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ÇOMÜ Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu (BES-
YO) başarılı sporcuları 
ve öncü sportif faaliyetler 
ile gelişimini sürdürürken 
fakülte olma yolundaki 
adımını tamamladı, Spor 
Bilimleri Fakültesi oldu.

BESYO, Spor Bilimleri 
Fakültesi Oldu

2018-2019 aka-
demik yılı Farabi 
değişim programı 
öğrenci başvuruları 
başladı. Başvuru sü-
reci 9 Mart’a kadar 
devam edecek. 

Farabi Başvuruları 
Başladı

ÇOMÜ, KAMPÜS İÇİ 
ULAŞIMDA TELEFERİK 
SİSTEMİNİ KULLANACAK 
İLK ÜNİVERSİTE OLACAK
Deniz Kaplumbağaları İçin 

İlk Yardım ve Rehabilitasyon 
Merkezi Yapılıyor

 Ç anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince deniz 
kaplumbağaları ile ilgili çalışmalar için Dardanos Yerleş-
kesi’nde İlk Yardım ve Rehabilitasyon Merkezi Binası inşa 
edilecek. 

Spor ve İzcilik 
Topluluğunu 

Tanıyalım

Vefatının 100. Sene-i 
Devriyesi:

II. Abdülhamid Han 

Erasmus 
Koordinatörleri 

Çalıştayı Gerçekleştirildi

 Ü niversitemiz Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüle-
ri’nde Erasmus Bölüm ve/veya Birim Koordinatörü 
olarak görev yapan akademik personelin Erasmus+ 
Değişim programı kapsamındaki güncel bilgileri 
edinmesini sağlamak için Erasmus Koordinatörlüğü 
tarafından bir çalıştay düzenlendi.

Üniversitemizde Proje 
Veritabanı Sistemi 

Devreye Girdi
 Ç OMÜ Proje Koordinasyon Merkezi, Üniversite-
mizin proje potansiyelinin artırılması için çalışmalara 
devam ediyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerden biri 
olarak, Proje Koordinasyon Merkezi tarafından takip 
edilecek olan ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tara-
fından hazırlanan Proje Veritabanı Sistemi oluşturul-
du.

Rektör Yücel Acer, 
ÇOBİLTUM 

Yönetim Kurulu 
Toplantısına Katıldı

Fen Edebiyat 
Fakültesi Akademik 

Kurul Toplantısı 
Gerçekleşti

 Ö ğrencilerin kampüs içi ulaşımlarını kolay-
laştırmak ve kampüs içerisinde öğrencilerin 
vakit geçirebileceği sosyal alan sayısını 
artırmak amacıyla planlanan teleferik projesi 
ÇOMÜ’nün son dönem projelendirdiği iki 
vizyon projesinden biri olma özelliği taşıyor. 
Bursa’da birçok projeyi hayata geçiren Altın 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Al-
tın, beraberindeki inceleme heyeti ile Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer’i ziyaret etti.

 2 018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Güney Marmara 
Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından toplam bütçesi 15 Milyon 
TL olan “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi” konulu Mali Destek 
Programı ilan edildi.

GMKA 2018 Mali Destek 
Programı İlan Edildi
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16 Şubat 2018 Tarihli ve 30334 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Yük-
seköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak 
Fakülte ile Yüksekokul Kurulması ve Ka-
patılması Hakkında Karar” ile Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu kapatıldı ve yerine 
Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

BESYO’nun fakülte olmasıyla ilgili 
bilgiler veren ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer aynı zamanda Spor Bilimleri 
Fakültesi’nin avantajlarından da bahsetti:
“BESYO’nun Spor Bilimleri Fakültesi’ne 
dönüştürülmesinin gerekliliği, özellikle 
son yıllarda sporun farklı alanlarda ve 

farklı amaçlarla yapılmasından kaynak-
lanmaktadır. 

Herkes için spor ve yaşam boyu spor 
gibi kavramlar, evrensel spor kültürünün 
vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. 
Spor biliminin temelini oluşturan Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, ulusal 
ve uluslararası düzeyde spor bilimine 
sınırlı ölçüde katkı sağlamaktadır. Ancak 
bu katkının gelişmeye ve zenginleşmeye 
ihtiyacı vardır. Diğer bilim dalları gibi 
spor eğitimi yapılanmasında da, üniversi-
te çatısı altında artık bu alanın bir meslek 
adamı yetiştirme işlevinin dışında, top-
lumun ihtiyaçlarına cevap verecek spor 

bilimine ihtiyaç vardır. Bu 
açıdan bakıldığında sağlık 
bilimleri, sosyal bilimler, 
eğitim bilimleri, fen bilimleri 
alanlarında olduğu gibi spor 
biliminin de üst bir yapıya 
kavuşması gerekmektedir.

Ülkemizin temel değerleri ve 
stratejik hedeflerine uygun 
eğitim sunacak olan ÇOMÜ Spor Bilim-
leri Fakültesi, evrensel spor kültürüne 
sahip bireyler ve başarılı örnek sporcu-
ları yetiştirecek eğitimcileri yetiştirmek 
hedefinden hareketle, bilimsel ve sosyal 
alanlardaki faaliyetleri başta olmak üzere, 

sportif etkinliklerle de Türkiye’nin önde 
gelen, dünyada saygın ve mezunları 
tercih edilen, uluslararası nitelikte öğ-
renci ve öğretim elemanı yapısına sahip, 
paydaşların ihtiyaçlarını hızlı, kaliteli 
ve etkili bir şekilde çözen öncü bir spor 
bilimi merkezi olacaktır.”

BESYO, Spor Bilimleri Fakültesi Oldu
ÇOMÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) başarılı sporcuları ve öncü sportif faaliyetler ile gelişimini sür-
dürürken fakülte olma yolundaki adımını tamamladı, Spor Bilimleri Fakültesi oldu. 

 S aygı Duruşu ve İstiklal Marşının okun-
masının ardından Fen Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Baysal fakültede 
yapılan çalışmalar, projeler, yayınlar, aka-
demik personel sayıları, öğrenci sayıları 
gibi konular hakkında bilgiler veren bir 
konuşma yaptı. 

Dekan Baysal’ın konuşmasının ardından 
konuşan Rektör Acer, Türkiye’nin büyük 
ve hızla gelişen bir ülke olduğunu vurgu-
layarak, bu bağlamda bu gelişimin daha 
hızlı olması adına teknoloji üretmeninin 
çok önemli olduğunun altını çizdi.

Rektör Acer sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Gelişmiş ülkeler ile bizim gibi hızla 
gelişimini gerçekleştiren ülkelere baktığı-
mızda gelişmiş ülkelerin uygulama alan-
larının ve teknoloji üretme çalışmalarının 
çok iyi olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin 

de bu yolda hızla ilerlediğini büyük bir 
mutluluk duyarak izliyoruz. Bu bakış 
açısı ile YÖK’de de sessiz bir devrim 
gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi yurt 
dışı doktora bursu desteği ile ilgili. Artık 
Türkiye’nin teknoloji üretimini, uygula-
ma alanlarını geliştirecek, destekleyecek 
spesifik alanlar belirleniyor ve bu burslar 
ona göre veriliyor. Bence de olması 
gereken buydu. Uluslararasılaşma ise 
diğer bir çalışma. Üniversitelerin bilimsel 

anlamda standartları kendisi olamaz.  
Gelişmeye hız katmak için uluslararası-
laşmanın üniversiteler için çok önemli bir 
basamak olduğunu düşünüyor ve ÇOMÜ 
olarak bu konuda yoğun bir çalışma sarf 
ediyoruz.  

Temel Vazifemiz Daha Çok Bilim 
Üretmek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin 
esas vazifesinin daha çok bilim üretmek 
olduğunu belirten Rektör Acer, “Üniver-
sitemiz daha çok bilim üreten bir üniver-
site olsun diye bir huzur ortamı oluştur-
mak için çok çaba sarf ettik. Yaşanan 
olumsuzluklara rağmen iyi niyetle çalışan 
hocalarımız sayesinde Türkiye’nin en 
kaliteli üniversiteleri arasında 34. sıralara 
kadar çıktık. Beklentimiz, hocalarımızın 
bilimsel çalışmalarını önümüzdeki süreç-
te artırarak devam ettirmeleridir. Bilimsel 
çalışmaların yanı sıra proje üretmek, 
geliştirmek de diğer önemli bir husus. 
Birlikte çalışan, üreten bir toplumuz. 
Bunu birçok olayda görüyoruz. Beraber 
çalışma kültürünü bilimsel alanda da 
gerçekleştirmeli, daha çok proje üretmeli 
ve geliştirmeliyiz” dedi. 

ÇOMÜ, Gelişmeye, Büyümeye Devam 
Edecek

Üniversitemizde huzur ortamı oluştur-
mak için çok yoğun bir mesai harcadık 

diyen Prof. Dr. Acer, bu huzur ortamını 
bozmaya çalışanlar olduğunu, buna 
izin verilmediği takdirde ÇOMÜ’nün 
gelişmeye ve büyümeye büyük bir hızla 
devam edeceğini söyledi. 

FEF Ek Binası İçin Ödenek Aldık

Rektör Acer, fiziki ortam ve alt yapı 
çalışmaları hakkında da bilgi vererek FEF 
ek binası için ödenek alma çalışmalarının 
olumlu sonuçlandığını ve ödeneğin alın-
dığını, projelendirme aşamasından sonra 
yılsonu ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Akademik kurul toplantısı, dilek ve 
temennilerin alınmasının ardından emekli 
öğretim üyesi Prof. Dr. İsmet Uysal’a 
Rektör Acer’in plaket takdimi, Dekan 
Prof. Dr. Hüsnü Baysal’ın ise idari perso-
nel Cevdet Altınöz’e plaketi takdimi ile 
sona erdi.

Fen Edebiyat Fakültesi Akademik 
Kurul Toplantısı Gerçekleşti
Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Troia Kültür Merkezi’nde Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Dekan Prof. Dr. Hüsnü Baysal, Genel Sekreter Sami Yıl-
maz, akademik ve idari personelin katılımı ile gerçekleşti. 
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 2 018 Yılı Proje Teklif Çağrı-
sı kapsamında Güney Marma-
ra Kalkınma Ajansı (GMKA) 
tarafından toplam bütçesi 15 
Milyon TL olan “Mesleki Eği-
timin Geliştirilmesi” konulu 
Mali Destek Programı ilan 
edildi.

Güney Marmara Bölgesinde, 
bölgenin ihtiyaç duyduğu 
alanlarda işgücü niteliğinin 
artırılmasını amaçlayan prog-
ramın öncelikleri aşağıdaki 
şekilde belirlendi:

Öncelik 1: Mesleki eğitimde kalitenin yenilikçi model 
ve yöntemler kullanımıyla artırılması.

Öncelik 2: İş dünyası 
ile meslek eğitimi 
veren kurumlar 
arasında işbirliğinin 
artırılması.
Öncelik 3: Mesleki 
eğitime erişimde 
güçlük çeken kesim-
lerin mesleki eğitime 
erişiminin sağlan-
ması.
Proje başına asga-
ri destek tutarının 
100.000 TL, azami 
destek tutarının 

1.000.000 TL olarak belirlendiği program hakkında de-
taylı bilgiye ve başvuru rehberlerine https://www.gmka.
gov.tr adresinden ulaşılabilir.

26 ŞuBAT 2018 
Sayı : 56 

 2 018-2019 
akademik yılı 
Farabi değişim 
programı öğ-
renci başvu-
ruları başladı. 
Başvuru süreci 
9 Mart’a kadar 
devam edecek. 
Farabi Öğrenci 
Değişim Programı kapsamında 2018-2019 Akademik 
Yılı Güz veya Güz+Bahar Dönemlerinde www.comu.
edu.tr web adresinde duyurularda yer alan Anlaşmalı 
Yükseköğretim Kurumları ile değişim gerçekleştiri-
lebilmektedir. Anlaşmalar genellikle bölüm bazında 
yapılmaktadır. Bu nedenle bölümünüzün anlaşmaya 
dahil olup olmadığını Anlaşmalı Üniversiteler kısmından 
bakabilirsiniz.
Öğrenciler programdan Güz veya Güz+Bahar Dönem-
lerinde faydalanabilirler. Sadece Bahar Dönemi için 
değişim gerçekleştirilememektedir.

Öğrenci Toplulukları 
Tanıtım Günleri Başlıyor

Üniversitemiz Öğrenci Topluluklarının kendilerini 
tanıtabilmesi, yeni üye kazanabilmesi ve gerçekleştirmek 
istedikleri etkinlikleri duyurabilmeleri adına 05-06-07 
Mart 2018 tarihinde Terzioğlu Kampüsü Öğrenci Sosyal 
Etkinlik Merkezinde (ÖSEM) ve ilçelerdeki birimler-

de, 08-09 Mart 2018 tarihinde ise Çanakkale Şehitleri 
Yerleşkesinde stant açabilecekleri Öğrenci Toplulukları 
Tanıtım Günleri düzenlenecektir.
Söz konusu tanıtım günlerinde stant açmak isteyen 
öğrenci topluluklarımız Akademik Danışman imzalı 
dilekçeyi (Akademik Danışman imzası, iletişim bilgisi 
ve Topluluk Başkanı iletişim bilgisi yer almalıdır.) en 
geç 01 Mart 2018 Perşembe günü saat 16.00’a kadar 
Kültür Şube Müdürlüğü’ne (Rektörlük Binası B Blok 6. 
Kat 616 nolu oda) elden teslim etmeleri gerekmektedir. 
İlçelerde bulunan topluluklarımız ise 02862180520 nolu 
numaraya dilekçelerini fax çekerek başvurularını yapa-
bilirler.
İletişim için: 0286 218 00 18 – 1195 -1192
Akademik Danışmanı izinli olan Toplulukların telefonla 
irtibata geçmesi rica olunur.

TOBB ETÜ BiGG GARAJ Hibe Programı 
Kapsamında İş Fikri Başvuruları Alınıyor
Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) 
1512 Bireysel Genç 
Girişim (BiGG) 
Programı kapsamında, 
iş fikri olan girişim-
cilerin başvuruları 
alınmaktadır.
TÜBİTAK 1512 
Bireysel Genç Girişim 
(BiGG) Programı, 2015 yılında ‘teknolojik ar-ge ve 
inovasyon’ içeren projeleri desteklemek adına TÜBİTAK 
tarafından açılan bir geri ödemesiz %100 hibe progra-
mıdır. Bu programa başvurular, TÜBİTAK tarafından 
belirlenen uygulayıcı kuruluşlar aracılığıyla gerçekleş-
tirilmektedir. TOBB ETÜ TTO, bünyesindeki BiGG 
GARAJ programıyla TÜBİTAK’ın belirlediği yürütücü-
lerden biri olarak 2015 yılından beri faaliyet göstermek-
tedir.
Detaylı bilgiye proje.comu.edu.tr adresinden ulaşabilir-
siniz.

Farabi Başvuruları Başladı

GMKA 2018 Mali Destek Programı İlan Edildi

Eğer bir üniversite hocası taa asistanlıktan başlayıp, 
basamakları yavaş yavaş tırmandıysa çalışma arka-
daşlarının neler çektiğini ve nasıl yaşadığını iyi anlar. 
Kendi geçtiği yolun ne kadar meşakkatli olduğunu iyi 
bildiği için, çalışma arkadaşlarına tepeden bakmaz. 
Bakamaz. Ve yine buna herkesin uyması için özen 
gösterir.  

Bu girişi yapma sebebim şu; Rektörümüz Prof. Dr. 
Yücel Acer rektörlük koltuğuna oturmadan önce, bu 
üniversitenin kahrını çeken hocalarımızdan birisi. 
Yıllar boyu servis otobüsleriyle Biga’ya gidip gelen 
bir ÇOMÜ emekcisi. Eski ya da yeni olmanın çok 
fazla ayrıcalığı olmamalı ama, emeğe de saygı göster-
mek insani bir değerimiz. Üç yıl önce rektör adaylı-
ğını çok zor şartlarda açıklarken, yanında olan birisi 
olarak heyecanını hala hatırlıyorum. O zor şartlarda, 
bir yandan rektör olursak şunları yapacağız derken, 
bir yandan da üniversiteyi esir alan çeteyle psikolojik 
savaş yürüyordu. İşte o zor dönemde bile, ÇOMÜ’yü 
seven ve ona emek veren Acer TELEFİRİK yapaca-
ğız diye bir söz verdi. Aşağıdan kampüse yürüyen 
öğrencilerin, rektörlük binasına gelmek zorunda olan 
çocukların yaşadığı sıkıntıyı görerek buna çözüm 
üretmişti. O zaman dalga geçenler bile oldu. Üniver-
site okumayı başarmış fakir fukara çocukları olarak, 
öğrenciye değer veren herkesi severiz. Dünyaya ve 
ülkemize umutlu bakan gençler hayal kurmayı da 
sever. Hayallerin gerçek olması ise bambaşka bir 
duygudur. Onun için telefirikli ilk üniversite olacağı-
mız günü iple çekiyoruz.  

Üç yılda artık normale giren herşeyimizle, gelece-
ğe telefirikten de bir bakalım değil mi. Ne kadar 
hoş olacak. Kendi elektriğini üreten ÇOMÜ, uçuşa 
geçmeyi de başaracak. Hep dediğim gibi, sevgi ve de 
saygıyla.. Çok çalışarak ÇOMÜ’yü ilk 50’den daha 
yükseklere çıkaracağız. ÇOMÜ’yü Balkanların en iyi 
üniversitesi yapacağız. Türkiye’nin gururu bir üni-
versite olacağız. Yeter ki, buna inanalım ve bu yolda 
yılmadan yürüyelim. 

Kemerleri bağlayın, uçuyoruz!
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 Ç OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa Böl-
ge Müdürü Mustafa Bulut, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Mü-
dürü Mevlüt Özyanık, Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(DEKUM) Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek’in hazır bulunduğu protokol 
töreninde konuşan Rektör Acer “Bu ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu şey bilimsel 
çalışma yapmak. Bilimsel anlamda dışa bağımlılık bizi her alanda ikinci plana 
itiyor. Whatsapp’ın piyasa değeri, Türkiye’nin ilk 5 büyük firmasının ekonomik 
piyasa değerinin toplamından daha büyük. Bu şu demek; bizim daha çok bilim-
sel çalışma yapıyor, yeni teknolojiler üretiyor olmamız lazım” dedi. 

ÇOMÜ Bölgesine Katkı Sunuyor 

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, ÇOMÜ’nün bulunduğu bölgeye katkı sunan bir 
bilim kurumu olduğunun altını çizerek “Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile başka 
projelerde de birlikte çalışıyoruz. Üniversitemizin yeşil kampüs projesi bağla-
mında rüzgar enerjisiyle elektrik ihtiyacını karşılaması bunlardan biri. Bakanlığa 
bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve 2. Bölge Müdürlüğü 
ile üniversitemiz işbirliğiyle önemli bir bilimsel çalışma merkezi daha oluştu-
ruyoruz. Bu bağlamda Şükran Hocamızın başında olduğu DEKUM, Çanakkale 
Boğazı’nda yaralanmış ve tedaviye ihtiyacı olan kaplumbağaların bu merkeze 
alınıp tedavi edildiği çalışmaları yürütüyorlar ancak bunun daha kapsamlı ve 
sistematik hale gelmesi için bir işbirliği yapalım istedik. Ortaya böyle güzel bir 
proje çıktı. Bu kaplumbağaların hem izlenmesi hem de rehabilitasyonu için bir 
merkez oluşturulacak” diyerek burada yapılacak çalışmaların bilim dünyasının 
bu konudaki çalışmalarına önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi. 

Bilimi İnsanımızın Hizmetine Sunabilmek Asli Görevimiz

Bölge Müdürü Mustafa Bulut ise daha önce kurum olarak ÇOMÜ 
ile çalışma tecrübesi edindiklerini, Çanakkale ilinin karasal ve 
içsular biyolojik çeşitliliği üzerine çalışma gerçekleştirdiklerini be-
lirterek “İkinci olarak caretta carettaların Türkiye’nin en kuzeyin-
de izleme, rehabilitasyon ve bilinçlendirme çalışmalarının topye-
kun yapılabileceği bir tesis yapacağız. Şükran Hocamıza özverili 
çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bilimi insanımızın hizmetine 
sunabilmek bizim asli görevimiz” şeklinde konuştu. 

Deniz Kaplumbağaları İçin İlk Yardım 
ve Rehabilitasyon Merkezi Yapılıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince 
deniz kaplumbağaları ile ilgili çalışmalar için Dardanos 
Yerleşkesi’nde İlk Yardım ve Rehabilitasyon Merkezi Bi-
nası inşa edilecek. 
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Hasan Birsen: Osmanlı Devleti’nin 
asırlarca ayakta kalması, yine mirasının 
günümüze de hükmediyor olmasının sırrı 
nedir?

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın: Birincisi 
Osmanlı Devleti üç esastan oluşan temel 
üzerine kurulmuştur. Nedir bunlar? İtaat, 
hürmet ve gayret. Padişahlarımız bu esas-
lardan taviz vermeden devletlerini devam 
ettirmiştir. İkincisi liyakate dikkat etmiş, 
devlet idaresinde ehliyetsiz ve hıyaneti 
sabit kişilere iş vermemişlerdir. Kaht-ı 
rical ve mecburiyetler devrinde ise bunu 
en az zararla atlatma yolunu takip etmiş-
lerdir. Üçüncüsü Osmanlı Devleti “İnsanı 
Yaşat ki Devlet Yaşasın” prensibine sadık 
kalmış, idareleri altındaki gerek Müslü-
man, gerekse Müslüman olmayan halkları 
birer emanet olarak kabul etmişler ve hiç 
kimseyi köle gibi görmemişlerdir. Bu da 
devletin uzun ömürlü olmasına zemin 
hazırlamıştır.

Son olarak şunu söyleyebiliriz ki, Osman-
lı’da devletin Tek Hâkimi Padişahtı. Ülke 
içinde Batılı manada soylu sınıflar yoktu. 
Bu da devletin bölünmesi ve erimesini 
önlemişti. 

Sultan II. Abdülhamîd Han’ın tahta 
çıkışından ve hayatından bahsedebilir 
misiniz?

Sultan II. Abdülhamid Han’ın tahta 
çıkışını anlamlandırabilmek için, Sultan 
Abdülaziz Han’ın Tahttan indirilmesi 
ve şehit edilmesi hadisesini hatırlamak 
gerekir. Sultan Abdülaziz Han erkân-ı 
erbaa (dört kişi) diye adlandırılan Mithat 
Paşa, Hüseyin Avni, Mütercim Meh-
med Rüştü Paşa ile Şeyhülislâm Hasan 
Hayrullah Efendi’nin ve önceden elde 
ettikleri altmış kadar yandaşlarının tertip 
ettiği bir darbe neticesi 30 Mayıs 1876 
Salı günü tahttan indirildi. Hemen o gün, 
Veliahd Murad Efendi tahta çıkarıldı. 
Sultan Abdülaziz Han ve efradı, Topkapı 

Sarayı’na nakledildi. Ailesine ve kendisi-
ne öğle yemeği verilmedi. Bizzat Hüseyin 
Avni Paşa’nın emriyle ve kasten, amcası 
Sultan Üçüncü Selim Han’ın şehit edildi-
ği daireye yerleştirildi ve 4 gün sonra da 
şehit edildi. Bu hazin manzarayı bizzat 
seyreden şehzade Abdülhamid hayatının 
sonuna kadar unutamadı. Tam 3 ay sonra 
da Sultan Abdülhamîd, Topkapı Sarayı’n-
da toplanan hükümet erkânı, ulemâ ve 
askerî ricalden oluşan Umumi Meclis’in 
huzurunda okunan fetvâ gereğince, 
şer’an ve psikolojik rahatsızlığı sebebiyle 
tahttan indirilmesi ilân edilen birâderinin 
yerine, “meşrû ve tabiî vâris” sıfatıyla 
saltanat tahtına çıktı (31 Ağustos 1876/11 
Şaban 1293 Perşembe).

Sultan İkinci Abdülhamid Han, Os-
manlı’nın son devrinde devleti yerli ve 
yabancı birçok düşmana karşı koru-
maya çalışmış ve bunda da muvaffak 
olmuş bir padişahtır. Abdülhamid 
Han’ın uyguladığı siyaset ve icraat-
lardan bugünümüze yol gösterecek 
nelerden bahsedebilirsiniz?

Abdülhamid Han bundan yaklaşık 100 
sene önce 33 yıllık süren siyasetinin 
sırrını şöyle izah ediyor: “Büyük devlet-
ler arasındaki rekabetin eninde sonunda 
onları çatışmaya götüreceği gözler önün-
deydi. Öyleyse Osmanlı Devleti de böyle 
bir çatışmaya kadar parçalanma tehlike-
lerinden uzak yaşamalı ve çatışma günü 
ağırlığını ortaya koymalıydı. İşte benim 

33 yıl süren siyasetimin sırrı…”
Yine günümüze yol gösterecek şu ibretli 
ifadelerini de paylaşalım.

“Saray ve dairelerdeki masrafları iyice 
tetkik ediniz. Katiyen israfa varan harca-
malara müsaade etmeyiniz. Vazifesinde 
ihmal gösteren memurlara da müsamaha 
göstermeyiniz.”

Ve diyor ki “Memleket elden gittikten 
sonra hayatımın ne kıymeti var!”

Bunun için de kendisinden parayla toprak 
isteyenlere şu tarihi cevabı veriyor: 

“Ben bir karış dahi olsa toprak satmam; 
zira bu vatan bana değil milletime aittir. 

Vefatının 100. Sene-i Devriyesi: 
ÇOMÜ Medya Merkezi Koordinatör Yardımcısı Hasan Birsen, Medya Merkezi birimlerinden radyo ve televizyon or-
tak yayını aracılığı ile konuğu ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın ile Vefatının 100. 
yılında Cennet Mekân Sultan II. Abdülhamid Han üzerine bir röportaj gerçekleştirdi.

II. Abdülhamid Han
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Vefatının 100. Sene-i Devriyesi: 
Milletim bu toprakları kanlarını 
dökerek kazanmışlar ve yine 
kanlarıyla mahsuldâr kılmış-
lardır… Bırakalım Yahudiler 
milyarlarını saklasınlar. Benim 
devletim yıkılırsa, maalesef 
Filistin’i karşılıksız ele geçi-
rebilirler. Fakat biz sağ iken, 
sadece bizim cesetlerimiz taksim 
edilebilir. Ben canlı bir beden 
üzerinde ameliyat yapılmasına 
müsâade etmem.” 

Sultan İkinci Abdülhamid 
Han’ın tahttan indirilmesinin 
arka planından ve günümüze 
yansımalarından bahsedebilir 
misiniz?

Abdülhamid Han devrinden 
örnek vereyim.

1897 yılında İsviçre’in Basel 
kentinde “BASEL KONFE-
RANSI” adıyla Theodor Herzl 
başkanlığında bir plan tertip 
ettiler.  Bu plana göre: Sultan II. 
Abdülhamid tahttan indirilecek, 
Osmanlı Devleti yıkılacakve 
100 yılda Müslümanlık ortadan 
kaldırılacaktı. İlk ikisini başardı-
lar. Ama Müslümanlığı ortadan 
kaldıramadılar. 

Günümüzde Lozan’ın zafer mi 
hezimet mi olduğu üzerinde 
tartışmalar yapılıyor, bizi bu 
konuda aydınlatabilir misiniz?
Şimdi gelelim Lozan’a.Sizin de 
ifade ettiğiniz gibi, bugünlerde, 
bazı kesimlerden, Lozan özgür-
lük belgesi, Türkiye’nin kuruluş 
senedidir diyenleri duyuyoruz. 
Dedelerimiz bu topraklara düş-
man ayak basmasın, bu ezanlar 
dinmesin, bu bayrak inmesin 
diye bir mücadele verdiler. 
Ama Lozan anlaşmasının 129. 
Maddesi ile Çanakkale savaşın-
da düşmanı denize döktüğümüz, 
Gelibolu Anzak koyunu İngiliz-
lere bıraktılar. Lozan Anlaşması 
madde 129’a göre bugün ziyaret 

ettiğiniz şehitlerimizin yattığı 
bu toprak, yani Gelibolu Anzak 
Koyu İngiliz toprağıdır. 

Biz Çanakkale Savaşı’nda bu 
koyu İngilizlere vermemek 
için 19. 5. 2. 16. Tümenler, 77. 
Alay’dan toplam: 45 Tabur 
42.112 asker ile mücadele 
verdik. 

Biz burayı savunurken 19 Mayıs 
1915 gecesi resmi rakamlara 
göre bir gecede 51 Subay, 3.369 
Er şehit verdik ve 97 Subay ile 
9.487 askerimiz yaralandı. 
Ve toplamda 9.584 yaralımız iki 
siperin ortasında 4 gün boyunca 
feryat ede ede büyük bir kısmı 
şehit oldular. 24 Mayıs sabah-
leyin karşılıklı sekiz saatlik bir 
ateşkes yürürlüğe girdi. Ancak 
bu sekiz saat zarfında, ortaya 
çıkan askerler toplamda onaltıbi-
ne ulaşan ve çoğu şehit olan bu 
Mehmetçiklerimizi dedelerimiz 
mecburen toptan defnettiler ve 
içinde yaralı olanları da mecbu-
ren canlı canlı gömdüler. 
Çanakkale içinde vurdular beni, 
ölmeden mezara koydular beni.

“Biz Lozan’da Sadece Toprak 
Kaybetmedik”

Mutlaka duymuşsunuzdur, 
Lozan’ın gizli maddeleri var, 
evet Lozan’ın gizli maddeleri 
vardı. Bakın Lozan’da biz 64 
tane devleti kaybettik. Ama 
sonra neyi kaybettik biliyor 
musunuz? 

3 Mart 1924 halifeliğin kaldırıl-
ması bu çok önemli. Halifelik 
1924 yılında kaldırıldı. Lozan 
anlaşmasını, biz 24 Temmuz 
1923’te imzaladık. Ankara 
hemen iki üç ay sonra 13 Ekim 
1923’te başkent oldu. 1924 
yılının Martında da halifelik 
kaldırıldı. 

Tüm bu anlattıklarınızdan 
sonra şu soruyu sormak istiyo-
rum. Sultan Abdülhamid Han 
bütün bu olanları zamanında 
nasıl önlemişti? 

Ulu Hakan tüm bu entrikaları 
önlemeyi, engin merhameti, sıkı 
disiplini, denge politikası ve 
güçlü bir istihbarat teşkilatı ile 
başardı. 

Payitaht’ta da izliyoruz, çok 
güçlü bir istihbarat servisi 
olduğunu görüyoruz. Bu istih-
barat servisinin kuruluşundan 
ve faaliyetlerinden örnek 
verebilir misiniz?

Türklerde istihbarat çok eski 
devirlere dayanır. Ancak, Pro-
fesyonel manada istihbarat ilk 
olarak Abdülmecid döneminde 
görülmektedir. Daha sonra Sul-
tan 2. Abdülhamid’in kurduğu 
Yıldız Teşkilatı ise döneme 
damgasını vurur. Yıldız Teşki-
latı yurtdışında önemli işlere 
imza atarken özellikle Ermeni 
komitacılara karşı büyük başa-
rılar elde eder. Dönemin Yıldız 
kaynaklarından öğrendiğimize 
göre; Abdülhamid’e aylık 3000 
jurnal gelmektedir. Yıldız Teş-
kilatı daha sonra 2. Abdülhamid 
Han’ın tahttan indirilmesiyle son 
bulacaktır.

Örneğin, İngiltere Osmanlı 
topraklarında kültürel ve sportif 
faaliyetleri bahane ederek 
istihbarat çalışması yapıyordu. 
SultanII. Abdülhamid Han da 
buna karşılık aynı yöntemle 
istihbarat çalışmaları için İngil-
tere’de Portsmouth Kulübü’nü 
kurdurdu. 

Burada istihbarat sadece adı 
anılan kulüp ile sınırlı değil, 
özellikle transferlerde de istih-
barat çalışmaları devam etmiştir. 
Bir futbolcu gittiği takımda da 

istihbarat çalışmalarını sürdür-
müştür. O yüzden Portsmouth, 
işin görünen yüzüdür. 

Kuşçubaşı Eşref Bey nasıl 
esir edildi? Bu olaydan biraz 
bahsedebilir misiniz?

Eşref Bey, Sultan Abdüllaziz’in 
kuşçubaşısı Çerkes Mustafa 
Nuri Bey’in oğludur. 1863 yılı 
İstanbul doğumlu olup Teşkilat-ı 
Mahsusa’nın kurucusu olarak 
bilinir. 

I. Dünya Savaşı’nın çıkmasıy-
la birlikte 1914-1915 yılları 
arasında Teşkilat-ı Mahsusa’nın 
Arap Yarımadasından sorumlu 
başkanı olarak görev yapmış, 
Süleyman Askeri Bey’in ölümü-
nü takiben Teşkilat-ı Mahsusa 
başkanı olmuştur (1915-1918).

I. Dünya Savaşı sırasında İngi-
lizler’e karşı girişilen Süveyş 
Kanal Harekatı’nda (1916) öncü 
birliklere komutanlık etmiş,  Ye-
men’deki Osmanlı kuvvetlerine 
para ve mühimmat götüren bir 
kafilenin başındayken yaralana-
rak İngiliz’lerin eline düşerek ve 
Malta adasına sürülmüştür.

Abdülhamid Han’dan sonra 
ülkemizde MİT Fidan dönemin-
de dünya çapında kimliğine ka-
vuştu. Abdülhamid Han’dan, bu 
yana çıkarılan yeni MİT yasası 
ile ilk kez uluslararası çapta bir 
kurum haline yeniden kavuşmuş 
bir anlamda aslına rücu etmiştir.
Siyasî hamleleri ve icraatlarıyla 
hâlâ ehemmiyetini koruyan Son 
Sultan’ın 1842’de başlayan ha-
yatı, 10 Şubat 1918’de sona erdi.
Hal‘ edildikten sonra zor ve 
meşakkatli bir hayat süren Sul-
tan Abdülhamid, ömrünün son 
senelerini Beylerbeyi Sarayı’nda 
gözetim altında geçirdi. 

76 yaşında bâki âleme göç 
edince, her tabakadan İstanbul 
halkının iştirak ettiği büyük bir 
merasimle ebediyete uğurlandı.
Osmanlı Devleti’nin çöküşü-
nü otuz üç sene geciktiren ve 
eğitim, kültür, sanat, mimarî, 
askerî teşkilat, bilim ve teknoloji 
sahalarında yaptığı yenilik ve 
hizmetlerle, devlet ve millete 
şeref ve itibar kazandıran Ab-
dülhamid Han hakkında yerli ve 
yabancı birçok meşhur şahsiyet 
itiraflarda bulunmuştur.

Bunlardan 3 tanesi, sultanın uğ-
radığı haksızlıkları gözler önüne 
sermek için yeterli olacaktır.
Zamanın Alman Başbakanı 
Bismark; 

Dünyada 100 gram akıl varsa,  
bunun 90 gramı Abdülhamid 
Han’da,  5 gramı bende, kalan 5 
gramı da diğer dünya siyasile-
rindedir.

İttihat ve Terakki’nin lideri En-
ver Paşa memleketi terk ederken 
Talat Paşa’ya şu büyük itirafta 
bulunmuştu: “Sultan Abdülha-
mid’i hal etmekle hayatımızın en 
büyük hatasını işledik. Kendisini 
çok yanlış anlamışız”

Sultan Abdülhamid Han’a mu-
halefetinden dolayı pişmanlığını 
en açık bir şekilde dile getiren 
Filozof Rıza Tevfik’tir. Onun, 
“Sultan Abdülhamid Han’ın 
Ruhaniyetinden İstimdad” isimli 
şiirinden bir dörtlük şöyledir:
Tarihler ismini andığı zaman
Sana hak verecek ey koca sultan
Bizdik utan-
madan iftira 
atan
Asrın en 
siyasî padi-
şahına...

II. Abdülhamid Han

HASAN
BiRSEN
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ÇOMÜ Gazete olarak üniversi-
temizin topluluklarını tanıtmaya 
devam ediyoruz. Bu sayımızdaki 
konuğumuz köklü bir topluluk 
olan Spor ve İzcilik Topluluğu. 
Topluluk Başkanı Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Bölümü 
üçüncü sınıf öğrencisi Orkun 
Döngelcioğlu ile topluluğun 
amaçları ve faaliyetleri hakkın-
da konuştuk.

ÇOMÜ Gazete: İzcilik tam olarak nedir, 
biraz bahsedebilir misiniz?

Orkun Döngelcioğlu: 4 yıldır İzcilik 
Topluluğu üyesiyim ve Topluluk Baş-
kanıyım. İzcilik Topluluğu olduğu için 
bizde başkana “Ünite Lideri” deniliyor. 
İzcilik aslında iyiye yönelten bir gençlik 
hareketidir. Genellikle üniformalı yapılır 
ancak bizim üniforma sağlayabilme 
imkanımız olmadığı için elimizden gel-
diğince düzene koyup fular kullanıyoruz. 
İzcilik Baden Powel’ın öncülüğünde 
gerçekleştirilmeye başlanmış askeri bir 
gençlik hareketidir. Askeri temelli bir 
hareket olduğu için İzcilik içinde belli 
bir hiyerarşi düzeni var. Onun dışında 
İzciliğin amacı insanı daha iyi bir insan 
haline getirebilmektir. İzcilik türeleri de 
buna yöneliktir.

Topluluğunuzun tarihçesi hakkında 
bilgi verir misiniz?

Topluluğumuz 2000 yılında kurulmuştur. 
Ben topluluğumuzun 11.Ünite Lideriyim. 
Danışmanımız Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu (BESYO) Öğr. Gör. Harun 
Suyünç. Bu yıl 18.yılımız oldu. Umarım 
ki daha güzel yerlere gelir ve bizden 
sonra gelecek insanlar daha iyi yerlere 
getirebilirler.

Topluluk kurallarınızdan bahsedebilir 
misiniz?

Topluluğumuzun kesin kurallarından biri 
izcilik temelli olması ve insanları kötü 
alışkanlıklardan uzak tutmasıdır. Fular 
taktığımız sürece sigara içmeyiz ve keyif 
verici madde tüketimi yoktur. Bu yüzden 
faaliyetlerimizde keyif verici madde 
kullanımı yasaktır. Kullanan birisini gö-
rürsek topluluğumuzla ilişkisini kesmeye 
çalışırız. Sigara içimi için belli bir süre 
izin veriyoruz. Faaliyette alanın uzak bir 
köşesinde yer ayarlıyoruz. Fularları çıkar-
tıp belli bir süre sigara tüketimi yapabili-
yorlar ama bu geniş bir zamana yayılmı-
yor ve her zaman olmuyor. Bu şekilde bir 
sistem uyguluyoruz. Bu sistemle sigara 
krizine, sigara yoksunluğuna ve başlarını 
ağrıtacak kadar da yüklenmiyoruz. Uzak 

bir köşede olmasının sebebi sigarayı o 
ortama sokmamak ve diğer insanların si-
garasız hava sahasına zarar vermemektir. 
O an fuları çıkarıp içebilirler ama başka 
hiçbir madde kullanamazlar.  

Topluluğunuzun faaliyetleri ve içerik-
leri nelerdir?

Topluluğumuzda çeşitli faaliyetler 
yapılmaya çalışılıyor ve genellikle doğa 
ile ilgili faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. 
Faaliyetlerimiz ilk başta doğa yürüyüşü 
ile başlıyor. Doğa yürüyüşünde Çınarlı 
köyündeki Rüzgar Güllerine gidiyoruz. 
Bu gelenek haline geldi, başlangıç faa-
liyetimizdir. Zorlayıcıdır aynı zamanda 
keyifli ve eğlencelidir. Kendi aramızda 
yaptığımız bir piknik var. Kamplarımız 
oluyor. HİKE (Hayatı idame eğitimi) 
oluyor. Hayati idame eğitimimizde belli 
bir malzeme veriliyor ve o malzemeyle 
bir gece geçirmenizi istiyoruz. Kısa film 
faaliyetimiz oluyor. Hafta içinde top-
lanıp film çekiyorlar ve hafta sonunda 
toplanıp o filmleri izliyoruz. Bu daha çok 
kaynaşmayı, beraber vakit geçirmeye ve 
sosyalleşmeye yönelik oluyor. Biz hafta 
sonlarını eğlenceli geçirmeye ve hafta 
boyunca yaşadıkları stresleri sıkıntıları at-
malarına yardımcı oluyoruz. En eğlenceli 
faaliyetimiz kamptır. Kamplara genellikle 
cuma akşamları çıkılır. Öncüler çadırları 
önceden gidip kurarlar. Kampta çeşitli 
oyunlarımız olur. Doğa ile iç içe oluruz, 
izci alkışı yaparız, ateş gecesi etkinlikleri 
yaparız ve bir kampın vazgeçilmezi kuru 
fasulye pilav yapılır. Kendi yemeğimizi 
kendimiz yaparız. Zor oluyor, çünkü 
kamplarda 100-150 kişi oluyoruz.

Ne sıklıkla kampa çıkıyorsunuz ve 
güvenliğinden emin misiniz?

Yeni izcilerimiz gelmeden önce eğitim 
kampımız oluyor. Yeni izcilerimiz gel-

dikten sonra ilk dönemde kış kampımızı 
gerçekleştiriyoruz. İkinci dönem yeşil 
siyah olan izciler için elimizden gelirse 
eğitim kampı yapıyoruz. Onun haricinde 
ortak kampımız oluyor, bahar kampımız 
oluyor. Arada gidebilirsek diğer üniversi-
telerin daveti üzerine şehir dışına kampa 
gidiyoruz, katılım yapmaya çalışıyoruz.  
Daha önce Düzce, Bolu, ODTÜ, Ankara, 
Hacettepe ve Gazi Üniversitesi ile kamp 
yaptık. Bizim kamp yaptığımız yerler 
belli yerler. Ormana kamp yapmak için 
su kaynağı, düz alan ve bazı izcilerimizin 
sorunu için tuvalet gerekiyor. Bu yüzden 
tesisli yerlerde kamp yapmaya çalışıyo-
ruz. Zaten çoğu tesisli alanların çevresi 
tel örgülerle çevrilidir. Hayvan sorunu 
olmuyor. Orada sürekli insanlar olduğu 
için hayvanlar oraya alışıyor ve ona göre 
hayatlarını sürdürüyorlar.

Kampın içeriğinden biraz daha bahse-
der misiniz?

Söylediğim gibi gider yerleşiriz. Ertesi 
gün sporumuzu yaparız kahvaltımızı 
hazırlar ve kahvaltımızı yaparız. Ardın-
dan teftişimiz olur. Teftiş bir izcinin her 
zaman hazır olduğu anlamına gelir. Her 
sabah teftişimiz olur ve çadırların düzeni 
kontrol edilir. Aslında bu bir yarışmadır. 
Amaç herkesin elinden geleni en iyi 
şekilde sergilemesi ve keyifli vakit geçir-
mesidir. Survivor oyunumuz olur. Dev bir 
parkur vardır ve uzun bir bir parkurdur. 
2saat bilemediniz 2 buçuk saat sürer. 
İzciler kirlenmekten korkmazlar çünkü o 
an o kişi kendidir, özgürce hareket eder. 
Ne o kendini yadırgar ne de arkadaşları 
onu yadırgarlar. 

İzcilikte fular sisteminden bahseder 
misiniz?

Kayıt olduktan sonra geldiğinizde turun-
cu fular takıyorsunuz. Turuncu fulardan 

sonra kampa gelip devamlılığınızı gös-
teriyorsunuz. Kampta ve toplulukta izci 
kurallarını ve izcilik bilgilerini tamamla-
dığınız için kıdemli izci yani yeşil siyah 
oluyorsunuz. Yani ünite renginin asıl 
fularını takıyorsunuz. Yeşil siyah fular 
takmanız sizin devamlılık sağladığınız ve 
deneyim sağlayıp turuncu fuları taktığınız 
anlamına gelir. Her sene başında ekip 
başı seçilir. Hak eden insanlar seçilir ve 
onlar da kahverengi fular takarlar. Onlara 
bir ekip emanet edilir. O ekipte de turun-
cu ve yeşil siyah izciler vardır. Ekip baş-
ları genelde bir sene bizimle devam eder. 
Ekip başları bir senesini doldurduktan 
sonra hak ediyorsa bordo fular yani yar-
dımcı lider fularları verilir. Bordo fuların 
da üstünde bir fular vardır o da lacivert 
fulardır, onu da Ünite Lideri takar.

Kaç tane ekip var ve isimleri nelerdir?

Şu anda 9 ekip var. Genellikle hayvan 
isimleri kullanılır. Bu bizde gelenektir. 
Başlarına da lakap eklenir. Ekiplerin 
isimleri Çatlak Çakal, 
Cesur Civciv, Asi 
Atmaca, Deli Dana, 
Paytak Porsuk, Telli 
Turna, Kaçık Keçi, 
Janti Jaguar, Kibar 
Öküz. 

Spor ve İzcilik Topluluğunu Tanıyalım
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 Ç anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Bilim ve Teknoloji Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi (ÇOBİL-
TUM) Yönetim Kurulu Toplantısı 
gerçekleşti. 
Araştırma Merkezi Toplantı Salonunda 
yapılan toplantıya ÇOMÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Acer, ÇOBİLTUM Mü-
dürü Doç. Dr. Ayhan Oral ve yönetim 
kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı öncesinde ÇOBİLTUM 
bünyesindeki çevre, arkeometri, toprak 
analiz ve gıda tematik laboratuvarların-
da incelemelerde bulunan Rektör Prof. 
Dr. Yücel Acer, yapılan çalışmalardan 
duyduğu memnuniyeti dile getirirken, 
3 yıl öncesine göre merkezin altyapı 

gelişimi ve analiz hizmetlerinde geldiği 
noktanın sevindirici olduğunu söyledi. 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, ÇOBİL-
TUM’daki gelişmeleri yakından takip 
ettiğini ifade ederek yönetim olarak 
desteklerinin süreceğini kaydetti. 
Merkez Müdürü Doç. Dr. Ayhan Oral 
birimin 2017 yılı faaliyetlerini içeren 
sunum gerçekleştirirken,  toplantıda 
merkezin hedefleri ve yurtdışı işbirlik-
lerine dair gelişmeler masaya yatırıldı. 
Toplantıda ayrıca, ÇOBİLTUM bün-
yesinde geliştirilen ve numune analiz 
süreçlerinin tümünün online 
olarak kontrol edilebilen 
“Laboratuvar Yönetim Yazı-
lımı” hakkında bilgilendirme 
gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, ÇOBİLTUM 
Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer’in katılımı ile gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında birimin faaliyetleri 
ve yeni dönemdeki hedefleri değerlendirilirken “Laboratuvar Yönetim Yazılımı” hakkında bilgilendirme gerçekleşti-
rildi.

 B ursa’da birçok projeyi hayata geçiren Altın 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altın, 
beraberindeki inceleme heyeti ile Rektör Prof. 
Dr. Yücel Acer’i ziyaret etti. Yamaç Restoran-
da gerçekleştirilen yemekli toplantıya Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah 
Kelkit de katıldı. Konuyla ilgili fikir alışve-
rişinin yapıldığı toplantının ardından heyet, 
kampüs içinde teleferik hattını, üniversitenin ve 
teleferik projesinin teknik detaylarını inceledik-
ten sonra konuyu değerlendirmek için Prof. Dr. 
Acer’i makamında ziyaret etti.

Teleferik projesi, ÇOMÜ’nün son dönem 
projelendirdiği iki vizyon projesinden biri 
olma özelliği taşıyor. Yeşil Kampüs projesi ile 
elektrik enerjisi ihtiyacının tamamını rüzgar 
santralinden karşılayan ilk üniversite olacak 
olan ÇOMÜ, teleferik projesi ile de Türkiye’de 
kampüs içi ulaşımda teleferik sistemini kulla-
nan ilk üniversite olma özelliğine kavuşacak.

ÇOMÜ, Kampüs İçi Ulaşımda Teleferik 
Sistemini Kullanacak İlk Üniversite Olacak

Öğrencilerin kampüs içi ulaşımlarını kolaylaştırmak ve kampüs içerisinde öğrencilerin vakit geçirebileceği sosyal alan 
sayısını artırmak amacıyla planlanan teleferik projesi ÇOMÜ’nün son dönem projelendirdiği iki vizyon projesinden 
biri olma özelliği taşıyor.
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 15 Şubat 2018 tarihinden itibaren 
devreye giren Proje Veritabanı 
Sistemi ile Üniversitemizin önemli 
hedeflerinden biri olan Girişimci 
ve Yenilikçi Üniversite Endeksine 
girmek için gerekli proje bilgi-
lerinin sistemli bir biçimde elde 
edilebilmesi, ayrıca Üniversitemiz-
de yürütülen proje çalışmalarının 
alanlara göre yoğunluk analizle-
rinin yapılması suretiyle ihtiyaç 
duyulan eğitimlerin tespit edilmesi 
ve düzenlenmesi hedefleniyor.
Sistemin devreye girmesi ile 
beraber yerel, ulusal veya ulusla-

rarası düzeyde proje başvurusunda 
bulunacak akademisyenlerimizin, 
başvurularını ÇOMÜ Tek Hesap 
üzerinden sisteme girmeleri gere-
kiyor. Sisteme girilen her proje için 
koordinatörlük tarafından “Görül-
dü” yazısı verilir. “Görüldü” yazılı 
belgeyi koordinatörlükten alan aka-
demisyenlerimiz, projelerini yetkili 
makama (Rektörlük, Dekanlık veya 
Müdürlük) imzaya çıkarabilecek-
lerdir. Bu belge alınmadan belgenin 
yetkili makama onaylatılabilmesi 
mümkün olmayacaktır.

Üniversitemizde Proje Veritabanı Sistemi Devreye Girdi
ÇOMÜ Proje Koordinasyon Merkezi, Üniversitemizin proje potansiyelinin artırılması için çalışmalara devam ediyor. 
Bu kapsamdaki faaliyetlerden biri olarak, Proje Koordinasyon Merkezi tarafından takip edilecek olan ve Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Proje Veritabanı Sistemi oluşturuldu.

 Y eni bir geleneğin ilk adımı olması 
hedeflenen bu tür toplantıların ilki olan 
çalıştayın konusu, öğrenci değişim hare-
ketliliğindeki en önemli başlık olan Tam 
Tanınma (Full Recognition) süreçleri 
oldu. ÇOMÜ Dış İlişkiler Koordinatörü 
Yard. Doç. Dr. Ümit Güder’in açılışını 
yaptığı toplantıda Erasmus Kurum Koor-

dinatörü Ali Emrah Tokatlıoğlu, Erasmus 
değişim programı kapsamında birimlerde 
görev yapan akademik personeli Tam Ta-
nınma çerçevesinde güncel bilgiler içeren 
bir sunum ile bilgilendirirken; Erasmus 
İkili Anlaşmalar Birimi sorumlusu 
Uzman Çağrı Ege, katılımcı akademis-
yenlere Erasmus+ kapsamında program 

ülkeleri ile yapılan İkili Anlaşmaları ve 
bu anlaşmaların nicelik ve nitelik bakı-
mından öğrenci hareketliliğindeki rolünü 
ifade etti.

Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci ve 
Personel Hareketliliği projesini ÇO-
MÜ’ye en fazla yarar sağlayacak şekilde 

uygulamak ve bu projenin uygulanması 
sürecinde üniversite içindeki koordi-
nasyonu sağlamak ile görevlendirilmiş 
koordinatörlüğün, kurum içi iletişimi ve 
bilgi akışını arttırmak adına gerçekleştir-
diği bu toplantının olumlu etkisi ilerleyen 
süreçlerde de yansımaya devam edecek.

Erasmus Koordinatörleri Çalıştayı Gerçekleştirildi
Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü-
leri’nde Erasmus Bölüm ve/veya Birim Koordi-
natörü olarak görev yapan akademik personelin 
Erasmus+ Değişim programı kapsamındaki güncel 
bilgileri edinmesini sağlamak için Erasmus Koordi-
natörlüğü tarafından bir çalıştay düzenlendi.
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Gazetemizin bu sayısında 16 Şu-
bat’ta vizyona giren yerli yapım, Sof-
ra Sırları var. Sofra Sırları, isminden 
de anlaşılacağı üzere mutfakla içli 
dışlı bir ev kadını olan Neslihan’ın 
(Demet Evgar) hayatını odağına alı-
yor. Yönetmen ve senarist koltuğun-
da ise Ümit Ünal bulunuyor. Sofra 
Sırları nereden bakılırsa bakılsın bir 
festival filmi, sıra dışılığı ile gişede 
boy göstermesini ister miyiz emin 
olamıyorum. Ama bu tür filmlere de 
aç olduğumuz bir gerçek. Şöyle yü-
zeysel bir bakışla Neslihan’ın sıradan 
bir ev kadını olmasının dışında eşi 
ve evine kendini adamışlığı, içine 
kapanık uysal hallerinin ötesinin de 
var olduğu ortaya çıkıyor. Aslında bu 
her kadının içerisinde var olan ikinci 
bir kadının temsili. Evet bu tam bir 
spoiler (sürprizbozan) sayılmaz diye 
düşünerek ekliyorum: Neslihan bir 
seri katil. Neslihan’ın içinde hep mi vardı peki bu katil? 
Yoksa o katili ilk açığa çıkaran eşi Ethem miydi? Sonra 
n’oldu, önünü alamayacağı bir içgüdü ile bu bir silsile 
şeklinde devam etti. Ara ara Neslihan’ın diğer yanını ön 
plana çıkaran hayal dünyasından yansımalar karşılıyor 
bizi filmde. Televizyondaki bir yemek programını sunan 

kadınla özdeşleşerek birden o 
kadın oluyor ve benliğinden bir 
parça yansıtıyor, bunu yaparken 
dahi başlangıçta kendi olamıyor 
bir türlü. Neslihan’ın sıkıntısı 
hem benim sıkıntım hem de 
sizin sıkıntınız oluyor.  Sonra 
yavaş yavaş film çözülmeye 
başlıyor, Neslihan önündeki 
seyircileri, ekranları başında 
kendisini izleyenleri belki 
görmezden geliyor, belki de iç-
selleştiriyor kim bilir, dökmeye 
başlıyor içini. Pratik tarifler, 
mutfak sırları, püf noktalarla 
süslüyor ev hayatını. Çerkez 
tavuğu eşi Ethem’le mücade-
lesini yansıtırken sarma tarifi 
ile mutsuz bir ev kadını olarak 
evde kalabilmenin incelikleri-
ni gözler önüne seriyor. Pilav 
yapacak ama fıstık kalmamış, 

o pilavın fıstığı olmak zorunda, çünkü kusursuz bir ev 
kadını aynı zamanda kusursuz bir seri katil. Sonra sıra 
vejetaryen komşusuna geldiğinde mantıyı mantarla yap-
manın sırrı ortaya çıkıyor. Neslihan usta bir aşçı olarak, 
incelikle seçiyor zehirli mantarları. Tabi bunlar olurken 
tek kurnaz karakter Neslihan değil, kasabaya yeni atanan 

genç komiser olayın peşinde, Neslihan’a dair şüpheleri de 
var. Fakat olaylar bir türlü tam olarak aydınlığa kavuşa-
madan film bitiyor. Böylece Neslihan mı kazanıyor yoksa 
filmdeki ara ara yaşadığımız kopukluklara rağmen Nes-
lihan kazansın istiyoruz diye mi böyle oluyor, bilinmez. 
Bunca tuhaf olaylar, seyrederken çok fantastik görünse de 
yaşarken inanın çok gerçek. Binlerce kadın bu gerçe-
ği her gün yaşıyor ve Neslihan kadar cesur olamıyor, 
olmasın da elbette. Neslihan iyi bir örnek değil, Neslihan 
sadece bastırdığımız yanımız. 

Gerçekçi Bir Ev Kadınının Fantastik Yaşam Mücadelesi: 

Sofra Sırları

“Şu fâni dünya saadetleri 
içinde hiçbir şey, aziz Türk 
çocuklarına Türk dilini öğ-
retmek kadar ‘güzel hizmet’ 
değildir.”

Türk edebiyâtında bir 
edebiyat târihçisi, münekkit 
ve fikir adamı olarak yerini 
alan Nihad Sâmi Banarlı 
(1907-1974), gençliğe millî 
şuûru aşılayan kitapları, 
dersleri, konferansları ile 
yol gösterici olan bir rehber 
hocaydı. Yaşayan güzel 
Türkçe’nin hayrânı ve savu-
nucusu olarak uydurmacılık 
ve tasfiyecilik akımlarına 
karşı ömrünün sonuna 
kadar mücâdele etti. Aynı 
zamanda Yahyâ Kemal’in 
bütün eserlerini toplayarak 
edebiyâtımıza kazandıran 
insandır. Hazırladığı lise 
ders kitapları ile de yıllarca, öğrencilerin doğru ve zevkli 
edebiyat dersi işlemelerine büyük katkısı olmuştur. 
“Bir dilin kelimelerini hor görmek, hâkir görmek, hele 
şu veyâ bu politik veyâ ideolojik sebeple dilden atıla-

bilir görmek, en az, onların oluş ve 
yontuluş tarihini bilmemekten, hattâ 
sevmemekten doğan büyük bir gaf-
lettir. Çünkü, milletlerin olduğu gibi, 
kelimelerin de târihi vardır. Bu milletin 
ataları, asırlarca o kelimelerle doy-
muş, onlarla düşünmüş; birbirlerini ve 
evlâtlarını o kelimelerle sevmiş ve bu 
kelimeleri tamamiyle milli bir sanatla 
işleyip Türk yapmışsa, evlâtlar artık o 
kelimelere düşman kesilemezler.”
Türk dilini sevmek, onu korumak, yü-
celtmek ve nesilleri Türk dili bilinciyle 
yetiştirmek bizim belki de en önemli 
meselemiz, atalarımıza vefâ borcumuz, 
gelecek nesiller için de üzerimizde 
taşıdığımız en büyük sorumluluk. Türk 
diline gerektiği değeri öncelikle bizler 
vermeliyiz ki diğer diller arasında 
bu büyük imparatorluk dili hak ettiği 
değeri bulsun. Türlü özentiliklerle 
Türkçemizin içine bilinçsizce soktu-
ğumuz her yabancı sözcükte, tüm gün 
Türkçe konuşan, annesinden Türkçe 

ninniler dinleyerek büyüyen bizlerin de büyük vebal 
altında olduğumuza dikkat çekmek isterim. 
Günümüzde işgaller büyük ölçüde dil ve kültür işgali 
şeklinde gerçekleşiyor. Hiç kuşkum yok ki dış mihrak-

larca ülkemize yapılan herhangi bir saldırıda tüm ülkece 
kenetlenir ve var gücümüzle savaşırız. Ancak dilimize 
ve dolayısıyla kültürümüze yüzyıllardır saldırılıyor, 
haberimiz yok, en kötüsü bu suça hepimiz ortağız. 
İşte bu kitap her gün Türk dilini konuşan bizlerin konuş-
tuğu dili tanıması, ona hak ettiği değeri vermesi ve onu 
koruması adına atılabilecek en önemli adımlardan biri. 
Bu kitap, Türk dili üzerine yıllar yılı yapılan araştırmala-
rın; duyulan heyecanların ve samîmî bir Türkçe sevgi-
sinin yazı hâline konulmasıyla meydana geldi. Türkçe-
mizin, Türkiye topraklarında, büyük bir “millî estetik”le 
işlenmiş oluşuna bir kitap boyunca dikkat eden ilk eser. 
“Şimdi sen, mâdemki bu tarihin çocuğusun; eski zafer 
ve şeref asırlarının bugünkü evlâdısın!.. Atalarının sana 
mîras bıraktığı her güzel şeyi seveceksin!.. Bu dili seve-
ceksin!.. Hem de her haliyle seveceksin!.. Ataların bize 
mîras bıraktığı en güzel iki şeyden biri bugünkü Türk 
vatanı ise, ikincisi Türkçedir. Onu olur olmaz kaprislerle 
yıkamazsın!” 

Bu kitabı okuduğunuzda Türk dili bilinci kazanacak 
ve bir daha asla eski siz olmayacaksınız. Bu konuda 
bilinçlenmek ve farkındalık yaratmak bir Türk olarak 
üzerimize düşen en büyük sorumluluktur. Türk dili ve 
kültürünün yozlaştırılmaması için bir ömür boyu mü-
cadele etmek büyük gururdur. Bu kitabı okumak ise bu 
büyük gurura giden yolda atılacak ilk adım…

Nihad Sâmi Banarlı – Türkçenin Sırları
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Müzik Gündem son dönemdeki 
yepyeni single çalışması “Sen” ile İdo 
Tatlıses’i konuk etti. Tarzıyla, tavrıy-
la, yaptığı işlerle dikkat çeken ve çok 
sevilen İdo “Kendi şarkımla çıkarak 
risk aldım. Beğenilmesi beni çok sevin-
dirdi” diyor. Her sohbetimizde alçak 
gönüllüğü ve nezaketiyle bizim de 
heyecanla beklediğimiz buluşmalardan 
biri oluyor İdo ile görüşmemiz... O hal-
de bu güzel sohbeti sizlerle paylaşalım.

Atiye Şahin: Şarkının sözleri sana ait. 
“Sen”  son günlerin parlayan şarkıların-
dan biri oldu. 

İdo Tatlıses: Çok teşekkür ederim düşün-
celeriniz için. Bir riskti benim için. Gelen 
tepkilerden sonra sindirebildik, güzel gi-
diyor şu anda. İnşallah böyle devam eder. 
Kısa sürede dikkat çeken bir rakama 
ulaştı video klip.

Maşallahımız var, gayet iyi gidiyor şu 
anda. Sık Sık şunu duyuyorum. Bugüne 
kadar yaptığın en güzel şarkı “Sonsuz Te-
şekkürler” fakat “Sen” onun önüne geçti 
diyorlar. İkisinin tarzı çok farklı nasıl 
geçti diye düşünüyorum ama beni mutlu 
da etmiyor değil çünkü “Sen” sözlerini 
benim yazdığım bir şarkı.
Bence de kesinlikle öyle oldu. Bir nevi 
parlattı seni bu şarkı. Klibi de konu-
şacağız. Birçok kişiye öncülük ediyor 
olabilirsin.

İnsanların örnek alması beni gururlandı-
rır, işimi doğru yapmaya çalışıyorum.

Şimdi yaşıtlarına baktığımızda saygınla, 
insanlara olan tavrınla, yaptığın işlerle 
gerçekten kaliteni ortaya koyuyorsun. 
Çok teşekkür ederim, dediğiniz gibi nesil 
değişiyor. Zaman zaman benim de geride 
kaldığım oluyor. Yaşça küçük kuzenle-
rimden bakıyorum. Nesil değişiyor ama 
ne kadar değişirsek değişelim gelenekle-
rimize, göreneklerimize bağlı kalmamız 
lazım. Ne kadar dar paçaya, eşofmana, 
çoraba da girsek geleneksel yaşam tarzını 
elden bırakmamaya, öyle yaşamaya 
çalışıyorum. İnşallah bu saatten sonra da 
bozulmaz.

Anneye babaya da çok selamlar, senin 
gibi bir evlat yetiştirdikleri için. Çünkü 
ebeveynlerin de çocuklar üzerinde çok 
büyük etkisi var.

Çok sağ olun. Tabii ki de.
Klipten bahsedelim biraz, Almanya’da 
çekmişsin klibi. Nasıl geçti çekimler?

Aslında buz gibiydi hava, üşüdük. İçimi-
ze sinen bir şey olması önemliydi, öyle 
de olduğunu düşünüyorum. Güzel bir 
şarkıyla da tamamlanınca, dinleyici sevdi.
Konser görüntüleri var klipte. İnanılmaz 
bir sevgi seli görüyoruz. Bütün konserle-
rinde aynı ilgiyle karşılaşıyor musun?
Evet. Almanya çok iyiydi. Genelde 
iyi, sadece Azerbaycan’da biraz sıkıntı 
çekmiştik tesisatlar vs. ama gittiğimiz her 
yerde dinleyicim iyi, boş söylemedim. 
Biz eğlenerek yapıyoruz işimizi insanlar 
da bu enerjiyle eğleniyorlar. Bu güne ka-
dar hiç kötü bir durumla karşılaşmadım, 
umarım karşılaşmam.

Birkaç şarkıdır single gidiyor, İdo Tatlıses 
bir albüm yapmayı düşünüyor mu?
Bu single iki buçuk ay sürdü bizim. Ben 
böyle olunca albümü de böyle sandım 
albüme girelim dedim. Albüm için 
repertuar çıkarmak lazımmış. Biz de 
bir repertuar hazırladık albüm şarkıları 
için 30-35 şarkımız vardı. Eledik eledik 
bir baktık 5 şarkı kaldı şaka mı dedim. 
Sonra albüm öyle basit bir şey değilmiş. 
O yüzden bundan sonra bir tekli daha 
atabiliriz araya o sırada da albüm çalış-
malarını rahat rahat kimseyi sıkmadan, 
biz de sıkılmadan kolayca içimize sine 
sine tamamlarız dedik. Yani bundan sonra 
bir teklimiz daha çıkacak. Ondan sonra 
da kısmet olursa artık ben de bir albüm 
dinlemek istiyorum, şöyle CD’yi takıp 

100 km yapayım. Yaz 
sonu gibi gelebilir. 
Şöyle sonbahar şarkılarıyla yoğrulmuş bir 
albüm diyorsun yani?
Güzel şarkılarım var öyle söyleyeyim. 
Bakalım takdir sizin.
Yapılan işe göre beklentiyi sürekli yük-
seltiyorsun...

Sormayın, ben sürekli öyle diyorum 
kendi kendime bundan sonra ne yapa-
caksın bakalım diye. Şaka bir yana kendi 
sözlerim var şarkıda, bunun sevilmesi 
çok önemliydi. Daha iyisini yapmaya 
çalışacağım.

İlk kez mi kendi yazdığın sözleri seslen-
dirdin?

Bu ikinci oluyor. İlki “Aşk Bunun Adı” 
Erdem Kınay aranjesinde çıkartmış-
tık onu da. “Sen”in müziğini de Galip 
Öztürk yaptı. Hasan Kuyucu klip Osman 
Çetin de aranjör oldu. Onlar en güzel 
şekilde hislerini kattı, bende okuyarak bir 
şeyler katmaya çalıştım şarkıya.
Gerçekten güzel bir çalışma, yazamaya 
devam etmelisin bence. Bu işi iyi yaptı-
ğın ortada.

İnşallah devamı gelir. Derya Uluğ ve Asil 
Gök’le çalıştım geçen yaz. “Ya Da Boş-
ver” ve 3 şarkı daha aldım kendilerinden. 
Artık bu yaz kendime çalışmak istiyorum.
Bu işin altından da kalkabildiğini gördük 
son çalışmanla. Umarız ilham kaynağı 
kesilmez. Bir dahaki çalışmanı merakla 
bekleyeceğiz.

Müzik Gündem’in Konuğu: İDO TATLISES

İnternet Bağlantısı Artık Her Yerde 
Kablosuz Kullanılıyor

İnternet bağlantısı artık her yerde kab-
losuz kullanılıyor. Bu rahatlığa eriştiği-
miz için kablolu karanlık dönemi ‘hey 
gidi’ diye anmaya başladık bile. Evde, 
kafede iş yerinde kablosuz bağlandığımız 
internet aslında bulunduğumuz yere de 
kablosuz gelmiyor. Okyanusun serilmiş 
kabloların yapısı fotoğraftaki şekilde. 
Ziyaret ettiğimiz her internet sitesi, 
indirdiğimiz her bilgi, tarayıcımızda 
gördüğümüz her şey, eğer sunucusu başka 
ülkedeyse evlerimize böyle taşınıyor.

Pelee Yanardağı
Pelee yanardağı, Karayipler’de Marti-
nique adasında bulunuyor.1937metre 

yüksekliğindeki bu dağ 8 Mayıs 1902’de 
patlamış ve dakikalar içersinde St. Pierre 
kentini tarihe gömmüştür. Patlama sonu-
cunda 30.000 kişi yaşamını yitirmiştir. 
Patlamadan kısa bir süre sonra bir grup 
uzman, adaya National Geograhic So-
ciaty tarafından araştırma yapılmak için 
gönderilmiştir. Patlama sonrası sağ kalan 
tek bir kişi vardır: o da kalın duvarlarla 
çevrili yeraltı hücresinde cezasını çekmek 
üzere bir ‘idam’ mahkumu... Üstelik idam 
günü de o gündü, 8 mayıs.

Geleceğin İtfaiye Arabaları

Yaşadığımız alanların giderek gökdelen-
ler ile kaplanıyor olması itfaiye müdaha-
leleri için başlı başına bir sorun. 
İşte bu soruna yönelik hayali bir 
proje. Geleceğin şaşırtıcı teknolo-
jilerinden olmaya bir araç. Sizce 
kaç yıl sonra bu araçları görece-
ğiz?

Spiral Gözlem Kulesi Tasarlandı
Effekt isimli mimarlık fakültesi stüdyosu, 
600 metrelik bir yürüyüş yolu ve sonunda 
da ormanı kuş bakışı izleyebilmeye ola-
nak sağlayan spiral gözlem kulesi tasarla-
dı. Doğal çevreyi bozmadan 600 metrelik 
bir yürüyüş yapılmasına olanak sağlayan 
yolu 45 metrelik ve 360 derecelik açıya 
sahip bir kule karşılıyor. Proje Harslev, 
Danimarka’da bulunan bir orman için 
tasarlanmıştır.

Bilim Dünyasında Neler Oluyor
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