha İstiklal Marşı 
yazdırmasın’’ demiştir. Bu vatan tektir, 
millet tektir ve devlet tektir. Bunları kabul 
etmeyen ve şüphe duyan her kim olursa 
karşısında bu milleti bulacaktır.

Bu millet, tekrar bir istiklal marşı 
yazmaya niyeti olmadığını tüm 
dünyaya göstermiştir. Dirilişimizden 
korkanlar içerideki maşaları vasıtasıyla, 
düzenledikleri darbe girişiminin altında 
ezilmiştir ve ezilmeye devam edecektir.

İstiklal Marşımız; Korkma! diye başlar. 
Herkim ki bir kez daha herhangi bir gaflet 
ile bu millete ihanet etmeye niyetlenirse, 
düsturu ‘Korkmamak’ olan bu milletin 
gazabından kurtulamayacaktır.Bu gençlik 
ve bu millet; devletin yanında, devlet 
gibi duranları, öleceğini bile bile bayrağa 
siper olanları asla unutmayacağı gibi 
rüzgarın yönünü bekleyen maskeli ihanet 
odaklarını da asla unutmayacaktır.
Geçmişini hatırlayan, geçmişine sahip 
çıkan ve geçmişinden aldığı güç ile 
geleceğe sahip çıkacak olan biz gençler 
tüm şehitlerimize minnettarız.”
Konferansın konuşmacılarından olan 
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Arif Olgun 
Közleme ise “15 Temmuz Halk İradesine 
Suikast ve Memleketi İşgal Girişimi” 
başlığıyla Türk tarihinde darbe kültürüne 
dair araştırmalarını paylaştı.

Konferans, Prof. Dr. Yücel Acer’in 
konuşmacılara günün anısına hediye tak-
dim etmesinin ardından gerçekleşen soru 
cevap kısmı ile sona erdi.   

Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen Uysal
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15 Temmuz, Ülkemiz Tarihinde 
Müstesna Birgün

• 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü vesilesiyle Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi tarafından 
organize edilen “15 Temmuz Darbe 
Girişiminin Kültürel Açıdan Analizi” 
konulu panel 15 Temmuz Demokrasi 
Şehitleri Konferans Salonu'nda 
gerçekleşti. 

Panele Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve 
Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar 
Ertem, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 
Ak Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, il 
protokolü, akademik, idari personel 
katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının ardından ÇOMÜ TV tarafından 
hazırlanan 15 Temmuz gecesi yaşananları 
anlatan filmin izlenmesi ile devam etti.   

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Çanakkale Teknik Bilimler MYO öğrencisi 
Gazi Ertuğrul Emre Hüsrev, 15 Temmuz 
gecesi yaşadıklarını ve hissettiklerini 

anlattı.

15 Temmuz, Ülkemiz Tarihinde
 Müstesna Bir gün 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer yaptığı 
konuşmada; bir yıl önce bugün milli 
irademizi, demokrasimizi, özgürlüğümüzü 
korumak için hayatını feda etmiş şehitler 
verdiğimizi belirterek, 15 Temmuz’un 
ülkemiz tarihinde müstesna bir gün 
olduğunu dile getirdi ve sözlerine şöyle 
devam etti:  

“Bir yıl önce bugün yine hayatını feda 
etmeye hazır 100 binlerce vatandaşımız 
ülkemizi, millî irademizi, bağımsızlığımızı 
korumak için hayatlarını ortaya koydu-
lar. Zira biz millet olarak dışardan bize 
saldıranlara karşı koyan ve canı pahasına 
ülkesini, vatanını, dinini koruyan bir 
millet olduğumuzu sayısız defa gösterdik. 
15 Temmuz’da aynı maksatla içerden 
örgütlenerek bize saldıranlara karşı bu 
ülkenin vatandaşlarının, bu toplumun 

aynı şekilde, aynı azimle, aynı cesaretle, 
aynı inançla karşı koyabildiğini gösterdiği 
bir gün oldu.  İşte o nedenle demokrasi 
ve milli birlik günü bundan sonra her yıl 
anmamız gereken bir yıl dönümü olmalı. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
olarak her yıl bugünlerde bu üniver-
sitenin üzerine düşen bir sorumluluk 
olarak, 15 Temmuz’un ne ifade ettiğini 
sizlerle paylaşmak, bunu sizlere anlatacak 
düşünürlerimizi sizlerle buluşturmak gibi 
bir yükümlülüğümüz var. 

İşte bu çerçevede 15 Temmuz’un 
anlamını, ne gibi dersler verdiğini ortaya 
koyabilmek anlamında bir panel düzenle-
meyi uygun gördük. Değerli hocalarımız 
sizlere bugün bu panel çerçevesinde 15 
Temmuz’un aslında kültürel açıdan ne 
anlama geldiğini bizlerle paylaşacaklar. 
Bizlerle değerli fikirlerini paylaşacakları 
için hocalarımıza teşekkür ediyorum. 
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Son olarak şehitlerimizin, gazilerimizin 
ve bu toplumun hayatını ortaya koyarak 
savunduğu değerleri yıkmaya çalışan 
ve bundan sonra da yıkmaya çalışacak 
odaklara karşı ülkemizde başlamış olan ve 
büyük bir emekle devam ettirilen
 mücadelenin aynı kararlılıkla, aynı 
azimle davam etmesini özellikle temenni 
ediyoruz. 
 
Ülkemizi içerden yıkmaya çalışan 
FETÖ ve benzeri odakların, ülkemizde 
başlamış olan mücadele karşısında 
yenilgiye uğrayacakları muhakkaktır. 
Bize düşen hiçbir görüş ayrılığı 
gözetmeden şu an ülkemizde yürüyen 
bu mücadeleye sonuna kadar ve aynı 
azimle destek vermektir. Bütün bu 
başarının, bu zaferin oluşmasında 
emeği geçen bütün vatandaşlarımıza, 
ülkemizin değerli yöneticilerine ve Sayın 
Cumhurbaşkanımıza üniversitemiz adına 
şükranlarımızı arz ediyorum.” 

Konuşmaların ardından “15 Temmuz 
Darbe Girişiminin Kültürel Açıdan 

Analizi” konulu panele geçildi.  Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Kazım Arıcan, 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Orçan 
ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Kaplan 
panele konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. 
Mustafa Orçan 15 Temmuz’u sosyolojik 
açıdan analiz ederken, Doç. Dr. Hasan 
Kaplan ise inanç kültürü açısından 
analizlerde bulundu. 

Panelin ardından konuşan Vali Orhan 
Tavlı ise, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle 
anarak, çalışma yılları içerisinde hukuk 
çerçevesinde karşılaştığı bu yapı ile nasıl 
mücadele ettiğini anlatarak devletine, 
milletine, bayrağına, milli iradesine 
sahip çıkan bu milletin göstereceği 
yiğitliği, kahramanlığı FETÖ’nün hesap 
edemediğini vurguladı.Konuşmaların 
ardından panelistlere hediyeleri takdim 
edildi ve 15 Temmuz konulu fotoğraf 
sergisi gezildi. 

 Vali Orhan TavlıRektör Prof. Dr. Yücel AcerGazi Ertuğrul Emre Hüsrev
Çanakkale Teknik Bilimler MYO
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Rektör Prof. Dr. Acer, 15 Temmuz Uluslararası 
Demokrasi, İnsaniyet ve Barış Ödülü’nün 

Lansmanına Katıldı
• Uluslararası 

Gazeteciler ve 
Televizyoncular 
Federasyonunun 
organize ettiği, 
rektör ve dekanların 
bilim kurulu 
üyeliğini üstlendiği 
“15 Temmuz 
Uluslararası 
Demokrasi, 
İnsaniyet ve 
Barış Ödülü” 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a verilecek. 

15 Temmuz Uluslararası Demokrasi, 
İnsaniyet ve Barış Ödülü’nün İzmir’de 
düzenlenen lansmanına Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer’in yanı sıra İzmir 

Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bedriye Tunçsiper, Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur 
Harmandar, Uşak Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Pamukkale 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin 
Bağ, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Kerim Özdemir, Adnan Menderes 

Üniversitesi 
Rektörü Prof. 
Dr. Cavit 
Bircan, Selçuk 
Üniversitesi 
Rektör 
Yardımcısı 
Prof. Dr. 
Mehmet 
Okka, Ege 
Üniversitesi 
Güzel 
Sanatlar, 
Tasarım 

ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Bilgehan Gültekin, Uluslararası 
Gazeteciler ve Televizyoncular 
Federasyonu Genel Başkanı Ahmet 
Tübcel, Avrupa Türk Gazeteciler Birliği 
Başkan Vekili Mehmet Baş katıldı. 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
Dolayısıyla Mevlid-i Şerif Okutuldu

• 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından İlahiyat Fakültesi Tacettin Arslan 
Camii’nde mevlid-i şerif okutuldu. 

Cuma namazı öncesi gerçekleştirilen mevlid programına Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer ve ÇOMÜ yönetimi olmak üzere çok sayıda personel ve vatandaşlar 
katıldılar. 

Cuma vaazını Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Mirza Tokpunar yaparken, Cuma namazı sonrası pilav ve tatlı ikramı yapıldı.
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ÇOMÜ, TÜBİTAK ARDEB Projelerinde 
24. Sıraya Yükseldi

• TÜBİTAK ARDEB projeleri 2016 yılı 
istatistikleri yayınlandı. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ARDEB 
projelerinde 169 üniversite arasında 24. sırada yer 
aldı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi aynı zamanda 
en çok destek alan iller sıralamasında Çanakkale'yi 

14.sıraya taşıyarak birçok büyükşehri ve birden fazla 
üniversiteye sahip olan şehirleri geride bırakmayı 
başardı. 

TÜBİTAK ARDEB; üniversitelerden, kamu 
kuruluşlarından ve özel sektörden önerilen 
araştırma programlarına destek vermektedir.

24.
sıra

20
16

  Y
ılı

Mezun Öğrencimizin Büyük Başarısı
• ÇOMÜ mezunu Turan Yıldız Yerel 

Medya Özendirme Yarışması’nda 
kazandığı birincilik ödülünü 
Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden 
aldı. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu mezunu öğrencimiz, TV 
19 muhabiri Turan Yıldız, Başbakanlık 
Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü’nün düzenlediği Yerel 
Medya Özendirme Yarışması’nda 
birincilik ödülünü kazandı.

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve 
Medya Yapımcılığı Bölümü Kameramanlık 
ve Fotoğrafçılık Programı 2015-2016 
mezunlarından olan TV 19 muhabiri 
mezun öğrencimiz Turan Yıldız, 

‘Bakırcılar Çarşısında Çekiç Sesi Azalıyor’ 
haberiyle; Başbakanlık Basın Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün Yerel 
Medya Özendirme Yarışması’nda Türkiye 
birincisi oldu. 

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğü’nün otuzuncusunu 
gerçekleştirdiği Yerel Medya Özendirme 
Yarışması bu yıl 15 Temmuz’da şehit 
olan gazeteci Mustafa Cambaz adına 
gerçekleştirildi. TV 19’da birlikte görev 
yaptığı Yusuf Baş ile birlikte Türkiye 
birinciliği ödülünü kazanan mezun 
öğrencimiz Turan Yıldız, Grand Ankara 
Oteli'nde gerçekleştirilen törende 
ödülünü Başbakan Binali Yıldırım’ın 
elinden aldı.

Meslek Yüksekokullarında akademik 
bilginin yanı sıra Türkiye’nin 
öncelikli ihtiyacı olan ara elemanların 
yetiştirilmesinin hedeflendiğini hatırlatan 
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Enver 
Yolcu, mezunumuz Turan Yıldız’ı Türkiye 
birinciliğinden dolayı tebrik etti. 

Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
Fakülte Olma Yolunda

• Biga Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu, Fakülte olma yolunda 
ilk aşama olan YÖK’ten onay alma 
sürecini tamamladı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 
06.07.2017 tarih ve 75850160-101.01-520 
sayılı yazısı ile Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi bünyesinde bulunan Biga 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun, 
Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne 
dönüştürülmesi Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığınca uygun görülerek 
yayınlanmak üzere Milli Eğitim 
Bakanlığına gönderildi.
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ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Prof. Dr. Uğur Gönlügür her yıl 
mayıs ayının ilk salısında kutlanan 
"Dünya Astım Günü" dolayısıyla astım 
hakkında bilgiler verdi.

Astım nasıl bir hastalıktır,
 belirtileri nelerdir?

Astım nöbetler halinde gelen nefes darlığı, 
öksürük, hırıltı veya hışırtı ile kendini 
gösteren bir hastalıktır. Bu bulguların 
sebebi havayollarının daralmasıdır. Halk 
arasında bu durum bazen “bronkospazm 
atakları” şeklinde ifade edilmektedir. 
Atakların ne zaman geleceğini önceden 
kestirmek çok mümkün değildir. Kimi 
hastada ataklar ortalama haftada bir 
veya ayda bir gelebileceği gibi her gün de 
gelebilmektedir.

Astım atağını neler tetikler?

Hastalar bazen belirli yemek veya parfüm 
kokularını duyduklarında nefeslerinin 
daraldığını söylerler. Bununla beraber 
alerjik bünyeli kişilerde bazı çiçek tozları 
atağı tetikleyebileceği gibi evde yapılmış 
bir turşunun üzerindeki 
küf mantarları da 

oda havasına 
geçerek astım 
hastasında 
atağa neden 
olabilir.
Alerjik bünyeli 
olmayan astım 

hastalarında 
bazı göz 

hastalıkları (glokom) için kullanılan 
ilaçlar, bazı hipertansiyon ilaçları (beta 
bloker) astım atağını tetikleyebilir. Her 
insanın bünyesi farklıdır. Dolayısıyla 
kimyasal maddelere verebileceği tepkiler 
de değişiktir. Besinlerin içine koruyucu 
olarak konan bazı maddelerin de astım 
atağını tetiklemesi mümkündür. Diğer 
yandan sinüzit gibi mikrobik hastalıklar 
veya bazı mesleksel faktörler de astım 
atağına yol açabilmektedir.

Astım sıklığı nedir?

Dünyada 300 milyona yakın astımlı 
olduğu ve her yıl 250 bin kadarının 
öldüğü düşünülmektedir. Ülkemizde 
değişik illerde yapılan çalışmalarda astım 
sıklığının %2 ile %9 arasında değiştiği 
bildirilmiştir. Astım özellikle ailesinde 
astım olanlarda daha sık görülmektedir.

Astım tedavi edilebilir mi?

Zatürre tedavisinde bir veya iki hafta 
antibiyotik kullandığımızda hastalık 
iyileşmektedir. Oysa astım dediğimizde 
hastalığın nasıl geliştiği konusunda 
yeterli bilgilere sahip değiliz. Astımda 
havayollarında bir hasar oluşmakta ve 
iltihap gelişmektedir. Bunun sonucunda 
bronkospazm görülmektedir. Astım 
tedavisinde kullandığımız ilaçlar 
bronkospazmı (havayolu daralması) ve 
iltihabı önlemektedir. 

Havayolu hasarı ve iltihabın nedenini 
bilmesek de kullandığımız ilaçlar kişinin 
yakınmalarını yatıştırarak hastalığı 
kontrol altında tutar. Ama bu durum 
gerçek bir tedavi değildir. Çünkü ilaçlar 
kesilecek olursa hastalık tekrar geri 
gelecektir. Aynı şekilde halk arasında 
“aşı tedavisi” diye bilinen antijen 
immünoterapisinin astım tedavisinde yeri 
yoktur.

Astımlı hastalar spor yapabilir mi?

Salon sporları, hastayı terletmeyen ve 
çok yormayan sporlar astımlı hastalar 
için daha uygundur. İyot veya klor alerjisi 
yoksa su sporları astım hastalarına 
tavsiye edilmektedir ancak derin sulara 
dalgıçlık astım hastaları için uygun 
değildir. Astım hastalarında egzersiz atağa 
yol açabileceği gibi zemindeki havayolu 
daralmasının şiddetini de arttırır. 

Açık havada yapılan hız koşusu havadaki 
kirleticiler ve tahriş edici toz gazlar 
nedeniyle çok uygun bir spor değildir. 
Çünkü burun havayı ısıtır, nemlendir 
ve içindeki tozları tutar. Bu esnasında 
kişinin burun yerine ağızdan nefes alması 
da havayolları açısından sağlıklı olmaz. 
Astım hastalarının her spor faaliyeti 
öncesi nefes açıcı sprey şeklindeki 
(kısa etkili bronkodilatatör) ilacı alması 
gereklidir. Spor faaliyeti esnasında da bu 
ilacı yanında taşıması önerilir. 

Astımlı hastalar beslenmede nelere 
dikkat etmelidir?

Astım hastasında besin alerjisi yoksa 
herhangi bir besin kısıtlaması yapılmaz. 
Ancak Sülfit ve monosodyum glutamat 
gibi katkı maddelerin kullanıldığı salça, 
kurutulmuş meyve veya kurutulmuş 
patates, karides, hardal ve bazı 
meyve sularından uzak durulmalıdır.
Mide asidinin yemek borusuna kaçması 
(reflü) astım hastalarının yakınmalarının 
artmasına neden olabilir. Reflüyü 
arttırabilecek alkol, krema, kahve, 
kızartma ürünleri, dondurulmuş 
ürünlerden kaçınılmalıdır.

Her 8 Çocuktan Birinde      
Astım Görülüyor

Göğüs Hastalıkları A.D. Prof. Dr. Uğur Gönlügür

• Astım, dünyada 300 milyon kişide, ülkemizde ise her 13 erişkinden ve 8 çocuktan birinde görülüyor. 

Röportaj : Erdem Tekin 
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• Merkezi sinir sisteminin bir hastalığı 
olan multiple skleroz hastalığı en çok 
genç yetişkinlerde ortaya çıkıyor. 

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Nöroloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan 
Özışık Karaman, multiple skleroz 
hastalığının merkezi sinir sisteminin bir 
hastalığı olduğunu belirtti. Hastalığın 
sıklıkla genç yetişkinlerde ortaya 
çıktığını söyleyen Prof. Dr. Karaman, 
görülme sıklığının ise coğrafi özelliklere 
bağlı olarak 100.000 kişide 2 ile 200 kişi 
arasında değiştiğine dikkat çekti.

MS hastalığının belirti, teşhis ve tedavi 
süreçleri hakkında bilgiler veren Prof. Dr. 
Karaman şunları aktardı:

MS Hastalığının Belirtileri

“MS hastalarında merkezi sinir sisteminin 

hasarına bağlı tüm belirti ve bulguların 
bazıları çok sık bazıları da seyrek ortaya 
çıkar. Kol ve bacaklarda güçsüzlük, 
uyuşukluk, batma, yanma gibi duysal 
belirtiler, denge bozuklukları, mesane 
problemleri, yorgunluk, çift görme, görme 
bulanıklığı gibi görsel belirtiler, konuşma 
bozuklukları, bellek -dikkat bozukluğu 
gibi belirtiler sık görülen belirtilerdir. Bu 
belirtilerin 24 saatten uzun sürmesi ise 
önemlidir.

MS Hastalığının Teşhisi

MS klinik bir tanıdır. Hastalığın kesin 
tanısı için kullanılabilecek bir laboratuvar 
yöntemi yoktur. Tanı olguların klinik 
özellikleri, hastalığın gidişi ve yardımcı 
laboratuvar yöntemleri kullanılarak 
konulur. MS hastalığının seyri kişiler 
arasında farklılık göstermektedir. Ancak 

çoğu hastada seyir ılımlıdır.

MS Hastalığının Tedavisi

MS hastalığının tedavisi ile ilgili 
gelişmeler hızla devam etmekte 
enjeksiyonla verilen ilaçlar yanında 
haplar veya aylık tedaviler gibi çeşitli 
ilaç tedavileri MS hastasının klinik 
özelliklerine göre uygulanmaktadır. MS 
hastalığının tanısını koymak ve tedavisini 
yönetmek bu konuda deneyime sahip 
hekim ve merkezlerce olmalıdır.’’

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesinde Kepez’de 
bulanan bölümde her Çarşamba günü 
Prof. Dr. Handan Işın Özışık Karaman 
tarafından Multipl Skleroz Polikliniği 
yapılmaktadır.

MS 
(Multiple Skleroz) 

Hastalığı 
En Çok Gençleri 

Etkiliyor

Röportaj : Erdem Tekin 

Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış 
Eğitimi Konulu İşbirliği Protokolü İmzalandı

• Kamu Hastaneleri Birliği 
ile Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
arasında “Ebeler İçin 
Güncel Yaklaşımlarla 
Doğuma Bakış Eğitimi” 
konulu işbirliği protokolü 
imzalandı. 

Bu protokol ile anne 
adaylarının doğumu 
sağlıklı ve güvenli şartlarda 
gerçekleştirmesi, ebelerin doğumlarda 
daha etkin rol almaları ve normal 

doğumların yaygınlaştırılması 
amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda 
ÇOMÜ Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü 

tarafından öncelikle doğum 
salonlarında çalışan ebeler olmak 
üzere bütün ebelere yönelik bir 
eğitim programı yürütülecek. 

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer ve Kamu Hastaneleri Birliği 
Genel Sekreteri Kerim Yeşildağ’ın 
imzaladığı protokol töreninde 
Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. 
Dr. Gülbu Tanrıverdi ile ve Eğitim 
Ar-Ge sorumlusu Rukiye Tunç’ta 

hazır bulundular. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
fikir annesi olduğu ve Türkiye 

Satranç Federasyonunca (TSF) organize 
edilen, şehit çocuklarıyla ailelerine yöne-
lik satranç eğitim kampını da içeren Kale 
Gibi Gelecek Satranç Eğitim Projesi’nin ilk 
etabı tamamlandı.

Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürü Ersin Fırat, 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ve-
kili Dr. Firuz Erdil’in yanı sıra çok sayıda 
üst düzey yönetici katıldı.
TSF Başkanı Gülkız Tulay, projenin 
kapanış töreninde yaptığı konuşmada 
şehit çocuklarının ve ailelerinin satranç 
öğrenmesi ve bambaşka bir dünya ile 
tanışmaları için çalıştıklarını dile getirdi.

Tulay; "4 gruptan oluşan 100 şehit 
çocuğuyla, Kale Gibi Gelecek Satranç 
Eğitim Projesi’ni hayata geçirmenin, 

bir parçası olmanın benim için anlamı 
çok büyük. Projemiz ile gençlerimizin 
kale gibi sağlam, kale gibi güçlü bir                 
gelecek kurmasına aracılık etmek istedik. 
Çanakkale’de uzman antrenörlerimizin 
eğitimleri ve psikoloğumuzun desteği ile 
gelecek için güçlü hamleler inşa ettik." 
dedi.

Projeye dahil olan gençlerin sadece 
satranç öğrenmekle kalmadığını, 
Çanakkale’nin tarihi ve kültürel 
mekanlarını da gezdiğini anlatan Tulay, 
şunları kaydetti:

 "Ülkemizin dört bir yanından gelip yeni 
arkadaşlıkların, dostlukların temelini 
attılar. Satranç sporuyla yeni bir dünyaya 
köprü kurdular. Şehitlerimizin ema-
neti çocuklarımız ve gençlerimiz hem 
öğrendiler, hem eğlendiler. Projemizin 
beni en çok mutlu eden gelişmesi ise an-
nelerimizin de satranç öğrenmesi oldu. Ne 
mutlu ki göreve geldiğimiz andan itibaren 
Türk satrancı sayısız zaferlere, gurur dolu 

başarılara ve hayata anlam 
katan projelere imza attı.

TSF Başkanı Gülkız Tülay

İlk Etabı Tamamlandı

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
fikir annesi olduğu şehit 
çocuklarıyla ailelerine yönelik 
satranç eğitim kampını da içeren 
Kale Gibi Gelecek Satranç Eğitim 
Projesi’nin ilk etabı tamamlandı.

Kale Gibi Gelecek 
Satranç Eğitim Projesi'nin
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Türkiye Satranç Federasyonu olarak 
bugün lisanslı sporcu sayısı ile tüm spor 
branşlarını geride bırakmanın gururunu 
yaşıyoruz. Bu anlamlı projeye fikir 
anneliği yapan Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşleri Emine 
Erdoğan hanımefendiye, desteklerini 
esirgemeyen Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığına 
ve PTT Genel Müdürlüğüne bizlere 
ev sahipliği yaptığı için Çanakkale 
Valiliğimize ve İl Müdürlüğümüze 
böylesine önemli bir projeyi sahiplendiği 
için teşekkür ediyorum."

"Tüm Hamlelere Şah Mat Diyecek Bir 
Ufukla Yetişecekler"

        
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise 
kahraman şehitlerin emaneti olan 
çocukları Çanakkale’de ağırlamaktan 
büyük onur duyduklarını ifade etti. Bu 
projenin çocukların geleceğinde yeni bir 
umut ve ışık olacağına inandıklarını dile 
getiren Tavlı, "Satranç hayatın küçük 
bir örneği ve modelidir. Satranç eğitimi 
alanlar hayata dair iyi bir donanım 
kazanmıştır. Türkiye’nin geleceği stratejik 
düşünebilen, mücadeleci ruha sahip 
bir gençlikle garantiye alınabilir. Milli 
menfaatler karşısında tüm hamlelere 
şah mat diyecek bir ufukla yetişecek 
bir gençlik olduğunu inandığımızı ifade 
etmek istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere başarı 
belgeleri ve plaketleri verildi, Balıkesir 
Valisi Ersin Yazıcı tarafından hazırlatılan 
mermer satranç takımları hediye edildi.

 Rektör Prof. Dr. Yücel Acer

Vali Orhan Tavlı - Eşi
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ÇOMÜ’nün Uluslararası İşbirlikleri Gelişiyor
• Rektör Prof. Dr. Yücel Acer 

ve beraberindeki heyet XIV. 
Uluslararası Sosyal ve Davranış 
Bilimleri Konferansına katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve 
beraberindeki heyet Ukrayna’nın 
Odessa şehrinde düzenlenen XIV. 
Uluslararası Sosyal ve Davranış Bilimleri 
Konferansına katıldı ve Odessa I.I. 
Mechnikov Üniversitesi'nde temaslarda 
bulundu.Türkiye Cumhuriyeti Odessa 

Başkonsolosu Ufuk Toğrul’un ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen XIV. 
Uluslararası Sosyal ve Davranış Bilimleri 
Konferansının açılış kokteylinde 
birer konuşma yapan Başkonsolos 
Toğrul, Rektör Prof. Dr. Acer ve Odessa 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Igor Koval, 
iki üniversite arasındaki işbirliğinin 
devam etmesinin ve bilim insanlarının 
konferanslar aracılığıyla bir araya gelerek 
ortak projeler üretmelerinin önemli 
olduğunun altını çizdiler. İki üniversite 
rektörü yaptıkları görüşmeler sonunda 

işbirliğinin artırılması ve ortak yüksek 
lisans programının açılması konusunda 
çalışmaların başlatılmasına karar 
verildiğini bildirdiler. 

Öte yandan Prof. Dr. Yücel Acer ve 
Prof. Dr. Hasan Arslan, Ulusal Odessa 
televizyon kanalında Prof. Dr. Alexander 
Zacharia'nın yönettiği programa da 
katıldılar. Programda Prof. Dr. Acer, 
Karadeniz Bölgesinde yer alan Türkiye ve 
Ukrayna'nın ortak işbirliğinin önemine 
değindi. 

Ziraat Fakültesi’nde CABI (Centre for Agriculture 
and Biosciences International) 

Toplantısı Düzenlendi
• CABI Organizasyonu’nun 

tanıtımı ve yayınları 
hakkında bilgi sunulması 
amacıyla, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Seminer 
Salonu’nda bir toplantı 
düzenlendi.

 Toplantıya CABI Orta Doğu 
ve Afrika satış yöneticisi 
Mr. Brahim JRAH ve Online 
Bilgi A.Ş. temsilcisi Bora 
KARAYEL konuşmacı olarak 
katıldı. Ziraat Fakültesi ile Deniz 

Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nin 
farklı bölümlerinden öğretim üye ve 

elemanlarıyla öğrencilerinin 
yanı sıra, ÇOMÜ 
Kütüphanesi’nden yetkililerin 
de bir araya gelmesiyle 
gerçekleştirilen toplantıda, 
CABI yetkilisi Mr. Brahim 
JRAH’ın yaptığı sunumun 
ardından, ortak çalışma 
alanları, ‘ÇOMÜ Ziraat 
Fakültesi Dergisi’nin ‘CAB 
Abstracts’ veri tabanında 
taranması ile birlikte, ortak 
yürütülebilecek çalışmalar 
hakkında görüş alışverişinde 

bulunuldu.
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• ÇOMÜ 
Matbaasına Türkiye 
İstatistik Kurumu 
tarafından hibe edilen 
cihazlarla ÇOMÜ 
matbaasının kapasitesi 
büyük oranda artırıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) 
bünyesinde bulunan matbaa 
işletmesine Türkiye İstatistik 
Kurumu ile yapılan protokol 
çerçevesinde hibe edilen 
cihazlarla ÇOMÜ matbaasının 
kapasitesi büyük oranda artırıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hibe 
edilen makinelerin listesi şöyle:

1 adet 70x100 cm boyutunda baskı 
yapabilen ofsete baskı makinesi, 1 adet 
115 cm genişliğinden kesim yapabilen 

giyotin, 1 adet sıcak 
tutkal kapak takma 
makinesi, 1 adet 
otomatik forma iplik 
dikiş makinesi, 1 
adet Riso kopyalama 
makinesi.

Yeni cihazlarla; 
üniversitemizin 
çeşitli birimleri 
tarafından yıl içinde 
yayınlanan periyodik 
bilimsel dergilerin, 
kongre, sempozyum 
bildiri kitapları ve 

yayınlarının basımı ÇOMÜ matbaasında 
gerçekleştirilebilecek.

ÇOMÜ Matbaasının Kapasitesi Arttı

Kosova Üniversiteleriyle Ortak Yüksek Lisans 
Programları Anlaşması İmzalandı
• Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 

Balkan ülkelerinde bulunan 
üniversiteler ile ikili ilişkileri 
geliştirme süreci kapsamında 
Kosova Cumhuriyeti’nde 
Gjakova Üniversitesi ile Prizren 
Üniversitesi’ne ziyarette bulundu. 

Ziyarette Eğitim Fakültesi Eğitim 
Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Hasan Arslan ve Eğitim Programları ve 
Öğretimi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Ali İçbay’da hazır bulundu.

Gjakova Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Shaban Buza ile yapılan görüşme 
sonunda iki üniversite arasında 
ortak yüksek lisans programların 
başlatılmasıyla ilgili ikili anlaşma 
imzalandı. Görüşmeye yerel televizyon 
kanalı ve basın yayın organları 
yoğun ilgi gösterdi. İkinci ziyarette 
Prizren Üniversitesi’ne yapıldı. ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve Prizren 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rame Vataj 
ile Balkan Çalışmaları Yüksek Lisans 
programı başlatılma çalışmalarıyla ilgili 
anlaşma imzalandı.

Görüşmede diğer ortak yüksek lisans 
programlarının başlatılmasıyla ilgili de 
ortak çaba harcanması fikri benimsendi. 
Prof. Dr. Yücel Acer’in Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’ne Rektör 
olarak atanmasından sonra, Balkan 
ülkelerindeki üniversiteler ile ilişkiler 
ivme kazanmış ve üniversitemize 

Balkanlardan gelen öğrenci sayısında hızlı 
bir artış gerçekleşmiştir. Balkan ülkeleri 
öğrencileri arasında Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nin tanınmışlığı artmış 
ve üniversitemize gelmek isteyen öğrenci 
sayısı ciddi artış göstermiştir.
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2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi Gerçekleştirildi
• Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi  PRATET 2. Ulusal 
Tıp Öğrenci Kongresi “Reproduktif 
Tıp: İnfertilite” 50'nin üzerinde Tıp 
Fakültesinden 450'yi aşkın genç 
hekim adayının katılımıyla İlahiyat 
Fakültesi15 Temmuz Demokrasi 
Şehitleri Konferans Salonu'nda 
yapıldı. 

 Kongreye, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Tamer Demir, Doç. Dr. Dilek Ülker Çakır, 
Prof. Dr. Aysel Güven Bağla, Tıp Fakültesi 
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan 
Akdur,     Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Dinçay Köksal, İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şevket Yavuz, GESTAŞ 
Deniz A.Ş Genel Müdürü Volkan Uslu, 
Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk 
Mutan, öğrenciler ve akademisyenlerin 
yanı sıra, onur konuğu olarak da 

jinekolojik mikro cerrahinin kurucusu 
Prof. Dr. Victor Gomel katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
ardından kısa bir müzik dinletisiyle 

başlayan kongrenin açılış konuşmasında, 
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Doç. 
Dr. Tamer Demir “Kongrenin örnek 
olup yaygınlaşması ana temamız ve 
amacımızdır. 
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Üniversitemizin misyonu gereği 
bilim üreten, bilim yapan, bilim 
adamlarını buluşturan ve geleceğe 
yönelik perspektifler oluşturan yapısı 
gereğiyle ÇOMÜ bu hareketliliğe daha 
çok kongre, sempozyum, çalıştay ve 
toplantılar yönüyle ev sahipliği yaptı. 
Üniversitemizin kuruluşunun 25. 
yılı münasebetiyle onlarca kongre 
yapıldı. Bunlar arasında bugün yapılan 
bu kongrenin özel bir yeri olduğunu 
düşünüyorum. Katkı sağlayan herkese 
teşekkür ediyor, kongrenin hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Bizler ve üniversitemizde çalışan 
akademisyenlerimiz için gurur verici 
bir çalışma oldu” diyen Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer ise sözlerine şöyle devam 
etti: “ÇOMÜ Tıp Fakültesi öğrencilerini, 
böylesine özel bir organizasyonun 
başlatılması ve devam ettirilmesi 
noktasında sağladıkları katkıdan dolayı 
tebrik ediyor, kendileriyle de gurur 
duyuyoruz. ÇOMÜ aktif bir üniversitedir. 
Bilimsel faaliyetlere daha fazla önem 
vermeye çalışan bir bakış açısı var. Bu da 
bütün üniversiteler arasında basamak 
ilerleten bir yaklaşım olmaktadır. 

Rakamsal olarak da son birkaç yıldır bunu 
görüyoruz. Yapılan bilimsel aktiviteler 
içerisinde öğrencileri görmemizin özel 
bir önemi var. Yapılan işlerde iyi olmak 
durumundayız. Hızlı bir şekilde gelişen 
bir toplumuz. Tıbbı sadece öğrenmek değil 
geliştirmek de bu durumda çok önemlidir. 
Sizler bu ülkenin bilim geleceğinde söz 
sahibi olacağınızı şimdiden göstermiş 

oluyorsunuz. 
Toplumun dinamiği 
sağlıklı nesillerle 
oluşmaktadır. Bu 
vesileyle kongreye 
katkı sağlayan 
herkese şahsım 
ve üniversitemiz 
adına çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

Teşekkür belgelerinin 
takdiminin ardından, 
Prof. Dr. Victor 
Gomel, Prof. Dr. Recai 
Pabuccu, Prof. Dr. İrfan 
Orhan, Doç. Dr. Servet 
Özden Hacivelioğlu 
konuşmalarını 
gerçekleştirdi.  
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ÇOMÜ Öğretim Üyesi, REBTEK Türkiye Bilim 
Danışma Kurulu Başkanı Oldu

• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Vedat Çalışkan, Gelibolu’da 
yaşayan Beyaz Ruslarla ilgili yaptığı 
araştırmalar neticesinde, Rusya 
Ekonomi, Bilim ve Teknoloji Konseyi 
(REBTEK) Türkiye Bilim Danışma 
Kurulu Başkanlığı’na seçildi. 

Turizm Coğrafyası ve Kültür Coğrafyası 
ile ilgili çalışan Doç. Dr. Çalışkan, Türkiye 
ile Rusya arasında çeşitli alanlarda 
işbirliği ve ilişkilerin geliştirilmesini 
hedefleyen ve her iki ülkede faaliyet 
gösteren bir sivil toplum kuruluşu olan 
REBTEK’in, karşılıklı projelerin hayata 
geçirilmesine danışmanlık eden bir 
organizasyon olduğunu belirterek, şunları 
söyledi: 
“1917’de Bolşevik Devrimi’nden sonra 
çıkan iç savaşta Kızılordu’ya karşı savaşı 
kaybeden Beyaz Ruslar dünyanın dört 
bir yanına dağılırken 1920-1923 yılları 
arasında yaklaşık 27 
bin Beyaz Rus askeri 
ve ailesi Gelibolu’ya 
yerleşti. Bu sürede 
Gelibolu’da 
tiyatrolar kuran, 
kreşler, biçki 
nakış 
kursları, 
fırınlar 
açan 
Beyaz 

Ruslar, Türklerden muhteşem bir dostluk 
görürler. Bu dostluğu unutmayan Beyaz 
Ruslar Gelibolu’dan ayrılırken 225 askerin 
gömülü olduğu bir anıt mezar yaptılar. 
Sonradan yıkılan bu anıt mezar, Rusya 
ve Türkiye Dış İşleri Bakanlıklarının 
girişimleriyle 2008 yılında yeniden inşa 
edildi.”

Gelibolu’nun Ruslarca büyük saygı gören 
kutsal bir mekan olarak kabul edildiğini 
söyleyen Çalışkan, ÇOMÜ’ye uzun yıllar 
hizmet veren, şimdi ise Ege Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümünde görevli 
Prof. Dr. Aydın İbrahimov ile bu konuyu 
ele alan araştırmalarının Türkiye-Rusya 
ilişkilerinde birçok olumlu adımın 
atılmasına katkıda bulunduğunu belirtti. 
O tarihlerde Ruslar’ın Gelibolu’daki yaşam 
alanlarını ve bugüne ulaşmayan bazı 
yapıları çok iyi bir şekilde belgelediklerini 
ifade eden Çalışkan, Oskar ödüllü 
yönetmen Nikita Mihalkov’un “Rusların 
Gelibolu Yaşamı” adlı belgesel filmin 
çekimleri için birlikte arazi çalışmaları 
yaptıklarını söyleyerek şöyle devam etti:

“Çanakkale ile St. Petersburg şehirleri 
arasında ilişkilerin geliştirilmesi için 

hazırladığımız proje kapsamında 
Rusya ve Çin’de yayın yapan 

televizyon kanallarında 
“Çanakkale Tanıtım 

Programları” yayınlandı. 
Rusya’nın önde gelen 
turizm dergileri “Çanakkale 
Özel Dosyası” hazırlayarak, 
yaz dönemi sayılarında 
Çanakkale’ye geniş yer 

verdiler. 2013’te G-20 
zirvesine ev sahipliği 

yapan St. Petersburg’da “Orient Gate: 
Çanakkale 2013” adlı sergi, projenin 
Rusya temsilcileri tarafından açıldı. 
REBTEK çatısı altındaki çalışmalarımız 
fark edilmiş. Bu çalışmalarımızı 
değerlendirmek ve araştırmalarımızın 
sonuçlarından yararlanmak istiyorlar.”
Bu görev süresince Türkiye ve Rusya 
arasında sektörel, kültürel ve akademik 
işbirliği örneklerini hayata geçirmek için 
çeşitli projeler hazırlayacaklarını ifade 
eden Doç. Dr. Vedat Çalışkan “Benim 
görevim bu alanda Türkiye’deki bilimsel 
koordinasyonu sağlamak ve katkıda 
bulunabilecek bilim insanlarının bir araya 
gelmesine yardımcı olmak. REBTEK çatısı 
altında çok sayıda proje olacak. Bunlar 
arasında belgesel filmlerin hazırlanması, 
akademik toplantılar ve yayın 
faaliyetlerinin düzenlenmesi, sektörel ve 
kültürel heyetlerin karşılıklı ziyaretlerinin 
programlanması, gezici sergi 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Gelibolu 
anıtı yanında bulunan küçük müzenin 
fiziki ve içerik olarak genişletilmesi gibi 
projeler bulunmaktadır” dedi.

Doç. Dr. Vedat Çalışkan, Çanakkale’nin 
kültürel mirasının araştırılmasının, 
ortaya konulmasının ve bunların 
tanıtılmasının Çanakkale turizmi için 
önemli olduğunun altını çizerek, sözlerini 
şöyle sonlandırdı: “Bizler üniversitemizde 
bu alanlarda çalışan bilim insanlarıyız. 
Üniversitemizde dünya çapında işler 
yapan çok sayıda, çok değerli bilim 
insanı var. Amacımız üniversitemizi ve 
Çanakkale’yi uluslararası platformlarda 
tanıtmak, ismini duyurmak. REBTEK 
çatısı altında da bunu yapmaya 
çalışacağız.”

FEF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vedat Çalışkan

Ziraat Fakültesi'nde Yeni İklim Odası Hizmete Açıldı
• Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü'nden 
Prof. Dr. İskender Tiryaki'nin 
yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 
1160417 nolu "Kurağa Tolerant 
Yaygın Yonca (Medicago sativa) 
Genotiplerinin Geliştirilmesi" 
isimli Proje kapsamında yapımı 
tamamlanan yeni 'İklim Odası' 

hizmete açıldı. 

16 metrekarelik bir alanda kurulu 
'iklim Odası' sıcaklık ve nem 
kontrollü olup, 7/24 bütün fazlar 
bağımsız olarak otomatik olarak 
ayarlanabilmekte. 'İklim Odası', 
öncelikli olarak yonca bitkisi 
ve diğer yem bitkileri ıslahı 
çalışmalarında kullanılacak.
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• Özellikle Çanakkale’yi, tüm 
kamuyu, özel sektörü ilgilendiren 
Çanakkale’ye katma değer olacak 
konuları içeren projeler ile buluşmak 
için Proje Pazarı etkinliğinin 
çalışmaları başladı. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Proje Koordinasyon Merkezi'nin üzerinde 
çalıştığı “Proje Pazarı” etkinliği için ilk 
toplantı Mühendislik Fakültesi Turgut 
Özal Konferans Salonu'nda gerçekleşti. 
Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Süha Özden, dekanlar, enstitü 
müdürleri ve Çanakkale’nin kamu ve özel 
sektöründe çalışan temsilcileri katıldı. 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özden, Proje 
Pazarı ile ilgili çalışmaların Rektör Prof. 
Dr. Yücel Acer başkanlığında kısa süre 
önce başladığını belirterek projenin 

amacını şöyle 
açıkladı: 
“Üniversitemiz 
bu yıl 25. 
yılını kutluyor. 
Bu vesile ile 
Çanakkalemize 
önemli bir 
etkinlik 
kazandırmak 
istedik. Bu 
etkinlik sayesinde ortaya çıkacak ürünleri 
katma değer olarak hem kentimize 
hem üniversitemize kazandırmak 
istiyoruz. Bu süreci çok hızlı bir şekilde 
yönetmek istiyoruz. Bu bağlamda sizin 
önerileriniz de çok önemli. Etkinliğimizin 
temel noktası “Çanakkale İçin Bir 
Projem Var”.  Özellikle Çanakkale’yi, 
tüm kamuyu, özel sektörü ilgilendiren 

Çanakkale’ye katma değer olacak 
konuları içeren projesi olan kişileri Proje 
Pazarına  davet etmek istiyoruz.”

Prof. Dr. Süha Özden’in konuşmasının 
ardından Proje Koordinasyon Merkezi 
Koordinatör Yardımcısı Uzm. Uğur Serçe, 
Proje Pazarı'nın ayrıntılarının anlatıldığı 
bir sunum gerçekleştirdi.  Sunumun 
ardından katılımcılar konuyla ilgili görüş 
ve önerilerini aktardı.

Proje Pazarı için Çalışmalar Başladı

ÇOMÜ’de Yeni Dönem: Akademisyenlere 
Profesyonel Patent Desteği

• Akademisyenlerin Fikri, 
Sınai ve Mülkiyet Hakları 
konusunda yaşadıkları 
sıkıntıların çözümü ve 
ÇOMÜ bünyesinde alınan 
Patent sayısının artırılması 
amacıyla Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer, Çankaya Patent 
Genel Müdürü Avrupa 
Patent Vekili Ayfer Berkkam, 
Avukat Mert Aytekin (Aytekin 
Hukuk Bürosu) ve Çanakkale 
Teknopark Genel Müdürü Öğr. 

Gör. Erkan Bil arasında toplantı 
gerçekleştirildi. 

Çanakkale Teknopark ve Proje 

Koordinasyon Merkezi 
çalışanlarının hazır bulunduğu 
toplantıda, Teknopark Genel 
Müdürü Öğr. Gör. Erkan Bil, 
ÇOMÜ ve Çanakkale Teknopark 
bünyesinde yürütülmesi 
planlanan Fikri, Sınai ve Mülkiyet 
Hakları süreçleri ile ilgili Rektör 
Acer’e bilgi verdi. Yeni Sınai 
Mülkiyet kanununa uygun olarak 

tasarlanan ve bürokrasiden arındırılmış 
sistemin ilk olarak üniversitemizde 
uygulanacağı belirtildi.

ÇOMÜ, Romanya Mecidiye’de Tanıtıldı
• Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Uluslararası 
Öğrenci Ofisi ve 
Türk Dünyası 
Uygulama Araştırma 
Merkezi, 2017-2018 
uluslararası öğrenci 
başvurularının 
hemen öncesinde 
üniversitemizi ve 
Türkiye’nin eğitim sistemini lise 
son sınıf öğrencilerine tanıtmak 
üzere Romanya’nın Mecidiye kentini 
ziyaret etti. 

Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatör 
Yardımcısı Zija Shehi, Türk Dünyası 
Değerleri Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Nazmi Şengezer, Doç. 
Dr. Ahmet Kamil Tunçel ve Öğretim 

Görevlisi Muammer Ceylan 
tarafından gerçekleştirilen 
tanıtımlara Mecidiye 
Belediye Başkanı Valentin 
Vrabie ve Mehmet Niyazi 
Kültür Derneği yetkilileri 
de katıldılar. Yapılan 
görüşmeler sonucunda, 
üniversitemizin istemesi 
halinde temsilcilik açılması, 
eğitim ve kültürel alanlarda 

ortak bilimsel çalışmalar yapılması ayrıca 
yapılacak akademik faaliyetlere hukuki 
ve uzman destek sağlanması konularında 
mutabakata varıldı. 
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Batı Trakyalı Öğrencilerin Tercihi ÇOMÜ
• Batı Trakyalı öğrenciler ÇOMÜ’de 

ağırlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni 
tercih eden ve Türkçe Yeterlilik Sınavı’na 
girmek için ÇOMÜ’ye gelen Batı Trakyalı 
öğrenciler Rektör Vekili Prof. Dr. Mirza 
Tokpunar’ın misafiri oldular.

Rektörlük Senato Salonunda yapılan 
görüşmede, Prof. Dr. Mirza Tokpunar 
ile birlikte Türkçe Öğretimi Araştırma 
ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Müdür 
Yardımcısı Okutman Cumali Yaşar, Gü-
mülcine Türk Gençler Birliği Eğitim Koor-
dinatörü Koray Hasan’ da hazır bulundu.

Eğitim Öğretim ve Sosyal İmkânlar 
Anlamında Öğrencilerimiz Mutlu

Batı Trakyalı öğrencilerin ÇOMÜ ile 
ilgili merak ettikleri soruları yanıtlayan 
Rektör Vekili Prof. Dr. Mirza Tokpunar 
şunları    ifade etti:‘’Üniversitemiz 1992’de 
kurulmuş çeyrek asırlık bir üniversitedir. 
Türkiye’de diğer üniversiteler ile 
karşılaştırıldığında hızlı büyüyen 
ve gelişen ÇOMÜ’de 60 bine yakın 
öğrencimiz ve 800’ü öğretim üyesi olmak 
üzere 1600’e yakın akademisyenimiz var.
Eğitim öğretim ve sosyal imkânlar 
anlamında öğrencilerimiz mutlu.
Yapılan araştırmalarda bunu kanıtlar 

nitelikte. Türkiye Üniversite Memnuniyet 
Araştırması (TÜMA) raporuna göre 
öğrencilerin beklentilerini karşılayan 
45 üniversiteden biri olarak ve 1 yılda 8 
basamak birden yükselerek 18. sırada yer 
alıyoruz.’’

Yabancı Uyruklu Öğrenci 
Başvurularında %100 Artış Oldu

Geçen sene ÇOMÜ’ye başvuran yabancı 
uyruklu öğrenci sayısının, 4.500 
civarındayken bu sene bu rakamın 
9.000 civarında olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Tokpunar;‘’Özellikle bizim 
yönetimimizde Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer’in arzu ettiği şekilde yurtdışından 
gelecek öğrencilerimiz için özel çalışmalar 
yapıyoruz. Bu anlamda yabancı uyruklu 
öğrencilerin başvurusunda yönetimin 
ikinci yılında %100 artış oldu. Bundan 
sonrada böyle devam edecek. Bu 
konuda gereken neyse üzerimize düşeni 
yapacağız. Türkiye’nin hem üniversite 
anlamında hem de diğer konular ile ilgili 
bütün dünyada farklı bir ağırlığı olmasını 
istiyoruz. O sebeple bizden olan kendini 
bizden bilen yurtdışında hangi devlette 
olursa olsun, kim olursa olsun onlara 
ulaşmak gibi bir çalışmayı görev biliyoruz.
Özellikle şunu belirtmek isterim ki sizler 
ÇOMÜ’de pozitif ayrımcılığa sahipsiniz. 
YÖK’ten özel izin ile sadece Batı Trakya’ya 

özel kontenjanımız var.  Üniversitemizi 
tercih eder ve bizlerle birlikte ilerlemek 
isterseniz bu bizim için bir kıvanç olur. 
Yönetim olarak Batı Trakya’ya elimizden 
gelen her türlü desteği vermek için biz 
hazırız’’ dedi.

TÖMER Müdür Yardımcısı Okutman 
Cumali Yaşar ise yaptığı açıklamada; pek 
az üniversitede öğrencilerin yönetimle 
bu şekilde direk muhattap olabildiğini, 
ulaşılabilir olmanın çok önemli olduğunu 
ve bu durumun öğrenciler için bir avantaj 
olduğunu vurgulayarak ÇOMÜ’nün her 
durumda öğrencilerin yanında olduğunun 
da bir kanıtı olduğunu söyledi.

Yabancı uyruklu öğrenci olarak eğitimini 
ÇOMÜ’de tamamlayan Gümülcine Türk 
Gençler Birliği Eğitim Koordinatörü Koray 
Hasan, ÇOMÜ’nün avantajlarını anlattığı 
konuşmasında uzaktan öğretim sistemine 
değindi. Hasan; ‘’Batı Trakya’daki 
okullarda rehber öğretmen olmadığı için 
çeşitli sıkıntılar yaşıyorduk. Bu yıl ÇOMÜ 
Batı Trakya öğrencileri için rehberlik 
çalışmalarını başlattı. Çok yüksek bir 
ücretle yapılan meslek seçim envanteri 
projesini ÇOMÜ, Batı Trakyalı öğrencilere 
ücretsiz sundu’’ dedi.
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ÇOMÜ’nün 25. Yıl Etkinlikleri Kapsamında Bosna 
Hersek’te Peyzaj Kongresi Düzenlendi

• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin kuruluşunun 25. Yılı 
Kutlama Etkinlikleri kapsamında 
International University of Sarajevo 
ile birlikte 6-10 Eylül 2017 tarihleri 
arasında Bosna Hersek’in başkenti 
Sarajevo’da ICLAR (International 
Congress on Landscape Architecture 
Research) kongresi düzenlendi.

Kongreye başta ülkemizdeki 
üniversitelerin Peyzaj Mimarlığı Bölümü 
öğretim elemanlarının yanı sıra farklı 
meslek disiplinlerinden de katılım 
sağlandı. Ülkemiz peyzajlarına yönelik 
planlama ve tasarım konularında 
çok sayıda bildiriler sunuldu. Kongre 
kapsamında Sarajevo’nun zengin doğal, 
kültürel ve turistik değerleri de ziyaret 

edildi. 

Bu yıl ilki düzenlenen kongrenin her yıl 
yapılmasına, bir yıl ülkemizde diğer yıl da 
yurt dışında yapılması yönünde tavsiye 
kararı alındı.

ÇOMÜ’nün Uluslararası İşbirliği Çalışmaları 
Makedonya’da Devam Etti

• Makedonya’da 
gerçekleştirilen 
Uluslararası Malzeme 
ve Polimer Kongresi’nde 
ÇOMÜ’lü heyet 7 
üniversite ile işbirliği 
yapma kararını aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin de paydaşı 
olduğu “Uluslararası Malzeme 
ve Polimer Kongresi” 
Makedonya’da gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 

Ajansı Başkanlığı (TİKA), ÇOMÜ ve 
Türkiye Kimyagerler Derneği’nin 
organizasyonuyla, Arnavutluk, Kosova, 

Makedonya ve Bosna’daki 
üniversitelerin temsilcileri 
ve Tunus Kimyagerler 
Derneği’nin katılımıyla 
gerçekleşen kongre 
çerçevesinde katılımcı 
kurumlar arasındaki 
uluslararası işbirlikleri 
geliştirildi.
ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Süha Özden ve ÇOBİLTUM 
Müdürü Doç. Dr. Ayhan 

Oral’ın ÇOMÜ’yü temsilen katıldığı 
kongrede, 7 üniversite ile uluslararası 
işbirliği yapma kararı alındı.

Gümülcineli Öğrencilerden ÇOMÜ’ye Ziyaret
• Batı Trakya’nın Gümülcine 

şehrinden gelen ve lise son 
sınıf öğrencisi olan 32 kişilik 
heyet, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Şehitler Abidesi, Gelibolu Yarımadası 
ve Çanakkale merkezinde bulu-
nan tarihi alanları gezdikten sonra 
ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesini ziyaret 
eden konuk öğrenciler, ÇOMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer ve Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Süha Özden tarafından kabul 
edilirken, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, 

öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.
Öğle yemeğinin ardından TÖMER’i ve 
kütüphaneyi gezen öğrencilere gezi 
boyunca eşlik eden TÖMER Okutmanı 
Mesut Kalın Salı ve ÇOMÜ Uluslararası 
Öğrenci Ofisi Koordinatör Yardımcısı 
Zija Shehi, öğrencilere ÇOMÜ’nün 
eğitim programları, Türk eğitim sistemi, 
ÇOMÜ’nün fakülteleri, bölümleri, kültür 
aktiviteleri ve sosyal imkânları hakkında 
bilgi verdiler.
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ÇOMÜ Ailesi 25. Yıl Resepsiyonunda Buluştu
• 3 Temmuz 1992 tarihinde 

kurulan Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) 
25. Kuruluş Yıldönümü için 
düzenlenen resepsiyon Troia 
Kültür Merkezi’nde Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Süha 
Özden, Prof. Dr. Mirza Tokpunar, 
akademik ve idari personelin 
katılımı ile gerçekleşti. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başlayan resepsiyon 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Feyza Sönmezöz’ün müzik 
dinletisi ile devam etti.

Resepsiyonda açılış konuşması 
yapan Rektör Prof. Dr. Yücel Acer; 
‘’Üniversitemizin 25. Yılında kurulduğu 
tarih olan 3 Temmuz’da ilk kez bir 
resepsiyon düzenleniyor. Bunu 
üniversitemizin kurumsallaşması ve 
üniversitemize duyduğumuz aidiyet 
açısından önemli görüyoruz. Türkiye’de 
özellikle son 15 yıl içerisinde bütün 
illerde üniversite kurulması anlamında 
önemli bir süreç yaşandı. Geldiğimiz 
noktada şu anda ülkemizde 112 
devlet üniversitesi var ki bunlardan 3 
tanesi ilçede kurulmuş durumda. 65 
vakıf üniversitesi ve 6 tanede vakıf 
meslek yüksekokulu var. Dolayısıyla 

rakamsal olarak Türkiye de önemli bir 
üniversiteleşme süreci yaşandı’’ dedi.

Asıl İş Türkiye’de Yükseköğretimin 
Kalitesine Odaklanmak

1992 yılına özellikle dikkat çeken Prof. 
Dr. Yücel Acer yaptığı sunumda ‘’1992 
yılı Türkiye’de o güne kadar kurulmuş 
üniversite sayısına yakın sayılabilecek 
kadar üniversitenin kurulduğu yıldır 
ve o yıl kurulan üniversitelerden bir 
tanesi de Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’dir. Temmuz 1992’de kurulan 
ÇOMÜ’nün kuruluşunun 25. Yılında 
Türkiye’de aslında üniversite sayısı 
anlamında ciddi bir süreç yaşandığını 
hesaba katarsak geriye kalan iş artık 
Türkiye’de yükseköğretimin kalitesine 
odaklanmaktır'' diyerek  akademik 

yapılanma, stratejik amaçlar, bütünsel 
ve öncelikli alanlar, kalite güvencesi ve 
sayılarla hakkında genel bilgiler verdi.

Prof. Dr. Yücel Acer sunumunun 
devamında ÇOMÜ’deki bilimsel 
gelişmeler, yeni kurulan araştırma 
merkezleri, koordinatörlükler, yapısal 
gelişmeler ile tamamlanan, devam eden 
ve planlanan projeleri de anlattı. 

Rektör Acer’in sunumunun ardından 
ÇOMÜ'nün 25. Yıl Resepsiyonuna katılan 
tüm akademik ve idari personelin görüş 
ve dileklerine yer verildi. Resepsiyon, 
Prof. Dr. Yücel Acer ve eşi Aysun Acer 
tarafından kesilen 25. Yıl kutlama pastası 
ve kokteyl ile sona erdi. 
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ÇOMÜ Memnuniyet Sıralamasında 
18. Sıraya Yükseldi

• 2016 yılında yapılan 
Türkiye Üniversite 
Memnuniyet Anketi 
raporuna göre 26.
 sırada olan ÇOMÜ,
 bu yıl 18. sıraya 
yükseldi.

Türkiye Üniversite 
Memnuniyet Araştırması
 (TÜMA) raporuna göre 
öğrencilerin beklentilerini
 karşılayan 45 üniversite
 belli oldu.108'i devlet, 
56'sı vakıf üniversitesi
 olmak üzere toplam 
164 üniversitedeki 13 bin 
694 öğrenciyle yüz yüze görüşülerek, 
üniversitelerden memnuniyet araştırması 
yapıldı. Hazırlanan raporda üniversiteler 
eğitim ve öğretim kalitesi, yerleşkelerdeki 
yaşamın doyuruculuğu, öğrencilere 
sağlanan akademik destek, yönetim, 
işleyiş, öğrenme imkân ve kaynaklarının 
zenginliği ile öğrencilere sundukları 
kişisel gelişim ve kariyer destekleri 
açısından 6 ana başlıkta incelendi.

“Öğrenciler ÇOMÜ’den Memnun” 

Rapora göre, devlet üniversiteleri arasında 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) en yüksek memnuniyet oranına 
sahip devlet üniversiteleri sıralamasında 

18. sırada yer aldı. 

Sıralamada üniversitelere A+, A, B, C, 
D ve FF gibi notlar verildi. En yüksek 
memnuniyet oranına sahip üniversiteler 
A+, en düşük olanlar ise FF aldı. 
Araştırma 164 üniversiteden 22'sinin ‘A+’, 
seviyesinde öğrencilerinin beklentilerini 
üst düzeyde karşılayabildiğini gösterdi. 

“ÇOMÜ Son 1 Yılda 8 Sıra 
Birden Yükseldi”

Konuyla ilgili görüş bildiren ÇOMÜ 
Rektörü 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. 

Prof. Dr. Acer; “Hazırlanan raporda  son 
1 yılda 8 basamak yükselen ÇOMÜ’nün, 
öğrencilerini eğitim, öğretim faaliyetleri, 
imkân ve kaynakların zenginliği 
ile  memnun etmesinden  gurur 
duyuyoruz.” dedi.

sıra

20
16

  Y
ılı

18

33. Uluslararası Maliye Sempozyumu 2. Bilim 
Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 
tarafından düzenlenecek olan 33. Uluslararası 
Maliye Sempozyumu 2. Bilim Kurulu Toplantısı Biga 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleşti.

Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Biga İİBF Dekanı 
Prof. Dr. Erhan Gümüş, Sempozyum Düzenleme Kurulu 
Başkanlığı’nı yürütün Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Selçuk İpek ve bilim kurulu üyeleri katıldı.

Bilim Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Naci Birol Muter’in 
yaptığı toplantıda, sempozyum süreci ve takvimi, davetli 
konuşmacılar, katılımcı listesinin güncellenmesi gibi 
konular görüşüldü.



42 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

Bayramların en önemli niteliğinin 
aile fertlerini bir araya getirmesi 
olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. 

Yücel Acer konuşmasında şunları aktardı:

Biz Büyük Bir Aileyiz

‘’Bayramlar bizi bir araya getiren 
günlerdir.  Çok sayıda çalışanı ve çok 
sayıda öğrencisi olan bir kurum olarak 
biz büyük bir aileyiz. Bu noktada bizi en 
çok mutlu eden husus bütün iyi niyetli 
arkadaşlarımızın çabasıyla Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nin, bir aile 
olduğunu daha fazla hisseder hale gelmiş 
olmasıdır. Bunu bizler hissediyoruz ve 
öyle gözlemliyoruz. Öyle ümit ediyoruz ki 
bu, üniversitemizin genelinin hissettiği 
bir husustur.

Çalışmalarımız Bu Büyük Ailenin 
Ortak Çabasının Bir Ürünüdür

Üniversite rektörlüğü için yaz 
dönemi tatil olarak geçmedi. 
Biz yazın üniversitemizin 
ihtiyaçlarını gidermek ve 
eksikliklerini tamamlamak 
için çalışmaya devam ettik. 
Bir önceki yıla göre daha iyi 
şartlarda eğitim öğretime 
başlamak adına elimizden geleni 
yaptık, yapmaya da devam 
ediyoruz. Çalışmalarımız bu 
büyük ailenin ortak çabasının bir 
ürünüdür.

Bu aile hissiyatı ve birliktelik 

ile ülkemize sokulmaya çalışılan ayrılık 
meselesini kendi içinden atmış, bir 
kurum olarak, bu güçle daha iyilerini 
yapacağımızı biliyoruz. Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi daha çok 
bilimsel araştırma yapan, daha kaliteli 
eğitim öğretim veren bir üniversite 
olma yolunda hızla ilerliyor. Bunu birçok 
rakam da gösteriyor. Bu vesile ile emeği 
geçen, katkı sağlayan, iyi niyetle çalışan 
bütün hocalarımıza, çalışanlarımıza 
üniversitemiz adına teşekkür ediyorum.
Yakın çalışma ekibinde bulunan 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar 
da yazın çalışmaya devam ettiler.

Göreve başlayan yeni dekanlarımız oldu. 
Onlara da hayırlı olsun dileklerimizi 
iletiyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim 
yılının hepimiz için kolaylıklar, 
verimlilikler ve hayırlar getirmesini 
diliyorum. 

‘’Yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti 
dile getirin Rektör Acer; ‘’Henüz 
derslerimiz başlamadı, hocalarımızın bir 
kısmı yıllık izinde ama yine de böyle bir 
günde samimiyetle toplanmış bir aile gibi 
birçok çalışanımızı, hocamızı bir araya 
getirebilmiş bir kurum oldu burası. O 
anlamda katılımınız için hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Hepinizin ve burada 
bulunmayan aile fertlerinin geçmiş 
bayramını kutluyorum. Nice bayramlarda 
mutlu şekilde bir araya gelmeyi diliyorum.

Umarım başlayacak yeni dönemde 
hepimiz, çalışmalarımıza dinlenmiş, 
morali yüksek ve verimli bir şekilde 
devam ederiz. Yeni dönemde 
öğrencilerimize de başarılar ve kolaylıklar 
diliyorum’’ dedi.

Bayramlaşma Gerçekleştirildi

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik ve idari 
personeli Troia Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen 
kurum içi bayramlaşmada buluştu.  

Kurum İçi
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 Uluslararası Öğrenciler ÇOMÜ’yü Tercih Etti
• Sayıları hızla artan uluslararası 

öğrencileriyle dünya üniversitesi 
olma yolunda ilerleyen çeyrek asırlık 
üniversite Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nde uluslararası öğrenci 
kayıtları yapıldı.

Uluslararası öğrenci kayıtlarını yerinde 
inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, 
uluslararası öğrenci başvuru sayısının 
bu yıl 10 bini bulduğunu belirterek 
şunları söyledi: “Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi uluslararası öğrenciler için 
bu yıl özellikle bir atak yaptı. Öncesinde 
yapmış olduğumuz çalışmalar ile öze-
likle balkan ülkeleri başta olmak üzere 
üniversitemizi tercih etmeleri için tüm 
dünya ülkelerindeki öğrencilere çağrıda 
bulunduk. Bu yıl 10 bine yakın başvuru 
oldu. Bu başvuru süreçleri değerlendirildi.  
Bu değerlendirmeler sonucunda 700 
uluslararası öğrenci başarılı olarak üniver-
sitemize kayıt yaptırmak için hak kazandı. 
Üniversitemiz balkan ülkeleri başta olmak 
üzere uluslararası öğrenciler için bir 
cazibe merkezi olsun istiyoruz.  Daha çok 
öğrencimiz olsun istiyoruz. Hali hazırda 
okuyan 900 öğrencimiz var. Bu rakamın 
her yıl katlanarak artmasını istiyoruz 
ve uluslararası öğrencilerin tercih ettiği 

üniversiteler arasında 
olmak için çalışıyoruz. 
Üniversitemiz tüm 
fakülte, yüksekokul ve 
meslek yüksekokulları ile 
uluslararası öğrencilerin 
tercih ettiği bir üniversite 
haline gelmeye başladı.”

Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi olarak 
hedeflenen rakamlara 
ulaşıldığını belirten 
ÇOMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi Koor-
dinatör Yardımcısı Zija Shehi; ‘’Özel-
likle Balkan ülkeleri başta olmak üzere 
uluslararası öğrenci başvurularında geçen 
seneye göre %100 artış var. Geçen sene 
81 ülkeden başvuru yapılmıştı. Bu sene 
105 ülkenden başvuru almış durumdayız. 
ÇOMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi 
olarak burayı tercih eden uluslararası 
öğrencilerimize her konuda yardımcı 
oluyoruz. ’’ dedi.

ÇOMÜ’lü Olmaktan Mutlular

Aylin Ferrah; ‘’Bulgaristan vatandaşıyım. 
İlkokul öğretmenliğini kazandım. 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi çok 

güzel. Burada olduğum için çok heyecanlı 
ve mutluyum.’’

Hüsnü Selim Yaylalı; ‘’İzmir’den geliyo-
rum. Aslen Bulgaristan vatandaşıyım. 
Çan Meslek Yüksekokulu’nda İş Sağlığı 
ve Güvenliği Bölümünü kazandım. 
Kampüsün, fakültelerin yerleri çok 
güzel. Denize çok yakın. Yapılacak ve 
zaman geçirilecek çok yer var. Öğrenci 
arkadaşlarımın Çanakkale’ye gelmelerini 
tavsiye ederim.’’

Neksat Seferay; ‘’Arnavutluk’tan geli-
yorum.  İşletme yönetimi bölümünü 
kazandım. Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’ni ilk kez görüyorum, 
mükemmel görünüyor.’’
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"FİKRİ HAKLAR 
DÜNYAMIZ"

 ÇOMÜ'de Patent

• Üniversitemizin Girişimci 
ve Yenilikçi Üniversite 
ekosisteminin geliştirilmesi 

amacıyla Fikri ve Sınai Haklar 
konusunda üniversitemizi temsilen 
Proje Koordinasyon Merkezi 
Koordinatörlüğü ve Çanakkale 
TEKNOPARK işbirliğinde çalışmalar 
başlatılmıştır. 

Şu aşamaya kadar yapılan çalışmalara 
bakılacak olursa öncelikle Türk Patent 
ve Marka Kurumu’ndan Atalay Berk 
Damgacıoğlu üniversitemize davet 
edilerek akademisyenlerimize patent ve 
faydalı model konusunda bilgilendirme 
semineri düzenlenmiştir. 

Akademisyenlerimize sınai ve mülkiyet 
hakları konusunda daha kaliteli ve hızlı 
hizmet sunmak amacıyla Üniversitemiz 
ile Türk Patent ve Marka Kurumu 
arasında imzalanan protokol ile 
TÜRKPATENT Bilgi Doküman Birimi 
kurulmuştur. 

Üniversitemizin sınai haklar konusunda 
verilecek hizmetlere ilişkin kurumsal 
kapasitesinin arttırılması için hazırlanan 
ve koordinatörlüğümüz tarafından 
Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2017 
yılı Teknik Destek Programı kapsamında 
sunulan ‘Sınai Mülkiyet Hakları Süreç 
Yönetimi Eğitimi’ başarılı bulunmuştur. 

Ayrıca, 2017-2018 akademik yılında 
uygulanmak üzere online farkındalık 
eğitimleri de TÜRKPATENT ile birlikte 
planlanmıştır.

Fikri ve Sınai Haklara ilgi duyuyorsanız 
Türk Patent ve Marka Kurumunun 
2012 yılında güncellediği Fikri Haklar 
Dünyamız başlıklı bilgilendirme 
broşüründen alıntıladığımız yazımızı 
okumaya devam edebilirsiniz.

Fikri Haklar Dünyamız

Fikri hakların daima sizinle 
birlikte olduğunu biliyor 

muydunuz?
Fikri haklar nelerdir? Fikri haklar, 
insanın uçsuz bucaksız aklının ürünleri 
buluşlardır. Fikri mülkiyet konuları ikiye 
ayrılır. Bunlardan birincisi
patentleri / faydalı model (buluşları), 
markaları, tasarımları ve coğrafi işaretleri 
içine alan sınai mülkiyet haklarıdır. 
İkincisi ise telif hakları ve ilgili haklar 
olarak da adlandırılan yazılı edebi ve 
sanatsal eserler ile icra edilen, kaydedilen 
eserlerdir. Fikri mülkiyetin çeşitli yönleri 
hakkında daha fazla bilgi edinmek ve 
fikri mülkiyetin hayatınızda oynadığı rolü 
öğrenmek için okumaya devam edelim.
Patentler, buluşları korur ve patent 
sahiplerine özel haklar sağlar. Bunun 
anlamı, patentli olan buluşun patent 
sahibinin izni olmaksızın üretilememesi, 
dağıtılamaması veya satılamamasıdır. 
Patent koruması, en fazla 20 yıl 
sürmektedir. Bir patentin koruma 
süresi bittiğinde buluş kamuya mal olur 
ve bu durumda buluş her türlü ticari 
kullanıma açık hale gelerek başkaları 
tarafından değerlendirilebilir. Patentler 
yalnızca koruma sağlamazlar. Patentler 
sağladığı korumanın yanı sıra buluş 
sahiplerine buluşlarının kendilerine 
ait olduğunun tescilini sağlarlar. 
Ayrıca maddi kazanç da elde edilebilir. 
Patentlerdeki bilgilerin yayınlanması 
yoluyla dünyanın teknik bilgi yapısı 
da zenginleşir. Patent sahipleri, diğer 
buluş sahipleri için değerli bir kaynak 
oluşturan ve aynı zamanda gelecekteki 
buluş sahipleri ve araştırmacılar için 
ilham kaynağı oluşturan buluşlarını 
kamuya açıklamak zorundadırlar. Patent 
hakları devredilebilir, satın alınabilir ve 

başkalarına satılabilir. Örneğin bir patent 
sahibi, bir buluşu kendisi üretemiyor ve 
pazarlayamıyor ise, kendi patent hakkını 
bunu yapabilecek bir şirkete lisans 
vererek yaptırabilir.

Yapacağınız Ar-Ge çalışmaları öncesinde 
literatür taraması çalışmanıza patent ve 
faydalı model belgelerini de ekleyerek 
çalışmanızdaki özgünlüğü arttırabilir ve 
tekniğin bilinen durumlarının geldiği son 
noktayı göz ardı etmemiş olursunuz. Bu 
araştırma, katma değeri yüksek çıktılar 
ürettiğinizi umduğunuz çalışmalarınız 
sonunda var olan patentli bir buluşu, 
“bulmuş olma” ihtimalini ortadan 
kaldıracaktır.  Ar-Ge faaliyetleriniz 
sırasında bulduğunuz yenilikler, 'Patent 
/ Faydalı Model' belgesi ile koruma altına 
alarak, üçüncü kişilerin kullanmasına 
engel olabilir, kendinize rakipsiz bir 
pazar oluşturabilir ya da yaptığınız 
teknik geliştirme sonucu aldığınız patent 
belgesini lisans yolu ile kiralayabilir, yeni 
bir gelir kaynağı oluşturabilirsiniz. 

Her gün kullanılan basit

 bir kolsaatinde bile ne 

kadar çok düşünce, buluş

ve yaratıcılığın yani fikri mülkiyetin 

varlığını durup hiç düşündünüz mü? 

Bir saat, dijital gösterge, toka ve kadranın 

patentlerinden saatin ve kayışının görünümündeki 

endüstriyel tasarımlara kadar pek çok fikri mülkiyet 

ürününü içermektedir.Saatin genelde ön yüzünde 

bulunan şirketin markası da saatin belirleyici ve 

değerli bir özelliğidir.Patent ve Faydalı Model 

Belgelerinden dünya üzerindeki bilginin 

%80’ ine ulaşabilirsiniz!
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Akademisyenlerin Buluş 
Bildirim Yükümlülüğü

22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai 
Mülkiyet Kanunu ile üniversitelerin 
kurumsal olarak patent sahibi 
olabilmeleri, lisans sahibi olarak gelir 
elde edebilmeleri ve buluşu yapan 
öğretim üyelerinin  de patent haklarından 
pay alabilmeleri yasalaştırılmıştır. 
Aynı kanuna göre, akademisyenlerin 
üniversitenin kaynaklarını kullanarak 
elde ettiği buluşları hizmet 
buluşu olarak ele alınmakta 
ve buluşları rektörlüğe ya da 
rektörlüğün yetkilendirdiği 
birime bildirmeleri 
gerekliliği akademisyenin 
sorumluluğuna verilmektedir.  
Böylece akademisyenlerin 
patentlenebilir ve/veya 
ticarileşebilir nitelikteki 
buluşları, buluş ön 
araştırmasının yapılmasının 
ardından üniversite 
bünyesinde kurulacak Fikri 
ve Sınai Haklar Kurulu’nun 
değerlendirmesine tabi 
tutulacaktır. Buluş, hizmet buluşu olarak 
ele alınırsa buluşun haklarını üniversite 
üzerine alacak ve buluşun patentlenmesi 
sürecinde Türk Patent ve Marka Kurumu 
tarafından başvuru sahibi olarak 
üniversite muhatap alınacaktır.  Ayrıca 
üniversite patentten elde edeceği 
gelirin 1/3 (üçte birini) buluş 
sahibi akademisyene vermekle 
yükümlüdür. 

Üniversitemizde buluş 
bildirimlerinizi Proje 
Koordinasyon Merkezi 
Koordinatörlüğüne 
yapabilirsiniz.
Fikri ve Sınai Haklara ile ilgili 
görüş, öneri, eğitim talebi 
ve Buluş Bildirim Formu 
taleplerinizi patent@comu.edu.
tr adresine iletebilirsiniz.

TASARIMLAR

Tasarımlar, bir ürünün dekoratif veya 
estetik yönüdür. Bu tasarımlar bir ürünü 
çekici, görsel olarak etkileyici kılarak 
ticari değerini arttırırlar. Bu nedenle 
tasarımlar tescil edilerek korunur. 

Tescilli bir tasarımın sahibi, tasarımın 
geçersiz olarak kopyalanması veya 
taklit edilmemesi için özel bir koruma 
hakkı elde eder. Tasarım, belli bir şekli 

veya görünümü olan bir 
ürünün kolayca marka 
olarak tanımlanabilmesi 
fonksiyonuna da sahiptir. 
Böylece tasarımlar, ürünün 
ticari değerinin artmasına 
da katkıda bulunurlar. 

 Cep telefonu alırken
 cep telefonunun 

fonksiyonu kadar cep 
telefonunun şekli, boyutu, 
rengi ve genel görünümü 

de tüketici tercihlerini 
yönlendirir. Bir cep telefonu, 

görünümünü  tasarımına 
borçludur. Cep telefonunun 

anteninde, mikrofonunda, kulaklığında 
ve elektronik devrelerinde kullanılan 
teknoloji, patentlerle korunmaktadır. 

Ayrıca, cep telefonu üzerinde üreticisinin 
markası da bulunmaktadır.

MARKALAR

Markalar, belirli mal ve hizmetleri 
diğerlerinden ayıran işaretlerdir. 
Tescilli bir marka, sahibine markanın 
kullanımına veya başkasına kullanma 
yetkisi verebilmesine yönelik özel bir hak 
sağlar. Bir marka, bir ürün için bir imaj ve/
veya stil yaratmak için de kullanılabilir. 

 Bir sırt çantasında bir işletmenin 
markası, görünüm, biçim, renk gibi 
tasarımlar ile ergonomik kayışlar /

bağlantılar ve su geçirmezlik gibi patentli 
buluşlar bulunur. Bu unsurlardan pek 
çoğu, bir markanın başka bir markadan 
ayırt edilmesini sağlamaya yardımcı olur.

COĞRAFİ İŞARETLER

Coğrafi işaretler, belirli bir bölgeden 
kaynaklanan ya da belirgin bir niteliği, 
ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu 
bölge ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren 
işaretlerdir. Coğrafi işaretli ürünler özel 
bir kaliteye sahip olup, karakteristik 
özellikleri ile benzerlerinden ayrılırlar. 
Coğrafi işaretler ulusal mevzuat ve 
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde 
korunmaktadır. Ayrıca ülkemizde tescilli 
coğrafi işaretler için tescil sahipleri, söz 
konusu ürünlerinin Avrupa Birliği’nde 
(AB) de korunmasını sağlamak üzere 
AB’ye tescil başvurusunda bulunabilirler. 
Bu başvuruların yapılabilmesi için 
ülkemizin AB üyesi olmasına veya 
Avrupa’daki ilgili kurumlara gitmeye 

gerek de yoktur. Türk Patent ve 
Marka Kurumu’na (http://
www.turkpatent.gov.tr/
TurkPatent/) müracaat 
etmek yeterlidir. 
 

Ezine Peyniri Çanakkale’nin 
coğrafi işaret belgesine

 sahip bir ürünüdür.
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• Deniz Kaplumbağaları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi’nce bakılan 
caretta carettalar Dardanos’ta 
denize bırakıldı.

Yaralı halde bulunan ve 1 yıldır Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz 
Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nce (DEKUM) bakılan 2 caretta 
caretta, Dardanos’taki Deniz Canlıları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi önünden 
denize bırakıldı.

Tedavi ve bakımları DEKUM tarafından 
yapılan deniz kaplumbağaları, iyileşme 
sürecinin ardından Dardanos’tan doğal 
yaşam alanlarına geri döndürüldü.

Her geçen gün nesli tükenme tehlikesi 
yaşayan canlılardan olan caretta 
carettaların doğal yaşam alanlarına 
geri döndürülüşüne şahitlik etmenin 
enteresan bir tecrübe olduğuna değinen 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer “Deniz 
Bilimleri ve Teknolojisi Fakültemizin 
kullandığı üniversitemizin tesisindeyiz. 
Daha önce televizyonlarda duyduğumuz 
gördüğümüz bir durumu burada 
hocalarımızın eşliğinde tecrübe etmiş 
olduk. Caretta caretta kaplumbağaları 
nadir ve nesli tükenme tehlikesi altında 
olan kaplumbağalar. Bunların denizlerde 
gemi faaliyetleri ve balıkçılık faaliyetleri 
nedeniyle büyük bir risk altında 
olduklarını biliyoruz.” dedi. 
ÇOMÜ’de caretta kaplumbağalarının 
araştırılması ve korunması konusunda 
faaliyet gösteren bir merkezin varlığına 
dikkati çeken Rektör Acer “Türkiye’de 
sayısı oldukça az olan merkezlerden bir 
tanesi. Üniversitemizin bu merkezinde 
bu tür faaliyetler yapılıyor olmasından 
üniversitemiz adına büyük memnuniyet 
duyuyorum. Her yıl karaya vuran yaralı 
kaplumbağalar alınıyor. Burada tedavi 

ediliyor. Tedavileri tamamlanıp 
sağlıklı hale gelince de denize 
bırakılıyor. Hocalarımız şu an iki tane 
kaplumbağanın denize salınmak için 
uygun hale geldiğini düşünüyor. Onları 
beraber denize bıraktık. Hocalarımıza 
çok teşekkür ediyoruz. Eminim bu 
kaplumbağa türünün korunması 
konusunda ciddi bir katkı sağlıyorlar” 
diyerek bu kaplumbağalara özel bir 
bakım merkezi yapılması konusunda 
çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

ÇOMÜ Deniz Kaplumbağaları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Şükran Yalçın Özdilek ise merkezin 
2010 yılında kurulduğunu belirterek 
“Çanakkale deyince aslında kimsenin 
aklına deniz kaplumbağaları gelmiyor. Bu 
kaplumbağalar Akdeniz için çok önemli 
ama özellikle yuvalama kumsallarımız 
Doğu Akdeniz’de Muğla civarında 
yoğunlaştığı için. Herkes Çanakkale’yi 
bir sürü değerle tanıyor ama 
kaplumbağalar 
açısından çok 
bilmiyor. Yılda 
8-10 tane 
kadar 
yaralı – ölü 

kaplumbağanın bu civarlara vurduğunu 
biliyoruz. Genel olarak yaptığımız 
çalışmalarda Çanakkale kıyılarının 
yuvalama alanı olarak değil de beslenme 
ya da kışlanma alanı olarak kullanıldığını 
söyleyebilirim. Bu yıl içerisinde 6 tane 
yaralı kaplumbağamız oldu. Bunlardan 2 
tanesine yaklaşık 1 yıldır bakıyoruz. Çok 
şükür iyileştiler. Bunları bugün denize 
salmaya karar verdik. Sınırlı imkanlarla 
çalışıyoruz. Çanakkale’nin deniz 
kaplumbağaları açısından bilinilirliği 
sınırlı olduğu için kaynaklarda sınırlı” 
şeklinde konuştu.
Başta Rektör Prof. Dr. Yücel Acer 
olmak üzere Üniversite yönetimine 
desteklerinden ötürü teşekkür eden 
Özdilek, nesli tehlike altında olan deniz 
kaplumbağalarını korumak ve doğanın 
dengesinin sürdürülebilir bir şekilde 
devam etmesine hizmet 
etmek amacında 

olduklarını ifade      
            etti.

2 Deniz Kaplumbağası DEKUM İle 
Doğal Yaşamına Geri Döndü
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Geçmeyen Sırt Ağrılarınızı Hafife Almayın
• Sırt ağrılarının çoğu normal stresler 

ve sıkıntılardan veya yaşlanma ile 
gelen dejeneratif değişikliklerden 
kaynaklanır. 

Ancak bazen bunun nedeni, omuriliğin 
içinde veya yakınlarında ya da omurganın 
kemikleri içinde gelişen, kanserli veya 
kansersiz bir oluşum olan omurga tümörü 
olabilir. Kanserli olsun veya olmasın, 
omurga tümörü ölüm tehlikesi taşıyabilir 
veya kalıcı sakatlığa neden olabilir.

Konuyla ilgi açıklamalarda bulunan Beyin 
ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Ali Malçok 
şunları aktardı: ’’Vücudun çoğu alanında, 
kanserli olmayan tümörler özellikle 
kaygı verici değildir. Yine de, omurga 
tümörünün ya da her türlü oluşumun 
hayati sinirlerin üzerine binerek ağrıya, 
nörolojik sorunlara, zaman zaman felce 
neden olabileceği omurilikte durum 
böyle değildir. Hatta kanserli olsun veya 
olmasın, omurga tümörü ölüm tehlikesi 
taşıyabilir veya kalıcı sakatlığa neden 
olabilir. Bununla birlikte, omurga tümörü 
tedavisindeki ilerlemeler, bu tümörlerin 
bulunduğu kişilere hiç olmadığı kadar 
fazla seçenek sunmaktadır.

Belirtiler Nelerdir ?

Özellikle sırtın orta veya alt kısmındaki 
sırt ağrıları, hem kansersiz (iyi huylu), 
hem de kanserli (kötü huylu) omurga 
tümörlerinin en sık görülen semp-
tomudur. Ağrı, geceleri veya uyanıldığı 
zaman daha kötü olabilir. Aynı zamanda 
omurganızın ötesinde, kalçalarınıza, 

bacaklarınıza, ayaklarınıza veya 
kollarınıza uzanabilir ve tedaviye karşın, 
zaman içinde daha vahim bir hal alabilir.
Tümörün yerine ve türüne bağlı olarak, 
özellikle de kötü huylu bir tümörün 
gelişmesi ve omurilik ile sinir köklerine, 
kan damarlarına ve omurganın ke-
miklerine binmesi sonucu, başka belirtiler 
ve semptomlar görülebilir. Bu belirti ve 
semptomlar aşağıdakileri içerir:

    Özellikle bacaklarınızda his kaybı 
veya kas zayıflığı
    Yürümede, zaman zaman düşmeye 
neden olan zorluk
    Acıya, ısıya ve soğuğa karşı olan       
hassasiyetin azalması
    Bağırsak veya mesane işlevinin kaybı
    Hangi sinirlerin sıkıştığına bağlı 
olarak vücudun farklı bölümlerinde ve 
değişen ölçülerde oluşabilecek felç
    Büyük fakat iyi huylu bir tümörden il-
eri gelen skolyoz veya başka bir omurga 
bozukluğu 

Omurga tümörleri farklı hızlarda seyreder. 

Genel olarak, kötü huylu tümörler hızla 
büyürken, iyi huylu tümörler yavaş 
yavaş gelişebilir, bazen sorunlara neden 
oluncaya dek yıllar boyu var olur.”

Sırt omurundaki tümör nedeniyle 
yaklaşık bir aydır bacaklarında tam felçli 
olan hasta, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Araştıma ve Uygulama 
Hastanesi Beyin Cerrahisi kliniğinde 
başarılı bir operasyonla ameliyat edildi.

Yrd. Doç. Dr. Ümit Ali Malçok ameliyatın 
ardından yaptığı açıklamada operasyonun 
başarı ile gerçekleştiğini, yapılan 
ameliyatla hastanın sırt omurundaki 
tümörün temizlenerek omurganın 
sabitlendiğini söyledi. Ameliyat sonrası 
hastanın bacaklarında bulunan güç 
kaybının her geçen gün daha iyiye giderek 
eski sağlığına kavuşacağını dile getirdi. 
Gerçekleştirilen başarılı operasyona 
Beyin Cerrahisi Kliniği ekibinden Uz. 
Dr. Mesut Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Ümit Ali 
Malçok, Yrd. Doç. Dr. Adem Bozkurt Aras, 
Uz. Dr. Özbey Şafak katıldı.

Röportaj : Erdem Tekin 
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ÇOMÜ, Patent Süreçlerinde Fark Yaratmaya Aday
• Fikri ve Sınai 

Mülkiyet 
Hakları (FSMH) 
toplantılarının 
ikincisi Rektör 
Prof. Dr. 
Yücel Acer’in 
makamında 
gerçekleştirildi.

Rektör. Prof. Dr. 
Yücel Acer, Rektör 
Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Erdem, 
Çanakkale Teknopark Genel Müdürü 
Öğretim Görevlisi Erkan Bil, Proje 
Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Yrd. 
Doç. Dr. Ali Şahin Örnek, Çankaya Patent 
Genel Müdürü Ayfer Berkam ve Avukat 
Mert Aytekin’in katıldığı toplantıda 
ÇOMÜ’de kurulacak FSMH sisteminin 

işleyişi görüşüldü.

Çanakkale Teknopark ve Proje 
Koordinasyon Merkezi çalışanlarının 
hazır bulunduğu toplantıda Çanakkale 
Teknopark Genel Müdürü Öğretim 
Görevlisi Erkan Bil Teknopark’ta 
yürütülen FSMH ve Hukuki Danışmanlık 

süreçleri ile 
bilgilendirmelerde 
bulundu, Çankaya 
Patent Genel Müdürü 
Ayfer Berkkam ise 
ÇOMÜ’de kurulması 
planlanan FSMH 
sisteminin işleyişi ile 
ilgili sunum yaptı.
Toplantı sonunda 
açıklamalarda bulunan 
Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer “ÇOMÜ, Çanakkale 
Teknopark ve Çankaya 

Patent koordinatörlüğünde kurulması 
planlanan sistemin Yeni Sınai Mülkiyet 
Kanununa göre tasarlanan ve hali hazırda 
uygulamada yaşanan sorunları ortadan 
kaldıracak yeni bir sistem olduğunu” 
belirtti.

• TÜBİTAK Araştırma Destek 
Programları Başkanlığı 
tarafından 1001, 3501 ve 
1005 programlarının 2017 
yılının 1.dönem sonuçları 
açıklandı.

Açıklanan sonuçlara  göre Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Projel-
erini Destekleme Programı 1001 
kapsamında Ziraat Fakültesi 
Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Akçura, Fen 
Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin 
Şahiner, Fen Edebiyat Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Tuğba B. Tümer ve Mühendislik 
Fakültesi Gıda Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Yonca Yüceer'in projelerinin yanı 
sıra Kariyer Geliştirme Programı 
3501 kapsamında Fen Edebiyat 
Fakültesi Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümü Araştırma Görev-
lisi Dr. Sercan Karav'ın projesi de 
kabul edildi. 

TÜBİTAK (ARDEP) 
2017 1. Dönem 
Proje Başvuru 

Sonuçları 
Açıklandı

Yenilenebilir Enerji İle İlgili Avrupa Birliği 
Projeleri Kabul Edildi

• Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Çelik 
tarafından hazırlanarak sunulan 
Yenilenebilir Enerji ile İlgili Avrupa 
Birliği Projeleri 532.588 Euro ile 
desteklendi. 

 “Care Activities Raising Employment 
and Training on Farm Adaptation to 
Responsible and Mental-health Ser-
vices” ve “Utilization of Renewable 
Energy Sources in Agricultural Vocational 

Education” başlıklarıyla desteklenen 
iki yeni proje, 2 yıl süre ile Tür-
kiye, İtalya, Polonya, Slovakya ve 
Belçika’da gerçekleştirilecek AR-GE 
çalışmaları ve eğitim faaliy-
etleriyle sektöre destek olacak, 
Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve 
tarımsal üretimde sağlık koru- ma 
altyapılarına katkılar sunarak 
ülkemizin ve üniversitemizin 
tanıtımına önemli fayda- lar 
sağlayacak.
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Üniversite-Sanayi İşbirliği Çerçeve Protokolü 
İmzalandı
• Biga İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi İşletme Bölüm Başkanlığı 
ve ÇOMÜ Dr. İbrahim Bodur 
Girişimcilik Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ile Biga Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanlığı arasında Üniver-
site-Sanayi İşbirliği Çerçeve Proto-
kolü imzalandı.

 19 Eylül 2017 Salı günü saat 14.00’te Biga 
TSO hizmet binasında yapılan imza töre-
nine, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Şadan Doğan, Başkan Yardımcısı Melih 
Akyıl, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin 
Şahin, Furkan Şanlı, Cüneyt Oflaz ve 
Özgür Yılmaz ile Genel Sekreter Mustafa 
Mutlu, Biga İİBF İşletme Bölümü adına 
Bölüm Başkanı Prof.Dr.Nazan Yelkikalan, 
ÇOMÜ Dr.İbrahim Bodur Girişimcilik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 
Dr.Erdal Aydın katıldı.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Çerçeve Pro-
tokolü  kapsamında sanayinin üniversite 
ile uyumunu sağlayacak ortak altyapı 
çalışmalarının yürütülmesi, işbirliği 
politikalarına yön verecek esasların 
belirlenmesi, bölge karakterine uy-

gun sanayi geliştirme önceliklerinin 
tespit edilmesi, know-how, araştırma-
geliştirme (AR-GE) ve teknolojik ilerleme 
konusunda ortak çalışmalar yapılması 
planlanmaktadır. Ayrıca söz konusu 
protokol sayesinde taraflar, Biga ve 
çevresinde bulunan yükseköğretim 
kurumlarının, sanayi sektörünü dolaylı 
ve dolaysız biçimlerde ilgilendiren 
alanlarda yaptıkları araştırmalarda proje 
organizasyonuna giderek ortaklaşa bir 
çalışma yürütmeyi, teori ile uygulama 
arasında bütünlüğü sağlamayı, araştırma 
potansiyelinin pratik hayattaki uygulama 
ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesini 
ve sanayi kesimi ile üniversitelerin bir 

arada çalışabilmesinin sağlanmasını da 
hedeflemektedir.

Biga TSO Başkanı Şadan Doğan yaptığı 
açıklamada; “Biga İİBF İşletme Bölümü, 
ÇOMÜ Dr.İbrahim Bodur Girişimcilik 
Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 
Odamız arasında işbirliğini güçlendirmek 
ve uygulanabilir sonuçların sanayiye 
aktarımını sağlamaya yönelik olarak 
belirli konularda yapılacak/yapılabilecek 
işbirliğinin genel çerçevesini belirlemek 
amacıyla işbirliği protokolü imzaladık. 
Tüm tacir ve sanayicilerimize hayırlı 
olsun.” dedi.

Domateste Tuta Zararlısına Karşı Mücadele 
Çalışmaları Sonuçlandı

• Çanakkale ilinin 
vazgeçilmez ürünü 
domateste, son 
yıllarda büyük 
kayıplara yol açan 
Domates Güvesi 
(Tuta absoluta) ile 
mücadelede Tuta 
zararlısı büyük ölçüde 
kontrol altına alındı.

Çanakkale ilinin vazgeçilmez ürünü 
domateste, son yıllarda büyük kayıplara 
yol açan Domates Güvesi (Tuta absoluta) 
ile mücadelede, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çanakkale 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
ve Çanakkale Ziraat Odası’nın ortaklığı 
ile ‘Dardanos Yerleşkesi Ziraat Fakültesi 
Uygulama Alanı’ ile üretici arazilerinde 
kurulan denemelerde çalışmalar 
sonuçlandırılarak hasatlara başlanıldı.
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 

Öğretim Elemanlarından 
Dr. Burak Polat ve 
Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim 
Elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Seçkin Kaya 
danışmanlığında, bahar aylarında yapılan 
üretici bilgilendirme toplantılarında 
tanıtılan Feromon tuzakları ile kitlesel 
tuzaklama yöntemi kullanılarak, entegre 
mücadele kapsamında Tuta zararlısı 
büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Bu kapsamda, ‘Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’ ‘Dardanos Yerleşkesi Ziraat 
Fakültesi Uygulama Alanı’ ile birlikte, 

Dümrek köyünde domates üreticisi 
Abdülkerim Yavuz’a ait tarlada 
denemeler kurularak, bu tarlalarda 
Tuta zararlısı ile mücadele 
amacıyla farklı renkte Feromon 

tuzakları yerleştirildi. 
Deneme alanlarında haftada 
iki kez tuzaklara düşen ergin 
kelebeklerin sayımı yapılarak, 
üreticilere yetiştiricilik ve 
kimyasal ilaçların kullanımı 
konusunda tavsiyelerde 

bulunuldu.Üreticilerle gerçekleştirilen 
toplantılar ve iyi bir organizasyonun 
sonucunda domatesler, kullanılan 
Feromon tuzaklarının sayesinde çok daha 
az ilaçlama maliyeti ile yetiştirilebilmiştir. 
Bu sayede, hasadı gerçekleştirilen 
domateslerin tüketicilere daha az 
kimyasal madde kullanılarak ulaştırılması 
ve çevre/insan sağlığına da olumlu 
katkılarda bulunulması amaçlanmaktadır.
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• 36-72 aylık yaş gruplarına eğitim-
öğretim hizmeti verilen, 5 bin 
metrekare kapalı alana sahip, 350 
kişi kapasiteli, Türkiye’nin tek katlı 
en büyük kreşi olan ÇOMÜ Kreş 
ve Anaokulu, 2017-2018 Eğitim 
Öğretim Yılına başladı.

ÇOMÜ Kreş ve Anaokulu hakkında 
bilgiler aldığımız Koordinatör Meral 
Aydın, kreşin en büyük özelliğinin, minik 
öğrencilerin günlük yaşamı ve eğitim 
öğretimi için gerekli tüm aktivitelerin 
tek bir odada yapılması yerine çeşitli 
özelliklere ve donanımlara sahip farklı 
odalarda gerçekleştirilmesi olduğunu 
belirtti.

Meral Aydın sözlerine şöyle devam etti:
“Her sınıfta bir öğretmenin bir de 
yardımcı öğretmenin olduğu 20 kişilik 
sınıflarda eğitim-öğretim verilen 
okulumuzda, 
3-4 yaş 
grubundaki 
öğrencilere 
daha çok 

destek olmak ve öz bakımlarına daha çok 
dikkat etmek için 18 kişilik sınıflarda 
3’er öğretmen bulunuyor. Güvenliğe, 
hijyene ve beslenmeye dikkat edilen 
okulumuzda çocuklarımıza sabah 
kahvaltılarında ve ara öğünlerde mevsim 
sebze ve meyvelerinden hazırlanan 
doğal yiyecekler veriliyor. Çocukların 
her öğün tükettiği süt ve süt ürünleri 
de Üniversitemiz bünyesinde üretilen 
ürünler.”

ÇOMÜ Kreş ve Anaokulu, Kamu 
Çalışanlarından Sonra Çanakkale 

Halkına da Açıldı

Daha önce sadece kamu çalışanlarının 
çocuklarına hizmet veren ÇOMÜ Kreş 
ve Anaokulunun, ÇOMÜ yönetim 
kurulunun aldığı karar ile bundan böyle 
Çanakkale halkına da hizmet vereceğini 
ifade eden Aydın, kayıtların Eylül ayının 
sonuna kadar devam edeceğini söyledi. 

Öğretmenlerin yeni döneme hazır 
olduklarını belirten Müdür Yardımcısı 
Elif Yalçın ise şunları söyledi:

“Her yeni eğitim öğretim döneminde 
bir tema seçiyoruz. Bu yıl ki temamız 
çevre. Okulu sevdiği kadar doğayı da 
seven çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Bu 
kapsamda da sınıflarımız için toprak, 
güneş, fidan, su gibi çevre temalı isimler 
seçildi.En önemli özelliklerimizden bir 
tanesi çocukların her aktiviteleri için özel 
olarak tasarlanmış alanların olması. 
Çocukların yemek salonları ve uyku 
odaları ayrı olduğu gibi yaptıkları 
her aktivite için de farklı bir sınıfa 
geçiyorlar. Böylece bütün günü tek bir 
sınıfta geçirmiyorlar, okulda sürekli 
hareket halindeler ve farklı alanlarla 
daha çok motive oluyorlar.  Ayrıca sınıf 
öğretmeni yanında her branş dersi için 

de farklı öğretmenleri 
var. Birden fazla 
öğretmen ile çalışan 
çocuklar küçük yaşta 
sosyalleşiyorlar. 

ÇOMÜ Kreş ve Anaokulu

Yeni Eğitim Öğretim 
Yılına Başladı

"Okulu sevdiği kadar 

 yetiştirmek istiyoruz"



51ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

"Okulu sevdiği kadar 
doğayı da

 seven çocuklar
 yetiştirmek istiyoruz"

ÇOMÜ Kreş ve Anaokulunda 8 atölye var. 
Çocuğun canlandırmalar yoluyla yeni 
öğrenimler kazanmasını sağlayan drama 
dersleri Drama Atölyesinde, İngilizce 
dersleri Dil Atölyesinde, resim dersleri 
Resim Atölyesinde ve müzik dersleri 
de Müzik Atölyesinde yapılıyor. Ayrıca 
çocukların deneyler yaptığı Bilim Atölyesi, 
saygılı olmak, selamlaşmak gibi temel 
kurallarla birlikte sevgi, iyilik, dostluk, 
barış gibi kavramların öğretildiği Değerler 
Atölyesi, çocuklara kitap okuma alışkanlığı 
kazandırmak için düzenlenen ve büyük 
bir kütüphanesi olan Masal Atölyesi ile 
çocukların çamurla oynayıp kil çalışması 
yaptıkları Seramik Atölyesi var.

Atölye dersleri dışında çocuklara satranç 

oyunu, cam boyama ve origami gibi 
etkinlikler de yaptırılıyor. ÇOMÜ Kreş 
ve Anaokulu bir kreşte olabilecek en 
büyük spor salonuna sahip. Burada 
çocuklar temel motor gelişimleri 
için uygun aktiviteler yapıp 
jimnastik eğitimi görüyorlar. Ders 
aralarında çocukların zaman 
geçirip eğlenebileceği 2 tane kış 
bahçemiz var.”
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• 15 Temmuz Şehitleri 
Anma, Demokrasi ve 

Milli Birlik Günü dolayısıyla 
Gelibolu Yarımadası’ndaki 
Şehitler Abidesi'nde bir tören 
gerçekleştirildi. 15 Temmuz ve 
Çanakkale Şehitleri, dualarla 
anılırken; şehit mezarlarına 
karanfil bırakıldı.

• 
Törene; Çanakkale Valisi Orhan 
Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve 
Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 

AK Parti Çanakkale Milletvekili 
Ayhan Gider, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Yücel Acer, 2. Kolordu Komutanı 
Tümgeneral İzzet Çetingöz, Çanakkale 
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı 
İsmail Kaşdemir ile  vatandaşlar ve 
öğrenciler katıldılar.

Vali Orhan Tavlı tarafından Atatürk 
Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan 
tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile 
devam etti. 

15 Temmuz Şehitleri, 
Abide’de Düzenlenen 
Törenle Anıldı
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Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından Çanakkale 
İl Müftüsü Arif Gökçe, 15 Temmuz Şehitleri 
ve Çanakkale Şehitleri için dua yaptırdı. 
Şehitliklere protokol üyeleri tarafından 
karanfil bırakıldı. 

Tören, Abdülkadir Katra Sanat Tiyatrosunun 
Şehitler Abidesi altında sergilediği 57'inci Alay 
oyunuyla sona erdi. 

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan 
yaptığı açıklamada Çanakkale'nin Türkiye'nin 
milli şuurunun başkenti olduğunu belirterek 
"Cumhurbaşkanımız himayesinde tüm 
Türkiye'de şehitliklerimizi ziyaret ettik. 15 
Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü 
vesilesiyle bir araya geldik. Çanakkale'miz 
Cumhuriyetimizin ön sözü.

 15 Temmuz gecesinde Ömer Halisdemirler 
ve birçok şehidimiz aynı şekilde bu milletin 
geleceği adına, bu milletin birliği ve beraberliği 
adına, milli egemenliğimize uzanan ellerin 
kırılması adına çok büyük bir bedel ödediler. 
15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak, bu 
milletin her bir ferdinin görevi. Bir daha o hain 
girişimlerinin olmaması için ne düşüyorsa 
üzerimize gayret göstereceğiz. FETÖ'ye, 
PKK'yla, mücadele başta olmak üzere, tüm 
örgütlerle olan mücadelemizi son aşamasına 
kadar elimizden geldiğince gayret edeceğiz" 
şeklinde konuştu.
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ALSAR Vakfı ile 
Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 

arasında yapılan işbirliği 
protokolü çerçevesinde Türk 
eğitim sistemi ve Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi 
Arnavut öğrencilere tanıtıldı.

Arnavutluk’un önde gelen Sivil Toplum 
Kuruluşlarından birisi olan ALSAR 
Vakfı ile Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi arasında yapılan eğitim ve 
kültürel alanlarında işbirliği protokolü 
çerçevesinde Türk eğitim sistemi ve 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Arnavut öğrencilere tanıtıldı.
Tiran’da Tirana International Hotel’de 
“Study in Turkey” başlıklı eğitim 
toplantısında ÇOMÜ;  Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Süha Özden, Uluslararası 
Öğrenci Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Aşkın 
Koyuncu ve koordinatör yardımcısı Zija 
Shehi tarafından temsil edildi. Toplantıya 
ALSAR Vakfı yetkililerinin yanı sıra başta 
Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçi 
Yardımcısı Gül Sarıgül olmak üzere, 
Arnavutluk Milletvekilleri, Arnavut 
Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, 
Tiran Belediye Başkanlığı temsilcileri, 
Arnavutluk, Makedonya, Kosova ve 
Sırbistan’dan gelen STK temsilcileri ile 
çok sayıda öğrenci katıldı.ALSAR Vakfı 
Başkanı Mehdi Gurra, toplantının açılış 

konuşmasında Türkiye ile Arnavutluk 
arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağları 
vurguladıktan sonra sosyal, ekonomik, 
kültürel ve bilimsel alanlarda Türk-
Arnavut ilişkilerini ve dostluğunu daha da 
geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. 

Gurra, Arnavutluk’taki lise son 
sınıf öğrencilerine ve çeşitli Balkan 
ülkelerinden gelen STK temsilcilerine 
Türk orta ve yükseköğretim sistemi 
ile ön lisans, lisans, yüksek lisans ve 
doktora programları hakkında bilgi 
vermek üzere Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nden gelen heyete göstermiş 
oldukları ilgi ve destekten dolayı teşekkür 
etti.  

Tiran’da Tanıtıldı
Üniversitemiz ve Türk Eğitim Sistemi 
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15 Temmuz 2016’da gerçekleşen FETÖ 
darbe girişimini kınayan Mehdi Gurra, 
demokrasi mücadelesinde Türk halkının 
yanında olduklarını belirtti ve 15 Temmuz 
şehit ve gazilerini saygı ve hürmetle yad 
ettiklerini vurguladı. 

Türkiye Tiran Büyükelçi Yardımcısı Gül 
Sarıgül de Türkiye ile Arnavutluk arasında 
ekonomik, sosyal, siyasi vs. alanlarda 
çok sayıda ikili anlaşmalar bulunduğunu 
belirtti. Sarıgül ayrıca, Türk ve Arnavut 
halkları arasında uzun bir tarihsel 
birlikteliğe dayanan ortak değerleri 
belirterek iki ülke arasındaki dostluğun 
en yüksek seviyede olmasından son 
derece memnuniyet duyduklarını bildirdi. 
Türkiye’de yüksek öğretim öğrencilerinin 
Avrupa’dan daha fazla avantajlara sahip 
olduğunu ifade eden Sarıgül,  Türkiye’deki 
eğitim sistemini ve üniversiteleri 
tanıtmak üzere Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nden gelen heyete teşekkür 
etti ve toplantının verimli geçmesi 
temennisinde bulundu. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden 
ise konuşmasında; Türkiye’deki orta 
öğretim programları, okul türleri, öğrenci 
sayıları, sınav ve sınıf geçme sistemi, 
YÖK, üniversitelerle ilgili bilgi verdikten 
sonra ÇOMÜ’nün 1992’den 2017’ye 
kadar kaydettiği gelişmeler hakkında 
bilgi verdi. ÇOMÜ’nün misyonu ve 
vizyonu; akademisyen ve öğrenci sayıları, 
ÇOMÜ’deki fakülte, enstitü, yüksekokul 

ve meslek yüksekokulları, araştırma ve 
uygulama merkezleri, sosyal imkanlar 
hakkında sunum yapan Prof. Dr. Özden, 
ALSAR Vakfı’na ilgilerinden dolayı 
teşekkür etti. 

ÇOMÜ’de halen 64 ülkeden 858 
uluslararası öğrencinin öğrenim 
gördüğünün altını çizen Çanakkale 18 
Mart Üniversitesi Uluslararası Öğrenci 
Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Aşkın 
Koyuncu; “Üniversite olarak Balkan 
ülkelerine özel bir önem 
veriyoruz. 
Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer’in 
destek ve 
teşviki ile 

Balkan ülkelerinden ÇOMÜ’ye gelecek 
öğrenci sayılarını arttırmak istiyoruz. Bu 
amaçla 2017-2018 Öğretim Yılı için sahip 
olduğumuz 670 kontenjanın 430’unu 
Balkan ülkelerine tahsis ettik. Türkiye’de 
üniversite okumak isteyen Arnavut 
öğrenciler için ÇOMÜ önemli avantajlara 
sahip.  Arnavut öğrencileri Türkiye’de 
üniversite okumaya davet ediyoruz” dedi.  

Koordinatör Yardımcısı Zija Shehi ise 
salonda bulunan öğrencilere ÇOMÜ’nün 
burs ve barınma 
imkânları hakkında 
bilgi verdi.
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Üniversite Sanayi İşbirliği Çalışmaları Saha 
Ziyaretleriyle Devam Ediyor

• Üniversite sanayi işbirliği 
çalışmaları kapsamında 
Tahsildaroğlu’nun imalat 
sahası ziyaret edilerek 
işbirliği konusunda 
görüşmelerde bulunuldu. 

Girişimci ve Yenilikçi Üniver-
site endeksi için önemli bir 
parametre olan üniversite-
sanayi işbirliği çalışmaları 
kapsamında süt ürünleri 
imalatı yapan Tahsildaroğlu 
Gıda San. Tic. A.Ş.  firmasına saha ziyareti 
gerçekleştirildi.

Ziyaret, Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 

Erdem, Mühendislik Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yonca Yüceer, Arş. 
Gör. Dr. Hüseyin Ayvaz, Arş. Gör. 
Dr. Müge İşleten Hoşoğlu ve Proje 
Koordinasyon Merkezi çalışanı 
İbrahim Çölgeçen tarafından 
gerçekleştirildi.

Ziyarette firma tarafından üretim 
yapılan alanlar ve yeni kurulması 
planlanan Ar-Ge alanı incelenerek 
birlikte gerçekleştirilebilecek projel-

er, işbirlikleri ve çalışmalar görüşüldü.

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ‘Ulusal Karbon 
Haritası Hazırlanması Projesi’nde

• T.C. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Çölleşme ve 
Erozyonla Mücadele Ge-
nel Müdürlüğü (ÇEM) 
ile TÜBİTAK BİLGEM; 
Yazılım Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsü 
(YTE) arasında ‘To-
prak Organik Karbonu 
Projesi Sözleşmesi’ 
imzalandı. 

Türkiye ev sahipliğinde 
arasında Ankara’da yapılan 
Birleşmiş Milletler Çölleşme 
ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar 
Konferansı’nda alınan; “Arazi tahribatının 
dengelenmesi” kararı neticesinde, 3 
küresel gösterge (arazi örtüsü, arazi 

verimliliği ve karbon stokları) belirlendi. 
Bu göstergelerden biri olan ‘Toprak 
Organik Karbonu’na ilişkin Ülkemizin 
mevcut karbon stoğunun belirlenmesi, 
toprak organik karbon stoğunda yaşanan 

değişimin izlenmesi ve karbon 
stoğunun arttırılmasına 
yönelik çalışmaların yapılması 
hedeflenmektedir.

 Ülkemizde farklı üniversite 
ve farklı disiplinlerden 12 
öğretim üyesinin yer alacağı 
bu çalışmada, Çanakkale On-
sekiz Mart Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Toprak Bilimi ve Bit-
ki Besleme Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yasemin Kavdır 
da görev aldı. 
Çalışmada; ‘Mevcut Durum ve 

Öneriler Raporu’, ‘Toprak Organik Kar-
bonu Miktarı Tahminleme Modeli Raporu’ 
ile ‘Ulusal Karbon Haritası’ hazırlanacak.

Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dergisi’nin 8. 
Sayısı Yayımlandı
 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Dergisi’nin 8. sayısı (2017: 5: 1) 14 Ağustos 2017 tarihinde dergi 
web sayfası üzerinden yayımlandı. Derginin bu sayısında toplam 
16 adet makale yer almaktadır. DERGİPARK üzerinden de makale 
girişi tamamlanmış olup, Derginin bütün sayılarına http://ziraat-
dergi.comu.edu.tr/index adresinden ulaşılabilir.
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• Ziraat Fakültesi’nde ‘Yaz Bilim 
Kampı’ kapsamında kelebeklerin 
dünyası etkinliği gerçekleştirildi. 

Eğitim Fakültesi Öğr. Gör. Arzu 
Bayındır’ın yürütücülüğünde yapılan, 
“Bilim Yanı Başımızda-Yaz Bilim Kampı”, 
bu yıl Çanakkale Belediyesi ile Çanakkale 
Koleji sponsorluğunda ve Üniversitem-
izin farklı fakültelerindeki hocalarımızın 
gönüllü eğitmenliğinde, 21-26 Ağustos 
2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. 

Çanakkale merkez ve ilçelerinden 12 
yaşındaki yaklaşık 50 başarılı öğrencinin 

katıldığı Yaz Bilim Kampında  “Kele-
beklerin Dünyası” etkinliği ise Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanife Genç 
tarafından, Ziraat Fakültesi Seminer 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlik 
kapsamında, böcekler ve kelebekler 
hakkında genel bilgiler içeren dersin 
ardından öğrenciler, böcek koleksi-
yonu oluşturulması ve böcek çeşitliliği 
konusunda bilgi aldılar. Öğrencilerin, 
Fakültemizde bulunan ‘Tarımsal Değerler 
Sergisi’ni ziyaretlerinin ardından, 
atraplarla kelebek yakalama etkinliği 
gerçekleştirildi.

 “Kelebeklerin 
Dünyası” 
Anlatıldı

 ÇOBİLTUM’da 
Akreditasyon 

Çalışmaları 
Devam Ediyor

• ÇOBİLTUM Gıda Kontrol 
Laboratuvarı Kuruluş Yeterlilik İzin 
Belgesi’ni aldı.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
tarafından verilen gıda ve çevre 
analizleri için akreditasyon belgesini 
almak amacıyla çalışmalarını başlatan 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (ÇOBİLTUM) bu sürecin ilk 
aşaması olan Gıda Kontrol Laboratuvarı 
Kuruluş Yeterlilik İzin Belgesi’ni aldı.  

ÇOBİLTUM bir sonraki adım olan Gıda 
Analizleri İçin Çalışma İzin Belgesi’ni 
almak için ise çalışmalarını kararlılıkla 
sürdürüyor. 

ÇOMÜ'nün Küçük Ressamlarından Sergi
• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Çocuklar Evi Kreş ve Anaokulu 
öğrencileri Resim Öğretmeni Melek 
Meryem Cerrahoğlu’nun organizesiyle 
Küçük Ressamlar Sergisi’nde yaptıkları 
resimleri sergilediler. 

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) 
Çanakkale Evi’nde düzenlenen ve 16 çocuğun 
resimlerinin yer aldığı serginin açılışına 
ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Erdem, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal 
Dokuz, BESYO Müdürü Yrd. Doç. Necati 
Cerrahoğlu ve veliler katıldılar. 
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• 2018 
Troia Yılı tanıtım 
toplantısı, 
Çanakkale 
Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(ÇTSO) toplantı 
salonunda 
gerçekleştirildi. 

Toplantıya, Vali 
Yardımcısı Bekir 
Sıtkı Dağ, Belediye 
Başkanı Ülgür Gökhan, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, çeşitli kamu 
kurum ve daire müdürleri katıldı. ÇTSO 
da İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz, 
Truva’nın önemine vurgu yaptıktan 
sonra, Kültür Bakanlığı tarafından 
2018’in Troia Yılı ilan edilmesine ilişkin 
hazırlanan yazılı belgeyi katılımcılar için 
paylaştı.

Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, “ Turizmin 
çoğu kez ekonomik yönüyle ön plana 
çıktığını, ancak turizmin sanatsal ve 
kültürel yönünün de asla unutulmaması 
gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: 
“Çanakkale turizminin kültürel ve sanat-
sal boyutu oldukça güçlüdür.

Bu işin ekonomik 
yanını ortaya 
koyduğumuzda büyük 
bir değer olduğunu 
görürüz. Hepimiz bili-
yoruz ki; Çanakkale’nin 
bu yönü yeterince 
bilinmiyor. Şüphesiz 
Gelibolu tarihi alanı 
Cumhurbaşkanımızın 
üzerinde durması ile 
birlikte Türkiye’de daha 
iyi tanınmaya başladı. 
Ancak Çanakkale’nin 
diğer unsurları ile 
ilgili daha çok çalışma 

yapılması gerekiyor. Bu değerlerin 
tanıtımı hem Çanakkale’nin hem 
Türkiye’nin tanıtımı için çok önemli. ”

Yapılan konuşmaların ardından, proje 
mimarlarından Armağan Aydeğer’in 
neden “2018 Troia Yılı” olması gerektiğini 
anlatan sunumuyla toplantı sona erdi.

  2018 Troia Yılı Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Türkiye ile Kore Cumhuriyeti Arasındaki Diplomatik 
İlişkilerin 60. Yılı Etkinliklerle Kutlandı
• "Anadolu Odise" programı 

kapsamında, 27 kişiden oluşan 
Koreli heyet Çanakkale’deydi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kore 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin, iki 
ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. 
yılında, iş birliğinin geliştirilmesi, dostluk 
ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi 
amacıyla başlattığı "Anadolu Odise" 
programı kapsamında, 27 kişiden oluşan 

Koreli heyet Çanakkale'ye geldi.

Kore Cumhuriyeti heyeti, akşam 
saatlerinde Kolin Otelde düzenlenen 
"Truva Yuvarlak Masa Toplantısı"na 
katıldı. Toplantıda, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Süha Özden ve Arkeoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan ile 
Seul Ulusal Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Jorgil Kim birer konuşma yaptılar.

Heyet, akşam yemeğinde de Çanakkale 
Valisi Orhan Tavlı'nın konuğu oldu. 
Kore gazilerinin de yer aldığı yemekte, 
Vali Tavlı, Kore Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Yunsoo Cho ve ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, katılımcılara 
hitaben birer konuşma yaptılar.
Karşılıklı hediye takdiminin yapıldığı 
programda, Türkiye-Kore ilişkilerinin 
anlatıldığı videolar da izlendi.
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TÜDAM Sırbistan ve Makedonya’da Çeşitli 
Temaslarda Bulundu

• Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
Türk Dünyası 
Değerleri Araştırma 
ve Uygulama Merkezi 
(TÜDAM) Sırbistan ve 
Makedonya’nın çeşitli 
şehirlerinde temaslar 
gerçekleştirdi.

Sırbistan’ın Preşeva 
bölgesinde faaliyet gösteren 
Dituria Kültür Derneği’nin 
davetlisi olarak bölgeye 
ziyaret gerçekleştiren 
TÜDAM Müdürü Okt. Nazmi Şengezer, 
Doç. Dr. Ahmet Kamil Tunçel ve ÇOMÜ 
Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatör 
Yardımcısı Zija Shehi’den oluşan 

ekip; kısa, orta ve uzun vadeli projeler 
üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiler. 
Özellikle, bölgenin ihtiyaçlarını ve eğitim 
dönemindeki gençleri hedef alan bu 
görüşmeler neticesinde bazı ortak projeler 

üzerinde mutabakata varıldı.

Ardından Makedonya’nın 
Gostivar bölgesine geçen heyet, 
burada yerel yöneticilerle 
buluştu. Burada bölgenin 
öncelikli işbirliği önerileri 
ile ortak geçmiş, gençlik ve 
kadınlara yönelik girişimcilik 
ve meslek edindirme 
faaliyetleri üzerine görüşmeler 
gerçekleştirdiklerini kaydeden 
Merkez Müdürü Şengezer 
“Bu çeşit ziyaretler gelecek 
adına bizi daha da inançlı hale 

getiriyor. Balkanlar bizimle yürümeye 
hazır ve üzerine düşenleri yapmak için 
sabırsızlanıyor. Üniversitemiz adına çok 
mutlu ve gururluyum.” dedi

Ziraat Fakültesi ile ‘Informatik Innovation Bilişim 
A.Ş.’ Arasında Program Antlaşması

• Ziraat Fakültesi ile ‘Informatik Innovation Bilişim A.Ş.’ 
arasında program antlaşması imzalandı. ‘Informatik 
Innovation Bilişim A.Ş.’ tarafından yürütülen bir proje 
kapsamında Ege Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi 
ile Üniversitemizin de aralarında bulunduğu bir grup 
Üniversiteye ‘PTC Firması’nın ürünü olan ‘Crea 4.0 3D’ 
çizim programıyla ilgili bir eğitim programı düzenlenerek, 
‘University Plus Campus + PLMS Term’ program paketi 
hibe edildi.

Hibe edilen bu program, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nin Bilgisayar Laboratuvarı’ndaki bilgisayarlara 
kurulmuş olup, program Ziraat Fakültesi öğrencilerinin 
uygulamalı çizim derslerinde kullanılmaya başlandı.

Bosna Hersekli Öğrencilerden ÇOMÜ’ye Ziyaret
• Bosna Hersek'in Ahmici Köyünden gelen 30 

kişilik bir öğrenci grubu Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi'ni ziyaret etti. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden tarafından kabul 
edilen öğrenciler,  öğle yemeğinin ardından TÖMER’i ve 
kütüphaneyi gezdi. Gezi boyunca öğrencilere eşlik eden 
ÇOMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatör Yardımcısı 
Zija Shehi ise öğrencilere ÇOMÜ’nün eğitim programları, 
kültür aktiviteleri ve sosyal imkanları hakkında bilgi verdi. 
Balkanlara yapılan tanıtım çalışmalarının meyvelerini 
verdiğini ifade eden Shehi, 2017-2018 eğitim yılında 
ÇOMÜ’nün uluslararası öğrenciler tarafından en çok tercih 
edilen Türk üniversitesi olmaya aday olduğunu söyledi.
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• 8 yıldır uygun böbrek bekleyen 
39 yaşındaki Emine Çınar, 

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 
bir hastadan alınan böbreğin 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 
nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Çanakkale'nin Ezine İlçesi'ne bağlı 
Sarısöğüt Köyü'nde yaşayan Emine 
Çınar’a sekiz yıl önce gebeliğe bağlı hiper-
tansiyon krizi sonucu böbrek yetmezliği 
teşhisi konularak diyalize girmesine karar 
verildi. O tarihten itibaren böbrek nakli 
için sıra bekleyen Emine Çınar'a, Bursa 
Şevket Yılmaz Yüksek İhtisas Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği 
beyin kanaması sonucu beyin ölümü 
gerçekleşen Temel Şen’den alınan sağ 
böbrek aynı gün ÇOMÜ Tıp Fakültesi 
Hastanesi Organ Nakli Merkezinde 3 saat 
süren operasyonla nakledildi.

Operasyonu gerçekleştiren Organ Na-

kli merkezi Müdürü ve sorumlu hekimi 
Doç. Dr. Cabir Alan yaptığı açıklamada; 
“2015 yılında faaliyete geçen Organ 
Nakli Merkezimizde görevli personelin 
üniversitemizden ayrılmasından sonra 
faaliyetler sağlık bakanlığı tarafından 
durdurulmuştu. Akabinde kısa bir süre 
içinde Organ Nakli Merkezinin yeniden 
faaliyete geçmesi için yaptığımız müra-
caat Mart 2017 tarihinde sonuçlandı ve 
yeniden böbrek nakli operasyonlarına 
başladık. Sekiz yıldır diyalize giren Emine 
Çınar’a Bursa’da beyin ölümü gerçekleşen 
ve ailesi tarafından organları bağışlanan 
49 yaşındaki Temel Şen’in sağ böbreğinin 
nakil işlemini gerçekleştirildi. Ameliyat 
sonrası herhangi bir istenmeyen durum 
gelişmedi.

Organ Nakli Ekip Uyumu Gerektiren 
Ciddi Bir İştir

Organ nakli tam bir ekip uyumu gerek-
tiren ciddi bir iştir. Merkezimiz uyumlu, 

genç ve dinamik bir ekipten oluşmaktadır. 
Yardımcı cerrah ve Üroloji Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Reşit Ersay, 
Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim 
üyesi ve sorumlu yardımcısı Yrd. Doç. 
Dr. Şükrü Taş, Koordinatörümüz Yrd. 
Doç. Dr. H.Betül Işık, Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon A.D. öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Hasan Şahin, Yrd. Doç. Dr. Hasan 
Ali Kiraz, Nefrolog Yrd. Doç. Dr. Serkan 
Bakırdöğen, asistan doktorlarımız Dr. Em-
rah Demirci, Dr. Uğur Özkaya ve Dr. Olcay 
Köse, servis hemşirelerimiz Levent Çiftci 
ile Çanakkale ve bölge halkına hizmet 
etmeye devam edeceğiz. Merkezimizde 
organ nakli bekleyen hasta sayısı 80 
civarındadır. Diğer illerde bu sayı binlerle 
ifade edilmektedir. İlimizde organ nakli 
bekleyen hasta sayısının az olması ka-
davradan nakillerden nakil olma şansını 
arttıran önemli bir faktördür. Bu bağlamda 
kaydı diğer illerde olan hastalarımızın 
kayıtlarını merkezimize aldırmalarını 
umuyor ve bekliyoruz” dedi.

>> Sekiz Yıllık Bekleyiş Sona Erdi 

ÇOMÜ Organ Nakli Merkezi 

Yenilerini EklediBaşarılı Operasyonlarına
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>> Başvurudan 3 Gün Sonra 
Böbrek Nakli Yapıldı

• ÇOMÜ Organ Nakli Merkezi 
başarılı operasyonlarına bir 

yenisini daha ekledi. Organ nakli 
başvurusundan 72 saat sonra 
sağlıklı böbreğine kavuşan İhsan 
Özbilen, hastalığı olan herkese 
başvuru çağrısında bulundu. 

10 aydır böbrek yetmezliği nedeniyle 
diyalize giren 57 yaşındaki İhsan 
Özbilen, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp 
Fakültesi Hastanesi Organ Nakil 
Merkezi'ne başvurduktan 3 gün 
sonra gerçekleştirilen organ nakli 
ile sağlığına kavuştu. Çan ilçesinde 
10 aydır böbrek yetmezliği yaşayan 
İhsan Özbilen, bir hafta önce ÇOMÜ 
Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil 
Merkezi'ne organ nakli için başvurdu. 
Nakil için beklemeye başlayan İhsan 
Özbilen'e, 3 gün sonra, geçen 11 
Mayıs'ta organ nakil merkezinden 
müjdeli haber geldi. Bursa'da beyin 
kanaması sonucu hayatını kaybeden 87 
yaşındaki A.K.'nın sol böbreği aynı gün 
içinde ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 
organ nakil ekibi tarafından Özbilen'e 
nakledildi.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ 
Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir 
Alan, "Hastamız 10 aydır diyalize 
giriyor. Kendisiyle ilk görüşmemiz 
Çan'da diyaliz merkezinde oldu. 
Görüşmemizde nakillere tekrar 
başladığımızı, kaydı varsa buraya 
alınmasını rica ettik. Kaydını aldırdı. 
Kayıttan 3 gün sonra Bursa'dan bize 
bir haber geldi. Bir hastanın beyin 
ölümünün gerçekleştiği ve sıranın 
bizde olduğu söylendi. Hastalarımızı 
belirledik. İlerleyen saatlerde uygun 

doku tipi olmadığı için ikinci böbreğin 
de bizde kaldığı haberi geldi. Bu bizim 
için bir ilkti. Biz genelde tek böbrek ile 
günü bitiriyorduk. Aynı anda iki böbrek 
nakli yapabilme becerisine sahip olduk. 
İhsan Özbilen'in de başvurduktan üç 
gün sonra böyle bir şansı oldu. Çıkan 
ilk sol böbreği naklettik. İdrar çıkışı 
gayet iyi" dedi.Başvurduktan 3 gün 
sonra böbrek nakli olduğunu belirten 
İhsan Özbilen, "İnşallah sağlığıma 
kavuşacağım. Hiç kimse çekinmesin, 
müracaatını yapsın" diye konuştu.

3 Yıl Sonra Sağlığına Kavuştu

2 yıl önce hizmet vermeye başlayan 
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ 
Nakil Merkezi'nde aynı gün içinde 
gerçekleştirilen ikinci organ nakli ile 
3 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle 
diyalize giren ve 1 yıldır böbrek nakli 
bekleyen Bayram Elmaz (66), ÇOMÜ 
Tıp Fakültesi Hastanesi organ nakil 
ekibi tarafından takılan sağ böbrek 
ile eski sağlığına kavuştu. Bayram 
Elmaz'ın böbrek nakli sonrası ilk işi 
kana kana su içmek oldu.

>> Organ Nakliyle 
Sağlığına Kavuştu
• Böbrek yetmezliği hastası olan 

Reşat Ükünç, ÇOMÜ Tıp 
Fakültesi Hastanesi Organ Nakil 
Ekibi tarafından başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına 
kavuştu. 

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yaşayan 
evli ve 2 çocuk babası 35 yaşındaki Reşat 
Ükünç, bir yıl önce böbrek yetmezliğine 
yakalandı. 3 aydır diyalize giren Reşat 
Ükünç, ÇOMÜ Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi’ne organ nakli için başvurdu.
Beyin ölümü gerçekleşen 62 yaşındaki 
Faik Çolak’tan alınan sol böbrek ÇOMÜ 
Tıp Fakültesi Hastanesi Organ nakil 
ekibi tarafından Reşat Ükünç’e başarılı 
bir ameliyata ile nakledildi. Ameliyatın 
ardından Reşat Ükünç, sağlığına kavuştu.
Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir 
Alan, “62 yaşındaki bir erkek hastamızın 
beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi organlarını 
bağışladı. Bu bağışlanan organlardan 
bir tanesi de bizim merkezimizde kaldı. 
Sağlık Bakanlığından bildirilen veriler 
doğrultusunda 5 hastamızı çağırdık.  Reşat 
beye uydu. 3 saat süren operasyonla 
böbrek nakledildi. Her şey yolunda gidiyor” 
şeklinde konuştu.

Su İçmek Yeni Bir Hayat Gibi

Organ nakliyle sağlığına kavuşan Reşat 
Ükünç, “Diyalize gittiğimde kara bulutlu 
bir savaşa girmiş durumdaydım. Ben 
savaşa girdim. Topum, cephanem yoktu. 
Başta Sayın Cabir, Ahmet, Serkan ve Betül 
hocam beni bu savaştan çekip kurtardılar. 
Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. 
Dışarıdaki güneşi içime tekrar doğdurdular. 
Bunun ötesini anlatamam. Ancak yaşamak 
gerekiyor. Su içmek yeni bir hayat bence. 
Çok iyi bir duygu. Su içmek gibi tatlı bir şey 
yok” dedi.
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• 13 ülkeden 18 öğrenciye ev 
sahipliğiyle destek veren ÇOMÜ 
TÖMER yaz okulu gerçekleşti. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliği 
çerçevesinde yürütülen çalışma ile yurt 
dışında Türkçe öğrenimi gören yabancı 
uyruklu öğrencilerin ülkemizde konuk 
edilmesi, Türkçeyi ve Türk kültürünü 
daha yakından yaşayarak öğrenmesini 
amaçlayan 2017 Yaz Okulu programına 57 
ülkeden 700 öğrenci ve kursiyer katılım 
sağladı. ÇOMÜ TÖMER, 13 ülkeden 18 
öğrenciye ev sahipliği ile destek verdi. 

Katılımcılar üç hafta süresince, TÖMER’de 
gerçekleşen Türkçe derslerinin yanı sıra 
birçok tarihi, coğrafi ve kültürel mekanı 
gezdi; ebru, çömlek, yemek, bağlama, halk 

oyunları gibi kültürel kurslara katıldı. 
Programın kapanışı ise Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkez-
inde gerçekleşti. 

Çanakkale grubunu kabul eden TÖMER 
Müdürü Prof. Dr. Bünyamin Bacak, 
katılımcıları program hakkında bilgile-
ndirdikten sonra yaz okulunun ilk dersleri 
gerçekleştirildi. Misafir öğrenciler, der-
slerden sonra ÇOMÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Erdem’i ve Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mirza Tokpunar’ı 
ziyaret ettiler.

Yaz okulu için ÇOMÜ’ye gelen öğrenciler, 
Eceabat Maydos Restaurant’ta düzenle-
nen akşam yemeğine katıldılar. Yemeğe, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Salih Zeki Genç, ÇOMÜ TÖMER 
Müdürü Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Müdür 
Yardımcıları Okt. Cumali Yaşar ve Okt. 
Kemal Erkol, öğretim elemanları ve 
personelinin yanı sıra, Çanakkale İl Milli 
Eğitim Müdürü Osman Özkan, Eceabat 
Belediye Meclis Üyesi Timur Koşal ve 
ÇOMÜ TÖMER’in gönüllü destekçilerin-
den olan Tolgay Elçioğlu katıldı. Yemek 
davetinde söz alan Prof. Dr. Ahmet Erdem 
ve Prof. Dr. Bünyamin Bacak yaz okulu 
hakkında bilgiler vererek Türk dili ve 
Türk kültürü için önemini vurguladılar. 
Misafir öğrencilerin tek tek söz aldığı 
program öğrencilerin Türkçe, Türkiye 
ve Çanakkale hakkındaki duygularını 
paylaştıktan sonra son buldu.  

* Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’i Makamında Ziyaret Ettiler
• 2017 Yaz Okulu programındaki 18 

öğrenci ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer’i makamında ziyaret etti.

 Rektör Prof. Dr. Yücel Acer konuk yabancı 
öğrencilerin Çanakkale’de ve ÇOMÜ’de 
bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek;  “Çanakkale sadece Türkiye’deki 
öğrenciler açısından değil, uluslararası 
öğrencileri için de cazibeli hale geliyor. 
Sizlerin de burada yapacağımız 3 haftalık 
eğitim ve gezi programı sonrasında gerek 
lisans gerekse yükseklisans tercihlerinizin 
ÇOMÜ olması bizleri memnun edecektir. 
Çanakkale boğazıyla ve tarihi dokusuyla 
eşsiz bir şehir” şeklinde konuştu.

TÖMER Yunus Emre Enstitüsü                       Yaz Okulu Gerçekleşti
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* TÖMER - Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu Sona Erdi
• Türkçe Yaz Okulu programı veda 

gecesi etkinliği ile son buldu. 
Etkinliğe; ÇOMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yücel Acer ve eşi Aysun Acer, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha 
Özden, GESTAŞ A.Ş Genel Müdürü 
Volkan Uslu, Yunus Emre Enstitüsü 
Çanakkale Öğrenci Yetkilisi Şükran 
Yılmaz ve TÖMER Müdürü Prof. Dr. 
Bünyamin Bacak, Müdür Yardımcısı 
Okutman Cumali Yaşar, Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki 
Genç ve Doç. Dr. Hasan Kaplan 
katıldı.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisi ile 
başlayan etkinlikte Harmandalı oynayan 
yabancı uyruklu öğrenciler beğeni topladı. 
TÖMER Müdürü Prof. Dr. Bünyamin 
Bacak konuşmasında amaçlarının 
Türkçeyi öğretmek olduğunu ifade 
ederek "Türkçeyi öğretirken de Türkçeyi 
yaşayarak öğrenmelerini amaçlıyoruz. 
Bu kapsamda öğrencilerin Türkiye'yi 
ve Türkçeyi daha iyi anlayabilmeleri 
amacıyla tarihi geziler düzenledik. 
Çanakkale'yi de onlara tanıttık. Ebru 
sanatını öğrettik, halk oyunlarımızı hem 

tanıttık hem 
öğrettik. Türk 
yemeklerinin 
tadına 
baktılar, nasıl 
yapıldığını 
öğrendiler. 
Katılımcılar 
programdan 
çok memnun 
kaldılar. 
Bizlere burada 
bulunmaktan 
dolayı 
çok mutlu 
olduklarını 
ifade ettiler. 
Programın 
çok yararlı 
geçtiğini 
düşünüyoruz" 
dedi.

ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ise yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: “Türkçe, 
dünyada en çok konuşulan 5 dilden bir 
tanesidir. Türkçe öğrenen birisi dünyada 

büyük bir 
kitleyle 
iletişim 
kurabiliyor 
anlamına 
geliyor. 
Türkçe 
öğrenen bir 
kişi sıradan 
bir dil 
öğrenmiyor. 
Türkçe 
sadece 

iletişim kurmak için değil bilim dünyası 
için de önemli bir dil haline geliyor. 
Türkçe programlar yurt dışında da 
yaygınlaşmaya başladı. Batı dünyasındaki 
üniversitelerde de Türkçe okutan 
bölümler ve Türkçe dil dersi veren 
üniversitelerin sayısı her geçen gün 
artıyor. Türkçe öğrenmeniz sebebiyle 
de güçlü bir bilimsel araca erişmiş 
oluyorsunuz. Günümüzde internet gibi 
güçlü bir iletişim kaynağı var. Bu sebepten 
pratik yapmak ve öğrendiklerinizi 
unutmadan çalışmaya devam etmeniz 
gerekmektedir. Türkiye’ye ait gazete ve 
dergileri takip etmek sizlerin yararına 
olacaktır.”

Yunus Emre Enstitüsü                       Yaz Okulu Gerçekleşti
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• Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi Meslek Yüksekokulları 
Koordinatörlüğü (MEYOK) 
toplantısı İlahiyat Fakültesi 
Dekanlık toplantı salonunda 
gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Yavuz, 
MEYOK Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Enver 
Yolcu, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Erdal 
Demir ile MYO müdürlerinin katıldığı 
toplantıda; okullardaki doluluk oranları, 
kontenjanlar ile MYO’ların sorunları 
masaya yatırıldı.

Öğrenci Sayısının Arttırılması 
Konusunda Popülist Yaklaşımlardan 

Uzak Durulmalı

Öğrenci sayısının arttırılması konusunda, 
popülist yaklaşımlardan uzak durulması 
gerektiğine değinen Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer “Devlet üniversitelerinin içerisinde 
bulunduğu bir kıskaç var. Öğrenci 
sayısının arttırılması konusundaki popül-
ist yaklaşımlardan uzak durulmalı.” dedi 
ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Bazı Bölümlerin Kapatılması ya da 
Desteklenmesi Konusunda Çalışma 

Yapmak Gerekiyor

“O bölümü şurada açarsınız ama burada 
açamazsınız dediğimiz zaman hemen 
“bizim başımız kel mi” tarzı yaklaşımlar 
ortaya çıkıyor. 

Mesela Yenice’deki şu bölümü kapatıyoruz 
dediğimizde çıkacak yansımaları tahmin 
edebiliyorum. Öğrenci gelmiyor duru-
munu anlatamazsınız, bu imkânsız. Böyle 
olacağını da biliyoruz ama bunu yapmak 
zorundayız. Kamu kaynaklarını doğru 
harcamak gibi sorumluluğumuz var. Bu 
hem vicdani bir sorumluluk hem de yasal 
sorumluluk. Bunu biz yapmazsak kimse 
yapmayacak. Onlar yanlış anlasa da biz 
doğruyu yapıyoruz. Onların faydasına 
olan bir şey yapıyoruz.

Günümüz şartları açısından yanlış 
bölümü kapatıp doğrusunu yerine koy-
maya çalıştığımızı anlatmamız gerekiyor. 
Elbette okulu zayıflatmak gibi bir niyeti-
miz yok. Hangi bölümlerin kapatılması ve 
hangilerinin desteklenmesi konusunda 
çalışma yapılması gerekiyor. Ezine ya 
da Bayramiç’te gıda ile ilgili bölümlerin 
güçlendirilmesi gibi.

Aynı isimli bölümlerin sayısının 
azaltılması yönünde de bir çalışma 
yapılması gerekiyor.

Sınavsız Geçiş Kaldırıldı, Bunda 
Geriye Dönüş Olmamalı

Sınavsız geçiş kaldırıldı, buna hepimiz 
sevindik. Bunda hemfikiriz. Bu konunun 
tekrar geriye gidişinin de olmaması 
lazım. Gelen baskıya rağmen geri adım 
atılmadıysa umarız bundan sonra da 
atılmayacaktır.

 Sınavsız geçişin  kaldırılması MYO’larda 
kalite anlamında olması gereken bir 
şeydi. Her ne kadar şu günlerde sınavların 
kaldırılması gibi ortalarda söylentiler 
dolaşsa da YÖK açısından bu asla söz 
konusu değil. Belki sınav sisteminde 
değişiklik olabilir üniversiteye geçişte 
ama sınav mutlaka olacak. 

Sınavsız geçişler kaldırılınca konten-
janlarla ilgili bir sıkıntı ortaya çıktı. En 
azından şu aşamada konuşmamız gereken 
bir durum.”

MEYOK Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Enver 
Yolcu ise kontenjanlarla ilgili yaşanan 
sıkıntının Türkiye genelindeki tüm 
MYO’larda yaşanılan bir sorun olduğuna 
belirterek şunları aktardı:

Sorunları Masaya YatırıldıMeslek Yüksekokullarının



65ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇOMÜ’DEN HABERLER

”Ek kontenjan kayıtlarından 
önceki duruma bakıldığı 
zaman oldukça dramatik bir 
durum var. 
Bu, sadece bizim 
üniversitemizin sorunu 
olmaktan çok, Türkiye 
genelinde MYO’larda 
yaşanılan bir sorun. Buna, 
yeni uygulamayla yapılan 
sınavsız geçişi sonlandırma 
mı sebep oldu yoksa 
başka nedenleri mi var, bu 
seneki uygulamadan sonra 
yapılacak değerlendirmelerle 
ortaya çıkabilir. Bunun 
katkısı olacağı tabi ki kabul 
edilebilir. Öğrenciler eskiden 
hedefsiz şekilde o bölümleri 
dolduruyordu, MYO’lar 
ise bundan şikayetçiydiler. 
MYO’larda kalitenin arttırılması adına 
böyle bir uygulamanın olmasını hep 
istemiştik.Böyle bir sonucu beklediğimizi 
söyleyemem. Bu kadar kontenjan açığı 
olabileceğini düşünmüyordum. Doluluk 
oranlarının %52-58’lerde kalmaması 
lazım %70 - %80’lere çıkmış olması lazım. 
Türkiye genelinde MYO’lar belki yeniden 
kendini kontrol etmesi gerekiyor. YÖK’ün 
MYO’lara bakışında belki bir değişiklik 
gerekebilir. Organize sanayi bölgelerinde 
kurulan meslek yüksekokulları 

konusunun değerlendirilmesi, sorunun 
çözümü için bir adım olabilir. “

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Erdal 
Demir ise kayıt, kontenjan ve doluluk 
oaranlarına dair bilgilendirmelerde 
bulunarak;

“Öğretim yılı başlamadan önce YÖK’e 
gönderdiğimiz kontenjan sayısı 12.180 
idi. Lisanslarda ilk yerleştirmelerde %97 
oranında doluluk sağlamamıza rağmen 
özellikle meslek yüksekokullarında bu 
sayı ek kontenjanda %11’e düştü. YÖK’e 

bağlı tüm önlisans programlarında 
Türkiye ortalaması doluluk oranı şu 
anda %10. ÇOMÜ %11 seviyesinde. 
Yani bu öğretim yılı başında fiilen 
kayıt yaptıran öğrenci sayımız 8664. 
Boş kalan kontenjan sayısı ise 3349. 
Şu anda 45 önlisans programı 3 tane 
lisans programımız 10 kişi ve altındaki 
veriye sahip. Uygulama ilkesi olarak 
ne yapacağımızı karara bağlayıp YÖK’e 
bildireceğiz. Bazı üniversiteler cevap 
almış, bazı üniversiteler tamamen kendisi 
yetkili kılınmış. “ dedi.
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Batı Trakya’da Yaşayan Türk Öğrencilere Yönelik 
Bilim Şenliği ve Ödül Töreni Gerçekleştirildi

• Yurt Dışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
tarafından desteklenen ve Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe 
ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (ÇOMÜ 
TÖMER) işbirliği ile yürütülen 
“Batı Trakya Bölgesi’nde Yaşayan 
Türk Öğrencilere Yönelik Uzaktan 
Öğretim Ders Destek Sistemi 
Projesi” kapsamında bilim şenliği ve 
ödül töreni gerçekleştirildi. 

Akademik yıl boyunca, ilkokul, ortaokul 
ve lise seviyesindeki öğrencilere; 

Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Türk 
Dili ve Edebiyatı, Kimya, Fizik, Biyoloji, 
Tarih derslerinin yanı sıra Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti verildi. 

Proje sonunda Yunanistan Gümülcine 
Türk Gençler Birliği’nde öğrenciler, veliler 
ve bölgedeki STK’ların katılımıyla “Bilim 
Şenliği ve Ödül Töreni” düzenlendi. 

Ödül törenine, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mirza Tokpunar, Çanakkale 
Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkan 
Yardımcısı Zülküf Memiş, TÖMER 
Müdürü ve projenin yürütücüsü Prof. 

Dr. Bünyamin Bacak, Rektör Danışmanı 
Doç. Dr. Hasan Kaplan, TÖMER Müdür 
Yardımcıları Okt. Cumali Yaşar ve Okt. 
Kemal Erkol, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Salih Zeki Genç, ÇOMÜ 
Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Ali Şahin Örnek, proje 
sponsorlarından Tolgay Elçioğlu ve 
proje ekibi katıldı.İÇDAŞ, Çanakkale 
Savaşları ve Tarihi Alan Başkanlığı'nın 
da sponsorluğu ile 2016-2017 Eğitim 
Öğretim yılında projeye katılım 
sağlayan ve başarı gösteren Batı Trakyalı 
öğrencilere bisiklet, altın, tablet, eğitim ve 
bilim setleri gibi hediyeler dağıtıldı. 
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Ayrıca, projeye destek olan sponsorlara, 
bölgedeki STK, kurum ve kuruluşlara, 
proje ekibine teşekkür belgesi ve plaket 
takdimi gerçekleştirildi. Projede bu yıl 
faklı olarak ödül töreninin yanı sıra 
bir de “bilim şenliği” düzenlendi. Bilim 
şenliği kapsamında proje ekibinin 
hazırladığı; kimya ve fizik deneyleri, 
matematik akıl oyunları, üç boyutlu 
gözlüklerle 3D tanıtımı, arttırılmış 
gerçeklik uygulamaları ve origami 
etkinlikleri yapıldı. Proje Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanı Numan Yıldırım ve 
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı (YTB) Balkanlar 
Koordinatörü Sevilay Ünal’ın 
katıldığı öğrenci ve velilerle 
iki ayrı toplantı düzenlendi. 
Ardından, Türkiye 
Cumhuriyeti Gümülcine 
Konsolosluğu ve Gümülcine 
Seçilmiş Müftülüğü ile 
protokol görüşmeleri yapan 
ekip, projenin gidişatı 
ve gelecek yıl ki sürecini 
değerlendirdikten sonra 
program son buldu.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 
Çalışmaları Kapsamında KÜSİ Toplantıları 

Devam Ediyor
• Proje Koordinasyon Merkezinin 

yürütmekte olduğu Girişimci 
ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 
çalışmaları devam ediyor. 

Akademisyenlerin sanayi işbirliği 
ile gerçekleştirdiği proje sayısının 
arttırılması ve Kamu- Üniversite-Sanayi 
işbirliğinin sağlanması için planlanan 
ve ilki Mühendislik Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleştirilen 
Çanakkale Bilim Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürü Hacı Bekir Tuncer ‘in de katıldığı 
çalışmaların ikincisi Rektörlük Senato 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Toplantıya, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ahmet Erdem, Çanakkale Bilim 
Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü Personeli 
Caner Çakar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Çanakkale Kamu-Sanayi-
Üniversite İşbirliği (KÜSİ) Sorumlusu 

Doç. Dr. Özgür Özay, Çanakkale Ticaret 
ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sema 
Sandal, Tatlan Gıda Yönetim Kurulu Üyesi 
Bahar Yurt ve ÇOMÜ yüksekokulları ve 
meslek yüksekokullarında gıda alanında 
çalışmalar yürüten akademisyenler 
katıldı.

Toplantı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Erdem’ in açılış konuşmasıyla 
başladı. Toplantıların amacının, 
ÇOMÜ’nün çalışmalarını sanayi işbirliği 
ile geliştirme olduğunu vurgulayan Prof. 
Dr. Ahmet Erdem konuşmasında şunları 
aktardı:‘’Üniversitemizin girişimci 
ve yenilikçi üniversite endeksine 
girmesi için bir dizi faaliyet planladık. 
Bu faaliyetler kapsamında öncelikle 
Çanakkale içinde önemli bir alan olan 
gıda alanını seçtik ve gıda ile ilgili 
akademisyenlerimizle bir araya gelmeye 
ve onların görüşlerini almaya başladık. 
Çalışmamızın ilk aşamasında 

akademisyenlerimizin uzmanlık 
alanlarını belirleyecek ikinci aşamasında 
ise akademisyenlerimiz ve sanayiciyi 
eşleştirme çalışmaları yürüteceğiz. Artık 
üniversitemizi sorumlu bilim anlayışıyla 
bölgesine ve ülkeye daha faydalı hale 
getirmeyi ve üniversitemizde doğan bilgi 
ve deneyimleri sanayiye ve topluma daha 
verimli aktarmayı hedeflemekteyiz.’’ 

Toplantıda, Proje Koordinasyon 
Merkezi’nin Girişimci ve Yenilikçi 
Üniversite Endeksinde ele alınan 
ve geliştirilmesi amaçlanan konular 
ve akademisyenlerimizin sanayi ile 
ortak yapabilecekleri projeler ile fon 
kaynakları hakkında sunum yapıldı. 
Sunumun ardından toplantı, ÇTSO Genel 
Sekreteri Sema Selman ve Tatlan Gıda 
Yönetim Kurulu üyesi Bahar Yurt’ un 
sanayi işbirliği için atılabilecek adımlar 
hakkındaki görüş ve önerileri ile son 
buldu.
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• “Barış İçin Koşuyoruz” sloganıyla 
bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gelibolu 
Maratonunun Fuarı, 28-30 Eylül 
2017 tarihlerinde 17 Burda AVM’de 
gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi’nden, Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Japonca 
Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği 
öğrencilerinin, ÇOMÜ Otomobil 
Sporları, Dağcılık, Lojistik Topluluğunun 
ve Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Koordinatörlüğünün açtığı stantlarda 

3 gün boyunca çeşitli etkinlikler 
düzenlendi.

Stant etkinliklerinde öğrenciler, tiyatro 
oyunları, moda defilesi, müzik dinletisi, 
Japon kaligrafi sanatı, kendo, origami, 
sağlık ölçümleri, kartpostal ve tişört 
tasarımları, otomobil sporları hakkında 
fuar ziyaretçilerini bilgilendirerek çok 
sayıda etkinlik gerçekleştirdi.
“Gelibolu Maratonu” etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen Maraton 
Fuarının açılışına Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Erdem, BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Necati Cerahoğlu, Çanakkale Belediye 
Başkan Vekili Ali Sürücü, Çanakkale 
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı 
İsmail Kaşdemir, Atletizm Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Ayaz’ın 
yanı sıra GTP Turizm’den Armağan 
Aydeğer ve Ahmet Çelik ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

ÇOMÜ Stantları, 
Gelibolu Maratonu 
Fuarı’na Renk Kattı
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Fuar açılışında bir konuşma yapan 
Armağan Aydeğer bu yıl üçüncüsünü 
düzenledikleri Gelibolu Maratonu’na  
ilginin her geçen yıl arttığını belirterek; 
“Çanakkale’ye böyle bir organizasyonu 
kazandırmış olmaktan dolayı gururluyuz” 
dedi.

Üniversite olarak ilk yıldan bu yana 
maratonu sahiplendiklerini dile getiren 
Rektör Prof. Dr. Acer konuşmasında 
maraton fuarı boyunca ÇOMÜ öğrenci 
topluluklarının ve ÇOMÜ birimlerinin 
gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında 
bilgiler verdi.

Fuar kapsamında düzenlenen resim 
yarışmasında dereceye girenlere 
ödüllerinin verildiği törenin ardından 
Maraton Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi 
ve katılımcılar fuar alanındaki stantları 
gezdiler.
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• “Barış İçin Koşuyoruz” sloganıyla 
düzenlenen Gelibolu Maratonu’nun 
üçüncüsü gerçekleştirildi. Dünyanın 
en önemli tematik parkurlarından 
biri olarak kabul edilen Gelibolu 
Yarımadası'ndaki maraton; 42, 21, 
10 kilometre ve 5 kilometre halk 
koşusu olmak üzere dört kategoride 
yapılırken ÇOMÜ de organizasyona 
yaklaşık 300 gönüllü öğrencisi ile 
destek verdi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer 
ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Erdem’in yanı sıra çok sayıda ÇOMÜ’lü 
akademik, idari personelin ve öğrencinin 

katıldığı maraton öncesinde konuşan 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer sportif 
etkinlikleri çok önemsediğini belirterek 
şunları söyledi:

“Sporun ve Sporcunun Yanında 
Bir Üniversiteyiz”

“Üniversite olarak spor faaliyetlerini 
çok önemsiyoruz. 3 yıldır maratona 
katkı sunmanın yanı sıra ben de bizzat 
katılım sağlıyorum. Bilim, sanat, spor, 
kültür etkinliklerimize bir yenisini 
eklemek; sporun ve sporcunun 
yanında bir üniversite olduğumuzu 
göstermek adına hep birlikte “barış için 

koşuyoruz” sloganıyla organizasyona 
katılım sağlanması için çok sayıda 
duyuru yaptık. Her geçen gün katılımın 
artacağına inandığım bu organizasyonun, 
Türkiye’nin ve hatta dünyanın en çok 
konuşulan maratonlarından biri olacağını 
düşünüyorum. Çanakkale sadece Türk 
tarihi için değil dünya tarihi için de çok 
önemli bir kent ve böyle bir parkurda 
bu kadar büyük bir organizasyonun 
gerçekleştirilmesi gurur verici.  Bizler 
de gerek yönetimin gerek ÇOMÜ’lü 
öğrencilerin sunduğu katkılarla 3 yıldır 
burada aktif görev alıyoruz ve almaya da 
devam edeceğiz. Emeği geçen herkese 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Sportmen ÇOMÜ'lüler 
Gelibolu Maratonu'nda
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Barış Fidanı Dikildi

Gelibolu Maratonu sırasında, 
Çanakkale Şehitleri Abidesi’nin 
bulunduğu Morto Koyu’nda 
sembolik fidan dikim töreni 
gerçekleştirildi. Törene,  Çanakkale 
Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi 
Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Erdem, İl Kültür, Turizm 
Müdürü Kemal Dokuz, Türkiye 
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih 
Çintimar, Turkcell Genel Müdürü 
Kaan Terzioğlu ile davetliler katıldı. 
Eski futbolcu Pascal Nouma, sunucu 
Burcu Esmersoy ve radyocu Kadir 
Çöpdemir’in de katıldığı fidan 
dikimi sonrasında maratona geçildi.

Maratona Türk Atletler 
Damga Vurdu

Gelibolu Maratonu’nu, erkeklerde 
2 saat 41 dakika 44 saniyelik 
derecesiyle Türk atlet Murat Kaya 
ilk sırada bitirdi. Kadınlarda 3 
saat 21 dakika 29 saniye ile Vesile 
Yılmaz Anatca birinci oldu. Yarı 
maratonda ilk üç sırayı, erkeklerde 
Özkan Yüksel, Erkan Bacak 
ve Ahmet Bayram, kadınlarda 
ise Seda Kurtuldu, Jale Başak, 
Ebru Yazıcıoğlu aldı. Gelibolu 

Maratonu’nun 10 kilometrelik 
maraton etabında erkeklerde 
birinciliği Hasan Tek, ikinciliği 
Ahmet Şirin, üçüncülüğü Mehmet 
Aydıngör kazandı. Kadınlar yarışını 
ise Elif Polat, Gözde Nur Güvenbaş 
ve İlayda Aladağ ilk üç sırada bitirdi.
Maratonun ardından 
gerçekleştirilen ödül töreninde 
dereceye girenlere ödüllerin 
verilmesiyle maraton sona erdi.
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II. Gastronomi Turizmi Kongresi
• Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Turizm Fakültesi 
tarafından organize edilen II. 
Gastronomi Turizmi Kongresi’nin 
açılışı Dardanos Yerleşkesi’nde 
gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan 
kongreye ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. 
Dr. Ahmet Erdem, İl Kültür Turizm 
Müdürü Kemal Dokuz, fakülte dekanları, 
meslek yüksekokulu müdürleri ve 
akademisyenler ile öğrenciler katıldılar.
Kongrenin açılışında konuşan ÇOMÜ 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ferah 
Özkök “Günümüzde önemi gittikçe 
artan gastronomi turizmi alanında 
ülkemizde ve dünyada birçok bilimsel 
çalışma yapılmakta ve etkinlikler 
düzenlenmekte. Birleşmiş Milletler 
Dünya Turizm Örgütü, 3. Gastronomi 
Turizmi Dünya Forumu’nun sonuç 
bildirgesinde gastronomi turizmini bir 
pazar segmenti olarak değerlendirmekte 
ve sürdürülebilirliğine dikkat 
çekmektedir. Gastronomi turizmi; 
kapsayıcı, sürdürülebilir ekonomik 
büyüme, sosyal içerme, istihdam 
ve yoksulluğun azaltılması, 
kaynakların etkin kullanımı, 
çevre koruması ve iklim 
değişikliği ile mücadele, kültürel 
değerlerin korunması, çeşitlilik, 
miras ve karşılıklı anlayış, barış ve 
güvenlik konularını dikkate alan 
yaklaşımı önermektedir.” dedi.

Gastronomi, Sadece Yiyecek İçecek ve 
Mutfak Konusuyla Sınırlı Değil

Gastronomi turizminin yiyecek içecek 
deneyimi yaşamak üzere seyahat etmeyi 

ifade ettiğini belirten Özkök “Yeni 
tatları tanımak, keşfetmek üzere yola 

çıkanların ve bu yoldaki deneyimleriyle 
gittikleri destinasyonda ekonomik, 

sosyal ve kültürel etkiler yaratmalarını 
içermektedir. Seyahat edilen bölgelerde 
tadılan her yemek ve içecek o bölgeye 
ilişkin çok derin bilgiler vermektedir. 

Yemeğin malzemeleri, 
hazırlanma aşamaları, 

pişirilme biçimi, 
sunumu, kokusu, 

rengi yemek 
başlangıcı ve 

sonrasında söylenen 
sözler o kültürü 

tanımanın kapılarını açar. Gastronomi 
sadece, yiyecek, içecek ve mutfak 

konularıyla sınırlı değildir. Ekoloji, 
sosyoloji, antropoloji, tarih, psikoloji, 

coğrafya ve kimya gibi birçok bilim dalıyla 
ve hatta estetik ve sanat alanıyla ilgilidir. 

Bu kapsamda kongremizde sunum 
yapılacak bildirilerin her biri bizlere 
farklı dünyaları tanıma ve ufkumuzu 

genişletmede büyük katkı sağlayacak.” 
şeklinde konuştu.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali 
Osman Uysal ise gezip görme merakının 
doğurduğu turizmin, günümüz 
dünyasında ortaya çıkan ve hızla gelişen 
bir sektör olduğunu ifade ederken “Bugün 
için neredeyse her tarihsel, kültürel ve 
doğal olgunun turizminden söz etmek 
mümkün. Bu alanda tarihsel arka planı 
ve 20. yüzyılda sergilediği gelişim için 
şüphesiz çok şey söylenebilir. Ancak 
bu husus bir açılış konuşmasının amaç 
ve kapsamını aşar. Bununla birlikte 

dünyada eğitim, gelir ve refah 
seviyelerinin yükselmelerine 

paralel olarak turizmin 
daha da dikkat çekici 
bir endüstri haline 

geldiği söylenebilir. Bu bacasız 
sanayinin ülkeler için cazip 
bir gelir kaynağı haline geldiği 
hemen göze çarpıyor. Turizmin 
bu ekonomik potansiyelini 
keşfeden ülkeler turist 
çekebilmek için her türden 
argümanı kullanmanın yollarını 
arıyorlar” diyerek pazarlama ve 
planlama konusunun önemine 
vurgu yaptı.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem 
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Ülkemiz, Turizm Potansiyeli 
Açısından Çok Ayrıcalıklı

Dekan Uysal, bu noktada önemli olanın 
turisti çekecek olan doğal, tarihi ve 
kültürel potansiyelin zenginliği olduğunu 
dikkat çekerek “Bunlar her ülkede aynı 
derecede mevcut değil. Ülkemiz bu açıdan 
çok ayrıcalıklı. Özel bir coğrafya; derin ve 
zengin bir uygarlık tarihiyle bunlardan 
beslenen zengin bir mutfak kültürümüz 
var. İskit ve Hun dönemlerinden 20. 
Yüzyıl başlarına kadar yaklaşık 3 bin 
yıllık tarihi süreç boyunca Orta Asya’dan 
Anadolu ve Akdeniz çevrelerine kadar 

farklı iklim şartları, farklı coğrafyalar 
ve kültürel komşuluklarla zenginleşen 
Türk mutfağı, dünya mutfakları arasında 
müstesna bir yere sahiptir. Bu potansi-
yelimiz turizmin henüz yeni tanımlanan 
fakat diğer alanlar kadar önem arz eden 
gastronomi turizmi açısından ülke-
mizi avantajlı kılmaktadır. Mutfağın 
zengin ya da fakirliğine bağlı olmaksızın 
turistlerin yeme-içmeye ayırdıkları 
meblağın büyüklüğü biliniyor. Mesela 
2017 yılında gastronominin Türk turizm 
sektöründe 6,5 milyar dolar ciroya 
ulaştığı hesaplanmıştır. Bu rakam genel 
olarak kötü geçen turizm sezonu için 

can simidi olmuş görünüyor. İstatistik 
ve araştırmaya göre yerli turistler 
harcamalarının 3’te 1’ini, yabancı turis-
tler ise yaklaşık 4’te 1’ini yeme içmeye 
ayırıyorlar. Eskiler, kalbe giden yol 
mideden geçer derlerdi. Öyle anlaşılıyor 
ki turizme giden yol da mideden geçiyor. 
Bu nedenle gastronomi konusu turizm 
alanı için çok önem taşıyor” dedi ve 
gastronomi turizminin sorunlarının ve 
potansiyelinin tartışılacağı II. Gastrono-
mi Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan 
mutluluk duyduklarını söyledi.

ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet 
Erdem ise kongre katılımcılarına hoş 
geldiniz diyerek “Gastronomi özellikle 
son 10 yılda önemi daha da fark edilen 
bir alan haline geldi. Yeme-içme insanın 
en doğal ihtiyaçlarından bir tanesi. 
Türk mutfağının ne denli zenginliğe 
sahip olduğunu, hepimiz zaman za-
man yurtdışına çıktığımızda daha iyi 
anlıyoruz. Türk mutfağının yurtdışında 
da tanıtımı için hepimize görevler 
düşüyor. Üniversite yönetimi olarak böyle 
zevkli bir konuda önemli bir kongreye ev 
sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Kongrenin başarılı geçmesini temenni 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Açılış kokteylinin ardından oturumlara 
geçildi.
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Yaygın Görülen Kanserler İçin Özgün Tedavi 
Yöntemleri Konuşuldu

• ABD'nin Teksas Üniversitesi 
MD Anderson Kanser Araştırma 
Merkezi'nden Doç. Dr. Bülent Öz-
polat, "Kadın ve Erkeklerde Yaygın 
Görülen Kanserler için Özgün 
Tedavilerin Geliştirilmesi" başlıklı 
konferans verdi. 

Troia Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Erdem, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ay, Fen 
Edebiyat Fakültesi Analitik Kimya Anabil-
im Dalından Prof. Dr. Yusuf Dilgin, Fen 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü 
Baysal, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Ahmet Ünver ile akademisyenler 
katıldılar. 

Kimya bölümünün ÇOMÜ’nün 25. Yılı 
münasebetiyle düzenlediği konferans 

öncesi Fen Edebiyat Fakültesi Analitik 
Kimya AnaBilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yusuf Dilgin; konferansın Kimya 
Bölümü Organik Kimya AnaBilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ay’ın 
katkılarıyla düzenlendiğini ifade ederek, 

konuk 
konuşmacı 
Doç. Dr. 
Bülent 
Özpolat’ın 
özgeçmişini 
okudu. 
Özpolat, 
Türkiye’de 
olmanın 
her zaman 
kendisi için 
öncelikli 
ve önemli 
olduğunu 
belirterek 

davetlerinden ötürü üniversite yöneti-
mine teşekkür etti. 

ÇOMÜ’ye gelmekteki amacının yalnızca 
konferans vermek olmadığını dile getiren 
Özpolat, ortak çalışmalar yapmak arzu-
sunda olduğunu ifade etti. 
MD Anderson Kanser Araştırma 
Merkezi’nin ABD’nin en büyük kanser 
araştırma merkezi olduğunu söyleyen 
Özpolat “20 bin kişi çalışıyor. 1200 adet 
bağımsız çalışan laboratuvar var. Yaklaşık 
104 bin hastamız var. 68 tane kanser 
merkezinin içerisinde son 15 yıldır 1. 
seçilen bir merkez.” şeklinde devam 
ederek sunumunu gerçekleştirdi.

Konferansın sonunda Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Erdem, Doç. Dr. Bülent 
Özpolat’a günün anısına plaket takdim 
etti. 

• Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, ÇATOD Yönetim Kurulu Üyesi Armağan Aydeğer ve Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Tarhan, Prof. Dr. Rüstem Aslan, Doç. Dr. Hülya Önal,   Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’i makamında ziyaret ettiler.

Truva’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınışının 20. Yılı 
münasebetiyle ilan edilen 2018 Troia Yılı etkinlikleri kapsamında 
görüş alışverişinde bulunuldu. 

Prof. Dr. Yücel Acer, Türkiye turizminin eskisinden daha güçlü gün-
lerine geçişinde çok önemli bir stratejik iletişim aracı olarak görülen 
Troia Yılı’nda gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklere ÇOMÜ olarak 
katkı sunacaklarını belirtti. 

2018 Troia Yılı Etkinlikleri İçin Çalışmalar Başladı
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Gaziler Günü Münasebetiyle Şehit ve Gaziler İle 
Bir Araya Gelindi

• Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal'e İstiklal 
mücadelesindeki önderliğinden 
dolayı 'Müşir' ve 'Gazi' unvanı 
verilişinin yıl dönümü ve 19 Eylül 
Gaziler Günü sebebiyle, Çanakkale 
Valiliği tarafından düzenlenen 
yemeğe, Çanakkale Valisi Orhan 
Tavlı, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer, Çanakkale protokolü, Şehit ve 
Gazi yakınlarıyla birlikte birçok STK 
temsilcileri katıldı.

Gaziler Günü münasebetiyle yaptığı 

konuşmada “Millete Anadolu kapılarını 
açan, üç kıta yedi iklimde hakimiyet 
kurduran, Çanakkale'de ve İstiklal 
Savaşı'nda tüm yokluk ve imkansızlıklara 
rağmen vatanına, 
bayrağına ve istiklaline 
sahip çıkmasını 
sağlayan ruh, kadim 
gaza anlayışıdır. Bu 
anlayışın bir eseri 
olarak şanlı tarihimiz, 
gazilerimizin ve 
şehitlerimizin 
kahramanlıklarıyla, 
canları pahasına 

verdikleri mücadeleler ve büyük zaferlerle 
doludur” ifadelerini kullanan Vali Orhan 
Tavlı, “Dün olduğu gibi bugün de Ölürsek 
Şehit, kalırsak Gazi oluruz” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Törenlerle Kutlandı
• ÇOMÜ Rektörü 

Prof. Dr. Yücel Acer 
30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 95. 
yıldönümü kutlama 
törenine katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Yücel 
Acer ve eşi Aysun Acer, 30 
Ağustos Zafer Bayramı’nın 
95. yıldönümü kutlama 
törenine katıldılar.

Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı 
önünde düzenlenen çelenk töreniyle 
başlayan kutlamalar, Valilik makamında 
tebriklerin kabulüyle devam etti. 

Kordon boyundaki törende Vali Orhan 

Tavlı, Garnizon Komutanı Tuğamiral 
Mithat Kemal Algül ve Belediye 
Başkanı Ülgür Gökhan halkın ve törene 
katılanların bayramını kutladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

30 Ağustos Zafer 
Bayramı mesajının 
okunmasının 
ardından günün 
anlam ve 
önemini belirten 
konuşmayı Deniz 
Binbaşı Ümit 
Faraşoğlu yaptı. 

Şiirler ve halk 
oyunları gösterileri 
ile devam eden 
törenler resmi 
geçit töreni ile 

sona erdi. 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer ve eşi Aysun 
Acer, zaferin yıldönümü nedeniyle 
30 Ağustos akşamı Valilik tarafından 
düzenlenen resepsiyona da katıldılar.

Kosova’dan ÇOMÜ’ye Ziyaret
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’in Kosova ile akademik işbirliği 
ziyaretlerinin ardından; Pristine Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan Morina ve Kosova 
Mamuşa Atatürk Lisesi Müdürü Hevzi Mazrek Rektör 
Vekili Prof. Dr. Süha Özden’e iade-i ziyarette bulundular. 

Ziyarette ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Abdullah Şahin ve Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatör 
Yardımcısı Zija Shehi’ de hazır bulundu. Prof. Dr. Özden, 
ziyaret sonunda konuklarına hediye takdiminde bulundu.
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Arkeometri Laboratuvarı Geçmişi Aydınlatıyor
• Arkeoloji ile doğa bilimlerini 

birleştiren alanlarda temel ve 
uygulamalı araştırmalar yapan 
bir bilim olan arkeometri, çevre ve 
kültür ilişkilerini zaman boyutu 
içinde ortaya çıkarmak için bilimsel 
yöntemler geliştiriyor.

Antik kalıntılar, tarihi eserler ve 
arkeolojik buluntular açısından oldukça 
zengin olan Ülkemizde ve Çanakkale’de, 
Arkeometri Laboratuvarlarında yapılan 
analizler, saklı kalmış tarihin literatüre 
kazandırılmasına katkı sunuyor.
Üniversitemizde Bilim ve Teknoloji 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(ÇOBİLTUM) bünyesinde faaliyet gösteren 
Arkeometri Laboratuvarı da Çanakkale 
bölgesi ve çevresinde yürütülen kazılara 
ait buluntuların analizlerini, modern 
teçhizat ve ekipmanlarla yapmaya devam 
ediyor.

Üniversitemiz ile İsviçre Bern 
Üniversitesi’nin birlikte gerçekleştirdiği 
Adana Sirkeli Höyük arkeolojik kazısına 
ait demir içerikli buluntuların analizleri 
de bugünlerde ÇOMÜ Arkeometri 
Laboratuvarında yapılmakta.

Bu kapsamda Doktora çalışmasında 
kullandığı Adana, Sirkeli Höyük kazısına 
ait buluntular üzerinde gerçekleştirilen 
analizlerin nasıl yapıldığını ve 
teknik detaylarını takip etmek için 
üniversitemize gelen Bern Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü Doktora Öğrencisi 

Joelle Graber-Pesonen, ÇOBİLTUM’un 
Arkeometri Laboratuvarının yeni ve 
modern ekipmanlara sahip olduğunu 
belirterek Yrd. Doç. Dr. Ümit Güder’in 
desteğiyle de doktora çalışmalarına 
önemli katkılar sağlayacak çok verimli bir 
çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti. 

Arkeometri Laboratuvarı Akademik 
Danışmanı Güzel Sanatlar Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Güder 
ise konuyla ilgili şunları söyledi: 

“Arkeometri, Arkeologların ve Sanat 
Tarihçilerin ihtiyaç duydukları, 
buluntuların malzeme yapıları, üretim 
yöntemleri gibi bilgilere analitik 
yöntemlerle ulaşan disiplinler arası bir 
bilim alanı. Arkeoloji bilimi açısından 
çok değerli kazılara sahip olan 
ülkemizde, uzmanlaşmış Arkeometri 
laboratuvarlarının sayısı ve kapasitesi 

çok yetersiz. ÇOBİLTUM Arkeometri 
Laboratuvarımız, henüz tüm cihazlarının 
donanımları faaliyete geçmemesine 
rağmen ülkemizde yürütülen kazılardan 
elde edilen buluntuların analizinde 
ilgi çeken bir laboratuvar olmayı 
başardı. Öyle ki, Sirkelihöyük kazısına 
ait gerçekleştirdiğimiz analizler 2017 
yılı içerisinde tamamladığımız ikinci 
projemiz. Çanakkale bölgesi ve çevresinde 
yürütülen kazılara ait buluntuların 
analizleri ise devam ediyor. 
Yurtiçinde ve yurtdışında ders verme, 
çalıştay ve konferans gibi akademik 
çalışmalara katılarak laboratuvarımızı 
tanıtıyoruz ve temsil ediyoruz. Bu sayede 
yakın zamanda uluslararası araştırmacılar 
için Arkeometri alanında uluslararası 
bir çekim merkezi potansiyeli taşıyan 
“Arkeometri Araştırma Merkezi” olmayı 
hedefliyoruz.”  
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KARİYER

• Okullarımızdan başlayarak iş 
yaşamına kadar profesyonel ve 

sosyal yaşamın neredeyse her alanında 
çocuklarımıza dışa dönüklüğün 
meziyetlerini anlatıyor ve onları daha 
dışa dönük olmaları konusunda motive 
etmeye çalışıyoruz hatta zorluyoruz. 

Bu yaklaşım aynı zamanda içe dönüklüğe 
yönelik olumsuz bir algıdan da 
kaynaklanmaktadır. 

Dışa dönükler sosyal, içe dönükler ise 
asosyal bireylermiş gibi değerlendirilir. 
Oysa size asosyal gelen bir aktivite içe 
dönük birey için sosyalleşmenin farklı bir 
yolu olabilir. 

İçe dönük bireyleri dışa dönük olmaya 
zorlamak onların kendileri gibi 
olmalarını da engellemektedir. Bu 
baskıdan dolayı pek çok içe dönük birey 
dışa dönük bireylere özgü davranışlar 
sergilemek, onlar gibi yaşamak ve dışa 
dönük olmak için gerçekte hoşuna 
gitmeyecek aktiviteleri yapmak zorunda 
kalabilmektedir. 

Unutulmaması gereken önemli bir nokta 
içedönüklüğün çekingenlikten farklı bir 
durum olduğudur. Çekingenlik toplum 
tarafından yargılanma korkusuna 
dayanır. İçe dönüklük ise, nasıl tepki 
gösterdiğimiz, nasıl hissettiğimiz, nasıl 
olduğumuzla ilgili bir durumdur. İçe 
dönük bireyler kendilerini sessiz ve sakin 
ortamlarda daha canlı ve daha motive 
hissettiklerini ifade etmektedirler. 
Tam anlamıyla içe dönük ya da dışa 
dönük bir bireyden söz edemeyiz. 
Hepimiz kendimizi içe dönüklükle dışa 
dönüklük arasındaki bir çizgide bir 
yerlere konumlandırırız. Yeteneklerimizi 
en üst düzeyde kullanabilmek için 
kendimizi en rahat olduğumuz durumda 
görmemiz gerekir. Sözünü ettiğimiz 
baskı içe dönüklerin kendileri gibi 
olmalarını engellediği gibi yeteneklerini 
sergilemelerini de zorlaştırmaktadır. 

Dışa dönük bireylerin ders notlarının içe 
dönük bireylerden daha yüksek olduğunu 
gösteren bir araştırma yok ama aksini 
gösteren araştırmalar mevcut. İçe dönük 
bireyler derslerinde daha başarılı ve 
daha bilgili bulunuyorlar. Orjinaller  ve 
Vermek ve Almak kitaplarının da yazarı 

olan Adam Grant'ın yaptığı bir çalışmada 
liderlik ve yaratıcılık bağlamında içe 
dönük bireylerin sıklıkla dışa dönük 
bireylerden daha iyi sonuçlar aldığını 
gösteriyor. İçe dönük bireyler beraber 
çalıştıkları arkadaşlarının kendi fikirleri 
ile çalışmalarına izin veriyorlar. Oysa 
dışa dönük bireyler daha baskın olmanın 
da etkisiyle bu noktaları farkında 
olmadan kendi istedikleri biçimde 
şekillendiriyorlar. Bu da ekipteki diğer 
bireylerin fikirlerinin açığa çıkmasına 
engel oluyor.  

 Dışa dönük insanlar kendiliğinden 
harekete geçme , motivasyon ve iletişim 
/ etkileşim konularında daha başarılı 
iken, içe dönükler ise sakin kala bilme, 
derin ilişkiler kurabilme, derinlemesine 
düşünebilme, dinleme ve empati kura 
bilme konusunda daha başarılıdırlar.

Tarihte önmli bir yer edinmiş ve kendisini 
içe dönük olarak tarif eden bazı ünlü 
içe dönüklere bakalım. Woddy Allen, 
Ingrid Bergman, Frederic Chopin, Marie 
Curie, Charles Darwin, Bob Dylan, Albert 
Einstein, Franz Kafka, Immanuel Kant, Sir 
Isac Newton.  

İÇE
DÖNÜKLÜĞÜN 

GÜCÜ

Uzm. Psk. Serdar Topal

Derleyen : Gökçe Güzel

Unutmamalıyız; 

dünyanın hem içe dönük 

hem de dışa dönük 

insanlara ihtiyacı var.!
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• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi'nde hizmet veren Uyku 
Laboratuvarı, uyku sorunu olan 
hastaların problemlerine deva 
olmaya devam ediyor.

Uyku Laboratuvarı Nedir?

Hastanın uyku ile ilgili kaydedilebilir 
tüm verilerinin bilgisayara sonradan 
incelenmek üzere kaydedildiği yerdir. Ev 
ortamı hassasiyetinde oluşturulan özel bir 
odada hasta uyurken gece boyu izlenir ve 
kameraya kaydedilir.

Bu kayıtlar daha sonra incelenerek 
öncelikle hastanın uyku yapısı 
değerlendirilir. Uyku evreleri ve mimarisi 
oluşturulur. Sonra bu uyku süresinde 
solunum olayları değerlendirilerek, 
hastanın soluk alıp vermedeki 
anormalliklerin var olup olmadığına 
(soluk hafiflemesi ya da kesilmesi), 
bunun yanı sıra gelişen oksijen seviyesi 

değişiklikleri, uyanıklık reaksiyonları, 
kalp atım değişiklikleri, uyku sırasındaki 
bacak hareketleri tek tek işaretlenir. 
Sonraki işlemde bütün bu işlenmiş veriler 
tekrar bilgisayardan geçirilerek bunun 
sonucunda, uyku kalitesi, yeterliliği, 
uyanıklık periyotları ile bölünüp 
bölünmediği, uykuda, nefes kesilmeleri 
ya da hafiflemelerinin var olup olmadığı, 
varsa sıklığı, süreleri, hangi pozisyonda 
belirgin olduğu, uykunun hangi evresinde 
belirgin olduğu, bu sırada ortaya çıkan 
kan oksijen seviyesi düşüklüğü süre ve 
derinliği, kalp atımlarındaki değişimlerin 
uyku evresi ve anormal solunum olayları 
ile ilişkisi, uykuda bacak hareketlerinin 
varlığı, varsa sıklığı raporlanarak hastanın 
uyku sırasında ortaya çıkan ya da uyku ile 
ilgili hastalığının var olup olmadığı, varsa 
ciddiyeti ortaya konur.

Uyku laboratuvarında özellikle kendisini, 
horlama uykuda nefes tutma ve gündüz 
uykululuk ile belli eden uyku apne 
hastalığı şüphesi olanlar yatırılmaktadır. 
Ayrıca yine gündüz olur olmaz yerlerde 

uyuklamalara neden olan Narkolepsi, 
şüphesi olanlar ile daha nadir olarak ta, 
yine gündüz yorgunluk ve uykululuğa 
neden olan uykuda periyodik bacak 
hareketi şüphesi olan hastalar 
yatırılmaktadır.

Uyku Laboratuarı Öncesi Gerekli 
Hazırlıklar ve Dikkat Edilecekler

Hastalar sakinleştirici türde ilaçlar 
kullanıyorsa 1 hafta kadar önce kesmesi 
tavsiye edilir. Yatış günü, akşamüzeri 
duş alması, sakallarını kesmesi, göğüs 
kıllarını ve bacak ön yüzündeki kılları 
temizlemesi istenir. 

O gün öğleden sonra içki, çay, kahve, 
gazlı içecekler tüketmemeli, reflüye 
neden olabilecek portakal, mandalina gibi 
yiyeceklerden uzak kalması, tetkikten 4 
saat önceden sonraki zamanda sigaradan 
uzak kalması tetkikin sağlıklı olması için 
gerekmektedir. Yatış esnasında kollu ve 
bacaklı pijama ile gelmelidir.

Uyku Sorunları 
Olanlar Uyku 

Laboratuvarında
 Tedavi Ediliyor
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Uyku Apnesi Teşhisi Alan 
Hastalarda Tedavi

Uyku apnesi tanısı alan hastalar eğer 
tedavi edilmeye karar verildi ise bunun 
altın standardı pozitif basınçlı solunum 
cihazlarıdır. Bu cihazlar farklı tiplerdedir 
( sürekli hava basıncı veren CPAP, nefes 
alırken yüksek nefes verirken düşük 
basınç veren BPAP, solunum tamamen 
durduğu durumlarda tetikleyici özelliği 
olan BPAP-ST, azalıp çoğalan solunum 
bozukluklarında (chayne – stokes 
solunumu) BPAP OTO SV (ASV) ) tedavi 
edilecek olan hasta KBB muayenesinden 
geçirilerek üst solunum yollarının açık 
olduğu ve CPAP kullanmaya elverişli 
olduğu bilgisi alındıktan sonra (eğer 
kapalı ise açıldıktan sonra) hasta ikinci 
gece yatırılarak , solunum bozukluklarının 
ve buna bağlı kan oksijen seviyesi 
düşüklükleri ve uyku bozukluğunun hangi 
tip alet ve basınçta düzeltildiği tespit 
edilerek hastanın bu nitelikte alet edinesi 
sağlanır. Hasta artık geceleri yatarken bu 
alet ile nefes alacaktır.

Uyku laboratuvarında tespit edilen 
hastaya uygun alet için sağlık kurulu 
raporu düzenlenerek ilgili sosyal güvenlik 
kurumundan, tarif edilen niteliklerdeki 
alet alınacaktır.

Kimler Uyku Laboratuvarına 
Başvurabilir?

* Horlayan * Uykuda nefesinin kesildiği 
belirtilen * Gündüz yorgun ve uyuklaması 
olan hastalarda, kesinlikle şüpheleniriz,
Yukarıdaki şıklardan birine aşağıdaki 

şıklardan 1-2 si eklenirse yine 
şüpheleniriz.

* Obezite * Gece terlemesi * Gece idrarı

Ayrıca, Hipertansiyon, Kalp ritim 
bozukluğu, Sol ve sağ kalp yetmezliği, 
Diyabet, Kronik Obstruktif Akciğer 
hastalığı, Beyin Damar hastalıkları varsa 
bu hastalar riskli hastalardır ve muhakkak 
uyku apnesi açısından tetkik ve tedavileri 
yapılmalıdır.

Uyku Apnesi Tedavi Edilmezse Hangi 
Hastalıklar Görülür?

A. Kalp Damar Sistemi

* Hipertansiyon 
* İskemik kalp hastalığı *Sol kalp 
yetmezliği

* Sağ kalp yetmezliği 
* Kalpte ritim bozukluklar 
* Ani ölüm

B. Akciğer

*Astım'a yatkınlık

C. Sinir Sistemi

* Beyin damarlarında daralma
* Gündüz aşırı uyku hali 
* Sabah baş ağrısı 
* Uykuda sara hastalığı 
* Huzursuz ve yetersiz uyku

D. Psikiyatrik

* Bilişsel bozukluk * Anksiyete, depresyon

E. Hormon hastalıkları

* Cinsel isteksizlik 
* Cinsel işlev bozukluğu

F. Böbrek

* Gece idrara çıkma 
* İdrardan protein kaçağı

G. Mide barsak sistemi 
(Gastro özefajial reflü )

* Kan hastalıkları Polisitemi, kan 
akışkanlığının azalmasına neden olmakta 
* Sosyal sonuçlar 
* Okul ve iş performansında azalma * 
Raporlu olma süresinin artması
* Çocuklarda hiperaktivite 
* Sosyal ilişkilerde bozulma (Boşanmalar 
vs.) * Kazalar (trafik, ev, iş)

Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Sema Yücel



80 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

MEKANSAL GELİŞİM

• Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. 
Dr. Ahmet Erdem, Tıp Fakültesi 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur 
ve Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, 
Terzioğlu yerleşkesinde yapımı 
devam eden Tıp Fakültesi Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi inşaatında 
incelemelerde bulundu.

Kampüs alanlarının yapısal gelişiminden 
sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. 
Levent Genç, Tıp Fakültesi Araştırma 

ve Uygulama Hastanesi Başhekimi 
Prof. Dr. Okhan Akdur, Başhekim 
Yardımcıları Doç. Dr. Bahadır Kırılmaz, 
Başmüdür Adnan Şengül ve Yapı 
İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan 
Karabulgu’nun da katıldığı öğlenden 
önceki incelemelere, Cerrahi Birimlerin 
Anabilim Dalı başkanları ve öğretim 
üyeleri, öğleden sonraki incelemelere 
ise Dahili Birimlerin Anabilim Dalı 
başkanları ve öğretim üyeleri katıldı. 
Yapısal ve işlevsel yüklenici firma 
yetkilisi Sezgin Bat, çalışmaların içeriği 
ile ilgili katılan öğretim üyelerine bilgiler 

aktardı. Devam etmekte olan hastane 
inşaatının kendi bölümlerine ait kısımları 
hakkında yetkiliklerden bilgiler alan 
öğretim üyeleri, hastane inşaatının 
son durumu hakkında kendi bölüm ve 
branşları dâhilindeki yapısal isteklerini 
dile getirdiler. Ergonomi ve kullanışlılık 
açısından inşaatın hali hazırdaki 
durumunu göz önünde bulundurarak 
yapılabilecek değişikleri yetkililerle 
istişare eden öğretim üyeleri, mevcut 
durum çerçevesinde hastane inşaatının 
son hali hakkında yetkililerle birlikte 
değerlendirmelerde bulundular.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Hastane İnşaatında 
İncelemelerde Bulundu

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, yapımı devam eden Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, kampüs alanlarının yapısal gelişiminden sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Genç, 
Başhekim Doç. Dr. Okhan Akdur, Başhekim Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Coşkun Zater ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan 
Karabulgu’nun da iştirak ettiği incelemelerde, yüklenici firma yetkilisi Sezgin Bat, devam eden çalışmaların içeriği ile ilgili bilgiler 
aktardı.
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SİNEMA

• Kara film denilince 
akla ilk gelen; 

gölgeli  ıslak 
sokaklar, ölümcül 

bir kadın (femme fatal), 
kaderine boyun eğmiş bir erkek 
kurban, geçmişiyle hesaplaşma 
zarureti,  ahlaki olarak yozlaşmış 
ve suça bulaşmış polisler, suç, 
cinayet, jaluzi perdenin gerisindeki  
siyah beyaz sahnelerdir. “Kara 
film kahramanları ya da anti 
kahramanları, gayri ahlâki, habis 
kişiliklerdir; hilekârlar, düzenbazlar, 
acımasız gangsterler, öldürücü ve 
kurnaz femme fatale’ler, giderek 
çaresizleşen dedektifler…  

Bu karakterler anlatının bir yerlerinde 
muhakkak kendileriyle hesaplaşır, 
suçlarını açığa çıkarır, tuzaklarının 
nedenlerini sıralar. İnsanların suça ve 
kötülüğe ne denli teşne olduklarına 
vurgu yapan bu karakterler ahlâka 
dair sorgularıyla dikkat çeker.” (Selda 
Tan Özdemir) Femme fatal kadın yani 
fettan kadın kara filmin en klişe ve 
stilize karakteridir. Örneğin; döneminin 
femme fatal deyince akıllardaki ilk 
imgesi  Marlene Dietrich, Greta Garbo, 
Lauren Bacall bu klişenin sembol 
kadınlarıdır. Sinema yazarı Ann Kaplan 
Women in film Noir (kara filmde 
kadın ) adlı çalışmasında bu fettan 
kadınlarının, ikinci dünya savaşının 
ardından kadının gücüne duyulan erkek 
paranoyasının, savaş dönüşü evlerinde 
sadakatle bulamadıkları kadınlara ve 
de tüm dünyaya olan güvensizliklerinin 
yansıtıldığı bir ayna olduğunu söyler. 
(Akt.Özdemir) Dahası bu dönemin 
filmlerinde ön plana çıkan kadınlar 

çocuksuz, domestik işlere pek meyilli 
olmaya başına buyruk kadınlardır. Ki bu 
kadınlar erkeği felaket sürükleyen güzel, 
gizemli ve ölümcül “Femme Fatal”ler ya 
da “fettan kadın”lar olarak kara filmin en 
temel unsurunu oluşturur. Femme fatal 
karakterler; cinsel cazibelerini kullanıp, 
cinselliğin değerini kontrol altında 
tutarak kendilerini ilerletmeye çalışan 
kimseler olarak kara film evreninde yer 
alırlar. (Krutnik’ten Akt.Fay,Nieland) 
Amerika’da özellikle savaş ardılı yıllarda 
kadının kazandığı toplumsal ve ekonomik 
özgürlük onu korkulan, erkekliği 
tehdit eden bir unsura dönüştürmüştür. 
Savaştan dönen erkeklerin bulduğu 
bu yeni kadın tipi beyaz perdeye bir 
bilinçdışı yansıma olarak 
geçmiş ve bu kadınlar kendilerinin 
en büyük tehdidi olarak sunulmuşlardır. 
Böylece sinemada kötücül bir kadın 
arketipi yaratılmıştır.

Ann Kaplan’ın kara filmde kadın 
derlemesinde de ifade ettiği gibi aslında 
femme fatal karakterler feminist okuma 
açısıdan oldukça güçlü ve erk sahibi 
görünseler de ya da bir süreliğine izin 
verilseler de iktidar tarafından filmin 
sonunda muhakkak cezalandırılırlar. 
Zizek bu durumu aslında farklı bir 
noktasından ele alır ve femme 
fatali baştan beri güç sahibi
olarak görmez: “klasik femme 
fatalin ataerkil erkek kimliğine 
bir tehdit olmadığını, ataerkil 
simge evreninin içkin ihlali olarak 
mazoşist paraonayak erkek fantazisi 
olarak yani aynı zamanda hem bize 
egemen olan hem de acı çekişiyle 
bizi keyiflendiren, onu şiddetle alıp 
taciz etmeye kışkırtan sömürülmeye 

açık ve cinsel açıdan doymak bilmez 
kadın fantazisi olarak işlev gördüğünü 
hatırlatarak değiştirmektedir.” diyerek 
femme fatal tehdididinin sahte bir tehdit 
olduğunu savunur.(Zizek)

Fettan/femme fatal kadınlar sadece 
Hollywood sinemasında ya da 
karafilm türünde karşımıza çıkmazlar. 
Hollywood’un fettan klişesinin tipik 
örneklerini kendi sinemamızda da bolca 
buluruz. Yeşilçam’ın ilk kadın starı ve 
de ilk femme fatal’i Cahide Sonku’dur. 
Onu Neriman Köksal, Lale Belkıs, Suzan, 
Avcı, Sevda Ferdağ gibi güzellikleri 
dillere destan fettan kadınlar izler. Bu 
kadınlar perde de belirdiklerinde ölümcül 
güzelliklerinin ardındaki kötülük de bir 
anda perdeye bulaşır. Tabiki Yeşilçam’da 
kötünün kazanmasına hele ki kadın 
bir kötülüğün kazanmasına izin 
yoktur. filmin sonunda muhakkak 
cezalandırılırlar. Yeşilçamın fettanları 
parantezi ile bu ayı kaparken 
hatırlatmadan geçmemek adına; 

Sinemada  Fettan Ya Da
Femme Fatal Kadınlar

Cahide Sonku Lala Belkıs Suzan Avcı Greta Garbo Lauren Bacall

Yeşilçam’ın fettanlarına 
odaklandığı Melek Özman’ın 2015 

yılı yapımı “70-80-90 Masum Fettan 
Küstah” adlı belgeselini muhakkak 
izleme listesine almanızı öneririm.

Ann Kaplan, Women in Film Noir
Selda Tan Özdemir ,Yeni Karafilmler

Jennifer Fay ve Justus Nieland, 
Kara Film.

Derleyen : Ahmet Türker
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SPOR

• Üniversitemiz Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu (BESYO) 2. sınıf 
öğrencisi Buse Aygün, Tokyo 2020 
Yaz Olimpiyatları’na katılmak 
üzere oluşturulan olimpiyat aday 
kadrosuna çağrıldı.

Daha önce yüzme, koşu ve 
triatlon gibi branşlarda Türkiye 
Şampiyonluğu, Balkan 5’inciliği, 
Avrupa 6’cılığı gibi başarıları 
olan Aygün, Tokyo 2020 Yaz 
Olimpiyatları’na katılması 
durumunda triatlon 
branşında ülkemizi temsil 
edecek.
Katıldığı 
müsabakalarda hem 
Üniversitemizi 
hem de ülkemizi 
başarıyla temsil 
eden Buse 
Aygün ile sportif 
kariyeri üzerine 
kısa bir röportaj 
gerçekleştirdik.

Sevgili Buse, 
spora yatkınlığın 
nasıl ortaya çıktı?

9 yaşımdayken bir 
tatil beldesindeki 
havuzda boğulma 
tehlikesi atlatmamla 

birlikte spor hikayem başladı. Yüzme 
bilmeden girdiğim havuzda can simidi 
yardımıyla suyun üzerinde dururken 
birden bire simidin belimden çıkmasıyla 
suda çırpınmaya başlamıştım. Bunu 

gören abim suya atlayıp hayatımı 
kurtardı. Önceleri duş 
alırken bile nefes alamaz 

durumdayken başımdan 
geçen bu olaydan sonra 
ailem beni yüzme kursuna 
kayıt ettirdi. 

Kurstaki antrenörler “Bu 
kızdan yüzücü olmaz, 

boşuna uğraşmayın” 
diyorlardı. 

Ben de onlara, 
yüzmede 
başarılı 
olabileceğimi 
göstermek 
istiyordum. 

Bu konuda 
bana en 
büyük 
desteği 
ailem verdi. 

Yaklaşık 9 
yıl boyunca 

profesyonel 
olarak yüzdüm ve 

birçok başarı elde 
ettim.

Branşlar arasındaki yolculuğun ve 
elde ettiğin başarılar neler?

Türkiye çapında yapılan yüzme 
yarışlarının üst düzey kategorilerinde 15 
defa yarışarak Türkiye Şampiyonlukları 
elde ettim. 14 yaşından beri üst üste 
katıldığım 5 yarışta da Çanakkale 
Boğazını geçerek hem genel klasmanda 
hem de bayanlar kategorisinde her sene 
birinci oldum. 15 yaşında açık deniz 
branşında milli takıma seçildim. Ülkemi 
Macaristan’da temsil ettim. Sayısız 
Türkiye Şampiyonlukları elde ettim. 
Ardından su altı branşına geçtim. Tek 
nefes ile su altında 87 metre yatay şekilde 
yüzdüm. 

“Speed Apnea” branşında ise 
yaptığım derece ile 17 yaşında Dünya 
Şampiyonasına davet edildim. Fakat 
yaşımın küçük olmasından dolayı milli 
takımda yer alamadım aynı zamanda 
sergilediğim su altı performansları, resmi 
yarışmalarda olmadığı için rekorlarım 
resmiyet kazanmadı. Ardından Biatlon 
(yüzme-koşu) branşına geçtim ve 
Türkiye şampiyonlukları elde ettim. 
Daha sonra bir antrenörüm vasıtasıyla 
triatlon branşıyla tanıştım. İlk girdiğim 
müsabakada Türkiye üçüncüsü oldum ve 
şimdiye kadar kürsüden hiç inmedim.

Röportaj : Uzm. Suphi Tüfekçi
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SPOR

Elde ettiğin bu başarılarda okulunun 
(ÇOMÜ BESYO) katkısı oldu mu?

Evet, kesinlikle oldu. Sporumu daha 
rahat yapabilmek amacıyla beden 
eğitimi ve spor yüksekokulu bölümünü 
seçtim. Hocalarımızın okulda gösterdiği 
bilimsel veri ve bilgileri antrenmanlarıma 
uygulayabiliyorum. Öğle aralarında 
ise okulumdaki fitness salonunda 
antrenmanlarımı yapabiliyorum. Ayrıca 
Dardanos Yerleşkesinde bulunan 
25 metrelik yarı olimpik yüzme 
havuzunda ve stadyumda yarışmalara 
hazırlanıyorum. Rektörümüz Yücel 

Acer’e, 6-10 Temmuz tarihlerinde 
Bulgaristan’ın Rusçuk kentinde 
yapılacak olan Triatlon Balkan 
Şampiyonası için verdiği maddi 
ve manevi desteklerden dolayı 
şimdiden teşekkür ediyorum.

Triatlon’dan kısaca 
bahsedebilir misin?

Triatlon sırasıyla yüzme, bisiklet 
ve koşu branşlarından oluşan bir 
spor dalıdır. Bu branş oldukça 
dayanıklılık ve kuvvet gerektirdiği 
gibi mental olarak da güç ger-
ektiren bir branştır. Mesafeleri 
sprint ve olimpik olmak üzere 
ikiye ayrılır. Sprint mesafede 750 
metre yüzme, 20 km bisiklet ve 
5 km koşu yapılırken olimpik 
mesafede 1500 metre yüzme, 
40 km bisiklet ve 10 km koşu 
yapılmaktadır.

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatlarına nasıl 
hazırlanıyorsun?

Olimpiyatlar, profesyonel spor yapan 
herkesin en büyük hayalidir. Hedefler 
İlk başta Türkiye şampiyonu olmakla 
başlanır, ardından Balkan ve Avrupa’da 
kürsüye çıkmak gelir daha sonra ise en 
büyük hedef olan olimpiyatlar gelir. 

Benim de herkes gibi en büyük hayalim 
olimpiyatlar. Bunun için çok çalışmak 
gerekiyor. Haftanın bir günü yüzme-koşu, 
bir günü ise yüzme-bisiklet antrenmanı 
yapıyorum. Size gün boyu neler 
yaptığımdan bahsedecek olursam; sabah 
6.00 - 8.00 arası yüzme antrenmanlarım 

oluyor. Saat 9’da evime gelip kahvaltımı 
yapıp uyuyorum. Öğlen saat 14.00’da 
fitness antrenmanları yapıyorum. Saat 
17.00’da koşu idmanlarım başlıyor ve 
yaklaşık 15 -20 km arası koşuyorum ki 
bu koşu bazen 90 kilometrelik bir bisiklet 
antrenmanına dönebiliyor. Bazı günler 
teknik antrenmanlar olurken bazı günler 
güç ve kuvvete dayalı idmanlarımız da 
olabiliyor.

Kat ettiğin aşamalar ışığında 
triatlonda başarılı olmak

 isteyenlere tavsiyelerin neler?

Öncelikle yüzmelerine önem vermeliler. 
Çünkü bu branş yüzmeyle başladığı için 
yüzme etabını hızlı bitirmek yarışmacıya 
avantaj sağlıyor. Yüzme etabında geride 
kalanlar bisiklet etabına başlayan 
sporculara yetişemiyor. Bunun yanı sıra 
triatlonun son kısmı olan koşu, kürsüyü 
belirleyen kısım oluyor. Onun dışında 
kondisyon ve dayanıklılık ağırlıklı 
çalışmalar yapmak, uyku ve beslenme 
düzenlerine dikkat etmek sporcuyu 
başarıya ulaştırıyor. 

Buse Aygün 
Balkan 

Şampiyonu
• Buse Aygün, Bulgaristan’ın 

Rusçuk kentinde yapılan Triatlon 
Balkan Şampiyonası’nda Balkan 
Şampiyonu oldu. 
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YEMEK

• Gelibolu Yarımadası, 
Çanakkale Boğazı ile 
Saroz Körfezi arasında, 

güneye doğru genişleyerek uzanır. 
Türkiye'nin kuzey batısında yer alan 
yarımada, aynı zamanda Avrupa 
kıtasının güney-doğusundaki son 
kara parçasıdır.

 Gelibolu, 1354 yılında Gazi Süleyman 
Paşa tarafından fethedilmiştir. 1366 
yılında yeniden Bizans’ın eline geçen 
Gelibolu, Osmanlı Padişahı 
1.Murad tarafından 
1367 yılında 

ikinci kez 
Osmanlı topraklarına 

katılmıştır. Türk denizcilik 
tarihinin en önemli isimlerinden ve 
gizemini koruyan “Dünya Haritası” 
eserlerinin sahibi Piri Reis’de Bizans 
devrinden beri önemli bir deniz üssü 
olan Gelibolu’da doğmuştur. Tarihimizde 
önemli bir yere sahip olan Çanakkale 
Zaferi bu topraklarda kazanılmıştır.

Savaş alanları ve tarihi önemiyle ön 
plana çıkan Gelibolu'da halkın geçim 
kaynağını tarımcılık ve balıkçılık 
oluşturmaktadır. Çanakkale bölgesinde 
üretilen su ürünleri; ahtapot, akya, 
barbunya, böcek, çipura, dilpisi, gümüş, 
hamsi, isparoz, istakoz, istavrit, istiridye, 
işkine, izmarit, kalamar, karagöz, karides, 
kefal, kolyoz, kupez, kum midyesi, levrek, 
lüfer, melanurya, mercan, mezgit, mırmır, 
midye, orkinos, palamut, sardalya, sarpa, 
tekir, torik, uskumru, kalkan.. olarak 
sıralanabilmektedir. Gelibolu gerek 
Marmara denizine olan kıyıları gerekse 
Ege’ ye olan kıyıları nedeni ile Balık 

ve deniz ürünleri tüketimi açısından 
çok önemlidir. Gelibolu'nun en önemli 
deniz ürünü ise sardalyadır. 
Sardalyanın, vücudu yuvarlak, 
yanlardan hafif basık, 
solungaç kapakları 
dalgalı görünümdedir. 
Vücudun yanlarında ve 
sırta yakın bölgelerde 
siyah noktalar 

bulunmaktadır. 
Vücut üst tarafta 
yeşilimsi, yanlarda 
gümüşi beyazdır. 
Vücut hemen dökülebilen 
pullarla kaplıdır. Solungaç 
kapakçıklarının 
kiremitvari dalgalı 

gümüşlü olması 
ve vücudunun yanlarında 

sıra halinde siyah noktaların 
bulunması karakteristik 
özelliğidir. 10-25 cm arasında 
boyları değişmektedir.  Sardalya, 
sağlık için önemli bir yağ asidi 
olan Omega-3 açısından oldukça 
zengindir.
Gelibolu' da balık yeme,  pişirme 
ve saklama kültürü çok gelişmiştir. 
Taze balık mevsimine ve çeşidine göre 
gerek geleneksel yöntemlerle gerekse 
modern yöntemlerle pişirilir. Bunun 
dışında Gelibolu’ da balık ve sardalya 
dendiğinde akla gelen diğer önemli unsur 
da balık konserveleridir. Dünyaca 
ünlü yağlı-tuzlu, kızlı sardalya 
gibi çeşitleri ile tuzlu balık yerli 
halkın sofralarının baş tacı 
turistler içinse değişik 
bir lezzet ve hediyeliktir. 
Bölgede gastronomik 
açıdan bir organizasyona 
ev sahipliği yapmaktadır: 
Sardalya Festivali...
Sardalya Festivali, 
1976 yılında Gelibolu 
Turizm ve Tanıtma 

Derneği öncülüğünde gerçekleştirilmeye 
başlanmış olup, 14-20 Ağustos tarihleri 

arasında“Uluslararası Gelibolu 
Altın Sardalya Kültür ve 

Sanat Festivali” adı ile 
20. kez düzenlenmiştir. 
Gelibolu sardalyasinin 
başvurduğu coğrafi 
işareti alarak korunması 
ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasının önemli 
olduğu düşünülmektedir. 

SARDALYASI
GELİBOLU
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